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Членьскы штати СКР

Вінчуєме вам, вінчуєме на тоту Святу вілію

жебы сьте мали щастя, здравя і в хыжі покою.

Жебы ся вам зродило жыто і пшеніця, 

рункля і бандуркы – повна пивніца.

Тоты свята щастливо пережыти

і другых ся  дожыти, 

гойнішы, спокойнішы 

а на теперь рік, стораз ліпшы!

Редакція Голоса Русина 
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TEMA 
1. меджінародный фестівал 
мултіжанровой музыкы

РУСИН ФЕСТ 2013
Під таков назвов ся 16. новембра 2013 р. першыраз 

одбывала меджінародна акція, котрой орґанізатором быв Світовый конґрес Русинів 
за актівной помочі Русиньской оброды на Словеньску.  Фестівал мав коморный ха-
рактер і хоць не мав велику участь людей, нукав його участникам розмаїты жанры ру-
синьской културы в меджінароднім контексті. Акцію емотівно - гімнов Я Русин был... 
- одкрыло Тріо Тропар, під веджіньом о. Мґр. М. Гуменика.
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Інформації із Словеньска
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ПЛАН меджінародных акцій за участи 
членів Світовой рады Русинів

Перше свято Дня Лемків/ Русинів в Польску (05. 12.), 
першый вікенд у децембрі (12.) 2013 року в Ґорліцях; 

 Ослава Дня Руснаків у Сербії (17. 01.), третій вікенд 
в януарі (01.) 2014 року в Новім Орахові (Бачка 
Тополя); 

Конференція з нагоды кодіфікації русиньского 
языка - Підкарпатя на Україні, промоція Ґраматікы 
русиньского языка автора Михайла Алмашія, третій 
або четвертый вікенд в януарі ( 01.) 2014 року

Ослава Дня Русинів в Румунії (03. 03.) першый або 
другый вікенд в марці (03.) 2014 року

Друга ослава Дня Русинів - Підкарпатя на Україні, 
третій або четвертый вікенд у марці (03.), або першый 
вікенд у апрілю (04.) 2014 року в Чінадієві (Мукачево)

Ослава Дня Русинів у Мадярьску (22. 05.), четвертый 
вікенд у маю (05.) 2014 року

Ослава Дня Руснаків у Хорватьску (25. 05.), четвертый 
вікенд у маю (05.) 2014 р.

Ослава Дня Русинів на Словеньску (12. 06.), другый 
вікенд в юнію (06.) 2014 р.

52. Фестівал културы і шпорту в Меджілабірцях на 
Словеньску, остатній вікенд у юнію (06.) 2014 року

53. Фестівал руськой/ русиньской културы „Червена 
ружа“ в Руськім Керестурі у Сербії, остатній вікенд 
в юнію (06.) або першый вікенд у юлію (07.) 2014 року

2. Фестівал културы Русинів на Словеньску, третій 
тыждень у юлію (07.) 2014 року у Свіднику

 
34. Лемківска ватра на чужыні, Фестівал лемківской/ 

русиньской културы в Польску, першый або другый 

вікенд у авґусті (08.) 2014 року в Михайлові при Леґніці 
(Вроцлав)

Културна маніфестація „Кед голубица лєцела“ 
у орґанізації Дружтва Руснаків у Хорватьску „Руснак“, 
третій вікенд у септембрі (09.) 2014 року у Петровцох

 
VIII. Меджінародне бєнале лемківской/ русиньской 

културы в Польску, першый або другый вікенд 
у октобрі (10.) 2014 року в Криніці;

II. Русиньскый фестівал документарного 
і короткометражного філму під назвом Andy Warhol 
в Мадярьску, третій або четвертый вікенд у новембрі 
(11.) 2014 року в Будапешті.

ПЛАН ЗАСІДАНЬ Світовой рады 
Русинів у 2014 році 
 3. засіданя Світовой рады РРЛ - першый або другый 

вікенд у марці (03.) 2014  року в Румунії;
– Меджіконґресове засіданя Комісії про културу СК РРЛ,
– Стріча і розговоры з представителями урядово 

реґістрованых русиньскых орґанізацій в Румунії;
 
4. засіданя Світовой рады РРЛ – третій або четвертый 

вікенд у маю (05.) 2014 року в Будапешті у Мадярьску;
– Меджіконґресове засіданя Комісії про історію СК РРЛ,
– Стріча і розговоры з представителями урядово 

реґістрованых русиньскых орґанізацій в Мадярьску;

5. засіданя Світовой рады РРЛ - першый або другый 
вікенд у октобрі (10.) 2014 року в Криніці у Польску.

Меджіконґресове засіданя Комісії про освіту СК РРЛ,
– Стріча і розговоры з представителями урядово 

реґістрованых русиньскых орґанізацій в Польску.

З нагоди предстояцих шветох Рождества Исуса 
Христа, сина Божого и  Новорочних шве-
точносцох и  привиту Нового 2014. року 

Вам и  шицким Русином/ Руснацом/ Лемком 
у  шицких жемох (державох) у  хторих жиєме 
и твориме жичим шицко найкрасше, вельо здравя, 
успиху и щесца, а найвецей доброго порозуменя, толе-
ранциї, злагоди, любови и мира.

Пред наши ище єден рок за добре обдумани заєд-
нїцки акциї и  активносци, рок  надїї и  наздавам ше 
рок успиху, окреме на планє урядового припознаваня 
Русинох на Подкарпатю у України, рок витворйованя 
запланованих преславох Дня Русинох, Дня Руснацох 
и  Дня Лемкох нє лєм у  Сербиї, Словацкей, Мадярскей, 
Румуниї и  Горватскей, алє и  на Подкарпатю у  Украї-

ни, у Польскей, Ческей, у Зєдинєних Америцких Дер-
жавох и Канади. 

Лєм зоз заєднїцку  роботу и  обдуманима 
акциями и  активносцами можеме витвориц 
нови успихи и нови досяги, окреме на планє очу-

ваня и  дальшого розвою русинского руху и  на-
шого власного идентитета.

Щешлїви наступни швета
РОЖДЕСТВА ИСУСА ХРИСТА
и  шицко найкрасше, вельо здравя, успиху, 
любови и щесца  У НОВИМ 2014. РОКУ, жичи Вам

Дюра ПАПУҐА, предсидатель 
Шветовей ради Русинох (Руснацох/ Лемкох)

(за період од новембра 2013 по новембер 2014 року)

Почитовани

суса

у

авя

ни, у 
ж

а
н

ва



Číslo 4 Ročník III. 2013

ГОЛОС РУСИНА

4

www.rusynworldcongress.org

По успишно отриманим XII Шве-
товим конґресу Русинох/ Русна-
цох/ Лемкох, од 12. до 14. юлия 

2013. року у Мукачеве, Ужгороду и 
Сваляви на Подкарпатю у України, на-
певно зоз благочасовуу информацию 
и поволанку найвисшим державним 
орґаном України за софинансованє и 
участвованє, у дзепоєдних медийох 
на Подкарпатю у України, у Словацкей 
и Польскей, 26. юлия того року, зявела 
ше фамозна “Заява СФУЛО”, хтору под-
писала София Федина, єй голова. 

Вельо того панї Федини у тим тек-
сту нє ясне, алє у 9 точкох пробовала 
доказовац же вони нє финансовали и 
нє участвовали на тим Конґресу, а анї 
на даєдним другим, а после начишль-
ованя їх членских орґанизацийох ру-
синох-українцох, инсистовала на „ви-
двойованю штучного политичного 
феномену „русинства“ хтори окреме 
завадза интересом українскей поли-
тики и шицким хтори припознаваю 
свойо українски коренї“.

У осмей точки своєй „Заяви“ панї 
Федина „опомина“ и грожи зоз при-
явйованьом таких активносцох „по-
литичного русинства“ Служби без-
печносци України. 

У основи чудує факт же ше голова 
СФУЛО вообще заинтересовала за 
Шветови конґрес Русинох/ Руснацох/ 
Лемкох, кед вона представя „Свито-
ву Федерацию“ без Р, або р, у своєй 
скраценей назви, або точнєйше без 
Русинох и без Руснацох. Вони, ви-
патра, тот термин вообще «нє по-
знаю» и нїґда нє чули за ньго, вироят-
нє починаюци од Сталїнового часу та 
по нєшка. А пред тим, як кед би швета 
анї нє було.

На перши попатрунок дакус нєвиро-
ятно дїйствує упечаток же панї Феди-
на, голова СФУЛО, нє информована же 
по тераз отримани 12 (дванац) швето-
во конґреси Русинох/ Руснацох/ Лем-
кох, же конґреси отримуєме кажди 
два роки у другей держави, у орґани-
зациї членскей орґанизациї зоз тей 
жеми, же на Подкарпатю, конкретней-
ше у Ужгороду отримани V Шветови 
конґрес Русинох 1999. року, же Руси-
нох вше було, єст и будзе, без огляду 
кеди и хто и на яки способи тото будзе 
неґирац, на приклад як Сталїн, як Во-
лошин, як „План Кураса“, як СФУЛО...

Наша оцена же ту вельо вецей за-
вадза Преглашенє делеґатох XII Шве-

тового конґреса Русинох/ Руснацох/ 
Лемкох, у хторим ше вимага од най-
висших державних орґанох у Украї-
ни же би Русинох на Подкарпатю у 
України припознали як окремни на-
род, односно меншинску националну 
заєднїцу, як то поробене у Сербиї, дзе 
Русини/ Руснаци були вше припозна-
ти, у Польскей, Ческей, Словацкей, 
Мадярскей, Румуниї и Горватскей, и же 
би у подполносци витворели условия 
и оможлївели шлєбодне вияшньованє 
шицких гражданох, а медзи нїма и Ру-
синох на Подкарпатю, на наступним 
попису жительох. Нєобходне тиж так 
припаднїком шицких меншинских на-
ционалних заєднїцох у України омож-
лївиц витворйованє правох на чуванє 
и пестованє власного мацеринского 
язика и писма и правох на чуванє вла-
сного идентитета. 

Тоти права вишлїдзую зоз Закона 
о основох державней язиковей по-
литики у України (No. 5029-VI) хтори 
у Верховней Ради України вигласани 
3. юлия 2012. року, а хтори подписал 
Предсидатель України Виктор Яну-
кович 8. авґуста прешлого року, як и 
зоз Европскей повелї о реґионалних 
або меншинских язикох, чий подпи-
снїк и Република Україна. 

Окрем права на шлєбодне вияшнь-
ованє на попису жительох то подро-

зумює и права на образованє на вла-
сним мацеринским, у нашим случаю 
русинским язику, права на пестованє 
власней култури, права на информа-
ванє през друковани и електронски 
медиї на реґиоланим або меншинс-
ким, односно русинским язику и пра-
ва на службене - урядове хаснованє 
язика и писма каждей меншинскей 
националней заєднїци.

Закладанє панї Федини, голови СФУ-
ЛО без Р, або р, без Русинох и без Ру-
снацох, барз нас унапрямує, здогадує 
на документ Державного комитета 
України у справах національностей та 
мііґрациї «План заходів щодо ровя-
зання проблем українців-русинів» 
(План Кураса по знищенню Русинст-
ва) од 7. жовтня 1996. р. И ту, у тим 
«Плану Кураса» у 10 точкох розробена 
стратегия и наложени задатки мини-
стерством и другим орґаном України и 
Закарпатскей обласней держадмини-
страциї, та и дзепоєдним «товаришст-
вом» цо и як маю робиц на знїщованю 
«давней самоназви» «Русин».

Мой народ ма вельо молитви, 
вельо жаданя и молби до Пана Бога, а 
єдна з нїх, у скраценей верзиї глаши: 
Охрань на Боже од чорта езерного, 
огля пекельного и...

З тей нагоди тоту молитву я преши-
рим на: Охрань нас Боже од чорта 
езерного, огля пекельного, СФУЛО и 
єй голови. 

У Руским Керестуре, 
26. новембра 2013. 

Дюра Папуґа, предсидатель 
Шветовей ради Русинох (Русна-

цох/ Лемкох)

Нещодавно в  Румунії (Сигет-
Мармароський, 10-12.05.2013) 
та на Закарпатті (Ужгород-

Свалява, 13-14.07.2013), відбулися два 
Світові конгреси русинів. З огляду на 
різноманітні неоднозначні коментарі 
в пресі та інтернеті, у яких згадується 
СФУЛО, вважаємо за свій обов’язок 
зробити офіційну заяву та відповісти 
на певні закиди в сторону організації:
1. Наголошуємо, що СФУЛО не має 

ЖОДНОГО відношення до органі-

зації та проведення даних конгре-
сів.

2. Основою позиції СФУЛО є  те, що 
з  давніх часів і  до ХІХ ст. включно 
усе автохтонне населення етнічних 
земель України носило самоназву 
русини, позначаючи приналежність 
до українського етносу. Отже, ко-
ріння усіх русинів - в Україні.

3. СФУЛО притримується науково об-
ґрунтованої позиції, що лемки – це 
є  крайня західна історико-етно-

СВIТОВА РАДА РУСИНIВ (РУСНАКIВ/ ЛЕМКIВ) / WORLD COUNCIL OF RUSYNS
ОДВИТ ПРЕДСИДАТЕЛЯ  ШВЕТОВЕЙ РАДИ РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ НА „ЗАЯВУ 

СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ 
СВІТОВИХ КОНГРЕСІВ РУСИНІВ В УКРАЇНІ ТА РУМУНІЇ“

РУСИНОХ ВШЕ БУЛО, 
ЄСТ НАС И БУДЗЕ

Я Русин бул, єсм и буду...
Александер Духнович

ЗАЯВА СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ 
У ВІДПОВІДЬ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО З’ЯВИЛАСЯ У ЗМІ У ЗВ’ЯЗКУ 
З ПРОВЕДЕННЯМ СВІТОВИХ КОНГРЕСІВ РУСИНІВ В УКРАЇНІ ТА РУМУНІЇ
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графічна група українців, а Лемків-
щина – це крайні західні українські 
землі, які волею історичних об-
ставин опинилися також в  рамках 
території сусідніх держав. Тому, 
спроби т.зв. «русинських» рухів спе-
кулювати на грі слів та ототожнень 
русин/руснак/лемко можна сприй-
мати лишень як провокацію та 
фальсифікацію історичних даних.

4. СФУЛО не підтримує, не визнає 
і засуджує усі прояви політичного 
«русинства» та спроби певних ор-
ганізацій спекулювати на цьому 
питанні, провокуючи конфлікти, 
та створюючи передумови для 
сепаратистських настроїв, що 
в  свою чергу загрожує терито-
ріальній цілісності УСІХ країн, на 
території яких діють організації 
такого типу.

5. Поруч із Всеукраїнським Товари-
ством Лемківщина, Об’єднанням 
лемків (Польща), Об’єднанням лем-
ків Канади та Організацією Обо-
рони Лемківщини (США) членами 
СФУЛО є  Союз русинів-українців 
Словацької республіки, Союз 
русинів-українців Сербії та Союз 
русинів і  українців Хорватії, що ще 
раз підтверджує єдність нашого 
коріння, історії, традиції, культури. 
Тому, спроби виділення штучного 
політичного феномену «русинства» 
зачіпає інтереси української спіль-
ноти, та всіх тих, хто визнає своє 
українське коріння.

6. В  ЗМІ прозвучала інформація, що 
голова СФУЛО Софія Федина, яку 
відносять до української діаспори, 
фінансує русинські конгреси і спри-
яє зміні ідентифікації «русинів». 
Перш за все, такі висловлювання 
свідчать про повну необізнаність 
з діяльністю СФУЛО та життям світо-
вої лемківської спільноти, та носять 
явно провокативний характер. По-
друге, головним завданням СФУЛО 
є  захист, популяризація та розви-
ток самобутньої культури лемків, 
збереження їх ідентичності, підтри-
мання звичаїв та традицій, побуту, 
культури й  мистецтва, сприяння 
етнічному відродженню Лемківщи-
ни на етнічних теренах та захист 
спільних інтересів членів організа-
ції, і цим займається як організація 
в цілому, так і  безпосередньо голо-
ва СФУЛО Софія Федина.

7. Окремо вважаємо за необхідне 
зреагувати на висловлювання, що 
у  світі «є десятки-сотні брехливих 
фестивалів «лемки-українців один 
народ». Заяви такого типу знева-
жають усю лемківську-українську 
спільноту по цілому світі, яка не 

зважаючи на депортації, переслі-
дування, ув’язнення в концтаборах, 
відірваність від рідної землі, плекає 
і  розвиває свою культуру і  звичай. 
Водночас такі висловлювання де-
монструють загальну тенденцію 
руху «політичного русинства» - сія-
ти розбрат, реалізовуючи інтереси 
«третьої сторони»

8. Перманентні спроби «русин-
ських» організацій в  Україні 
домогтися визнання групи «по-
літичних русинів» окремим на-
родом в  Україні на державному 
рівні є  безпідставними з  науко-
вої точки зору, а  водночас ство-
рюють загрози для подальшого 
розвитку Української держави, і, 

на нашу думку, потребують при-
скіпливої уваги Служби безпеки 
України.

9. Підсумовуючи вищесказане, на-
голошуємо, що СФУЛО притри-
мується об’єднавчої позиції щодо 
усіх лемківських-українських-ру-
синських організацій, як членів 
СФУЛО, так і  тих, хто зацікавлений 
у  спільній роботі на благо усієї на-
шої спільноти. 

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Софія Федина, голова СФУЛО

Жрідло:www.rusyn.sk 

ЗДОГАДОВАНЄ НА 
МИРОСЛАВА СИЛАДЇЯ
(1957 – 2012)

Мирослав Силадї народзени 
17. децембра 1957. року 
у  Вербаше, дзе закончел 

основну и  штредню школу. Робел 
вецей як 25 роки у Фабрики цукру 
у  Вербаше, по єй приватизацию, 
а потим ше опробовал у самостой-
ним привредзованю. Мирослав бул 
активни член Културно-просвитно-
го дружтва “Карпати” у Вербаше, од 
його снованя.

Мирославово главне опредзе-
лєнє було ґрафични дизайн, пер-
шенствено у виробки плакатох, по-
воланкох, каталоґох, алє и на шиц-
ких других продуктох рекламного 
и  пропаґандного материялу. Окре-
ме бул заинтересовани за виробок 
и  администрованє интернетових 
сайтох и  продукцию музичних ра-
дио и телевизийних емисийох. Чув-
ствовал потребу правдивого и точ-
ного информованя и пласованя ин-
формацийох у цо кратшим чаше, и у 
подполносци ше до того процесу 
уключовал. Почитовал сатиру, бул 
автор векшого числа сатиричних 
приповедкох медзи хторима и  са-
тирична сказка “Руски цар”, а 2011. 
року бул лауреат першей награди 
“Соцки” на манифестациї гумору 
и сатири “Коцурска чутка”.

За главного редактора културно-
белетристичного часопису Швето-
вого конґресу Русинох/ Руснацох/ 
Лемкох “Голос Русина” меновани 
є  на 4. зашеданю Шветовей ради 
РРЛ 27. мая 2012. року у  Кринїци 

у  Польскей. Мирослав Силадї бул 
окреме активни член Рускей матки, 
предсидатель Месного одбору Рус-
кей матки у Вербаше од 2002. року, 
односно од його снованя. Бул член 
Управного одбору Рускей матки 
и  портпарол Рускей матки. На 10. 
Шветовим конґресу РРЛ 2009. року 
бул предсидатель Конґресней ко-
мисиї за економски розвой и  при-
вредне сотруднїцтво. Мирослав 
Силадї нєсподзивано умар 30. де-
цембра 2012. року у Вербаше у сво-
їм 55. року живота.

З  нагоди рочнїци од кеди Ми-
рослав Силадї вецей нє знами КПД 
“Карпати” и  Месни одбор Рускей 
матки у  Вербаше на його родзени 
дзень - 17. децембра 2013. року 
орґанизую уметнїцку програму 
и  схадзку на чесц здогадованя на 
його роботу и дїла. 

Д. Загорянски - дюп 

КУЛТУРНО-ПРОСВИТНЕ ДРУЖТВО „КАРПАТИ“ И МЕСНИ ОДБОР 
РУСКЕЙ МАТКИ У ВЕРБАШЕ 17. ДЕЦЕМБРА ОРҐАНИЗУЮ
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Акцію емотівно - гімнов Я  Русин 
был... - одкрыло Тріо Тропар, 
під веджіньом о. Мґр. М. Гу-

меника. Потім уж модераторка акції 
С. Зелінкова привитала цінных гос-
тів споза граніці - председу Світовой 
рады Русинів (СРР) Д. Папуґу із Сер-
бії, Штефанa Лявинця з Мадярьска, 
котрый є і першым підпредседом СРР 
і  далшых членів рады, котры при-
шли на Словеньско з  Чех, Україны 
і  Польска. З  домашніх Русинів на ак-
ції брали участь Інґ. М. Караш, під-
председа РОС, Інґ. М. Крайковіч, 
другый підпредседа РОС, котрый 
акцію славностні одрыв і  привітав 
вшыткых участників. По святочнім 
акті модераторка фестівалу позвала 
вшыткых до културного світа русин-
ства, де ся сучасность русинства пе-
реплітала з минулостьов - до світа, де 
вшыткы притомны прожывали кра-
соту русиньской музыкы через різны 
музычны жанры. В  першім блоку ся 
представила ФҐ Голубок із Переґу 
Маре з Румунії, котра выникла в 2005 
році під веджіньом о. В. Бойчука, якый 
вєдно із свойов женов Віоріков ся на-
магать якраз через ґрупу молодых 
людей утримовати традіції фолкло-
ру в  Румунії. Далшым выступаючім 
быв соліста Сашо Палєнкаш, котрый 
пришов на фестівал із сербской 
Войводины. Молодый музыкант пред-
ставив свій кумшт на акустічной ґітарі. 
Його выступліня было красні зладже-
не і  доповнене співом русиньскых 
співанок. Про інтерес уваджаме, же С. 
Палєнкаш, хоць є релатівно молодым 
чоловіком, в русиньскій музычній об-
ласти у Сербії є актівный уж веце як 20 
років. Сам пише музыку і тексты а того 
року му вышло ЦД в триязычній мута-
ції під назвов „Vavilon“. 

Свій простор на презентацію діятель-
ства дістав Світовый конґрес Русинів, 
як главный орґанізатор акції, котрый 
єствує на меджінародній сцені русин-
ства уж высше двадцять років. Публіці 
были предявлены інформації о  го-
ловнім посланю СКР, як найвысшого 
меджінародного фора зьєднуючого 
Русинів цілого світа, котры ся актівізу-
ють в різных русиньскых здружінях ці 
сполках в  штатах Европы і  Америкы. 
Актівности Світового конґресу Руси-
нів ся зосереджують на презентацію 
історії, културы, традіцій і сучастной сі-
туації Русинів у світі. Світовый конґрес 

Русинів є  і  выдавательом културно-
белетрічного часопису Голос Русинів. 
В його меджіконґресовім періоді тото 
діятельство розвивать Світова рада 
Русинів, котра є  выконым орґаном 
СКР і  в  сучастности мать заступліня 
членів із 9 штатів світа. Про інтерес до-
даваме, же першый Світовый конґрес 
ся одбыв 22. - 23. марца 1991 р. в Ме-
джілабірцях, в тогдышнім Чесько-Сло-
веньску, а  послідній уж дванадцятый 
СКР ся  одбыв того року (12. - 14. юла 
2013 р.), в Ужгороді і Сваляві, в підкар-
патьскій области Україны.  А  якраз із 
Підкарпатя были далшы гості, котры 
выступили в  проґрамі Русинфесту - 
сестры КЕДИК з Україны. 

Послідній блок проґраму належав 
презентації културы словеньскых Ру-
синів. Ту выступили уж высше споми-
нане Тріо Тропар із Свідника, нашы 
знамы - сестра з братом - Марія і Па-
трік Шуркаловы з русиньского села 
Бехерів. Публіка ся выступаючім од-
вдячіла великым аплавзом, но тогды 
іщі нихто не подумав, што їх чекать 
наконець. Кулмінаційов проґраму 
быв выступ молодого і  амбіціозно-
го оперного співака Іґора Куцера, 
походжіньом зо Свідника. В  су-
частности сполупрацує із штатным 

1. меджінародный фестівал 
мултіжанровой музыкы

РУСИН ФЕСТ 2013
Під таков назвов ся 16. новембра 2013 р. першыраз одбыва-
ла меджінародна акція, котрой орґанізатором быв Світовый 
конґрес Русинів за актівной помочі Русиньской оброды на 
Словеньску. Фестівал мав коморный характер і хоць не мав ве-
лику участь людей, нукав його участникам розмаїты жанры ру-
синьской културы в меджінароднім контексті. 

Текст і фото: С. Лисінова 
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У орґанизациї Шветового кон-
ґреса Русинох/ Руснацох/ Лем-
кох 16. новембра у Одборовим 

Доме култури у Прешове отримани 
перши Медзинародни фестивал мул-
тижанровей русинскей музики под 
назву RUSYN FEST 2013. Реализатор-
ка проєкту и режисерка Фестива-
лу була Силвия Лисинова Фечова, 

а модераторка програми Силвия 
Зелинкова. Перши Медзинародни 
фестивал мултижанровей русинскей 
музики отворел Мирон Крайкович, 
подпредсидатель Русинскей обро-
ди у Словацкей, а шицких учашнїкох 
привитал Дюра Папуґа, предсида-
тель Шветовей ради РРЛ.

На першим RUSYN FEST 2013 насту-
пели: Шпивацка ґрупа “Голубок” зоз 
Румуниї, Саша Палєнкаш, кантавтор 
зоз Руского Керестура у Сербиї, Трио 
“Тропар” зоз Свиднїку, Шпивацка ґру-
па “Шуркаловци” зоз Хмельовей у 
Словацкей, Трио шестрох “Кедик” зоз 
Подкарпатя у України и Иґор Куцер, 
оперски шпивач родом зоз Свиднїку 
з “Emotion Group” зоз Словацкей.

Як заплановане на зашеданю Шве-

товей ради Русинох/ Руснацох/ Лем-
кох у Прешове Медзинародни фес-
тивал мултижанровей русинскей 
музики под назву RUSYN FEST будзе 
ше отримовац каждого року у лєтним 
периодзе и на отвореней сцени, зоз 
преважним участвованьом младих 
музичних творительох зоз шицких 
жемох у хторих жиєме. 

театром в Кошыцях, коморным орхе-
стром „Virtuozi di Praga“ і  орхестром 
штатной оперы в Будапешті, з котрым 
абсолвовав і  турне в  Мексіку. Тот 
знамый оперный співак завитав і  на 
РУСИНФЕСТ 2013 до Пряшова. В його 
інтерпретації зазвучали народны 
співанкы Юлії Варголовой, котра їх 
в  50-ых роках наспівала в  Амери-
ці. Завдякы свого сына А. Варголы 
выдала ЛП платню, котру як поздрав 
послала на Рождество домів - ,,до 
краю“ - як звыкла повідати. А  праві 
тоты співанкы І. Куцер у  своїм шпе-
ціфічнім спрацованю і  інтерпретації 
представив публіці вєдно із ґрупов 
„Emotion group“. Його выступом ся 
лем потвердило, же русиньска кул-
тура мать досправды што понукнути 
у  вшыткых музычных жанрах, што 
властні было і головным цільом акції. 
Факт, же фестівал наповнив свій ціль, 
свідчіли і завершалны дяковны слова 
Д. Папуґы, котрый собі вєдно з публі-
ков заспівав МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА.

Сценарь, режію і  технічно-ораґані-
зачне забезпечіня цілого фестівалу 
было під „тактовков“ Сілвії Лисіновой-
Фечовой. Акція была фінанчні підпо-
рена Урядом Влады СР - проґрам кул-
тура народностных меншын 2013. 

Вікенд у  Пряшові продовжовав 
засіданьом Світовой рады Русинів 

На другый день (17. 11. 2013) ся 
в  Руськім домі у  Пряшові одбывало 
2. поконґресове засіданя Світовой 
рады Русинів. Засіданя, котре одкрыв 
і  вів председа СРР Д. Папуґа, мало 
конштруктівный характер. Ту были 
притомны членове СРР з Мадярьска, 
Чехії, Словеньска, Польска, як і пред-
ставителі рады за Канаду і  Америку 
і  за Світовый форум русиньской мо-
лодежі. Головным пунктом проґраму 
было оцініня посліднього Світового 
конґресу Русинів, котрый ся одбыв 
12. - 14. юла 2013 р., в Ужгороді і Сва-
ляві на Україні. Членове СРР ся дого-
ворили на далшім забезпечіню задач, 

якы выпливають з  основного доку-
менту - приятой Резолуції делеґа-
тів XII. СКР. Єдным з єй пунктів была 
ВЫЗВА о узнаня Акції „Wisła” за ак-
цію порушуючу основны людьскы 
права заміряны на силену асіміла-
цію етнічной ґрупы Русинів-Лемків 
в  Польску, котру СРР предложыла 
на компетентны орґаны - Польскый 
парламент, Раду Европы в Штрасбур-
ґу, Европску унію і Европскый парла-
мент в  Бруселі, жебы тота історічна 
кривда была направлена. Членове 
СРР на челі із своїм председом при-
святили немалый простор і  рішіню 
проблему освіты, а то обнові діятель-
ства Катедры русиньского языка на 
Высокій школі про учителів у  Не-
редьгазі в  Мадярьску. На засіданю 
была обговорена і актуална сітуація 
русиньскых орґанізацій – як членів 
Світового конґресу Русинів і  Світо-
вого форуму русиньской молодежі, 
план роботы СРР і  Конґреовых комі-
сій на далшый період. 

У ПРЕШОВЕ У СЛОВАЦКЕЙ У ОРҐАНИЗАЦИЇ ШВЕТОВОГО КОНҐРЕСА 
РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ ПРЕШЛОГО МЕШАЦА ОТРИМАНИ

ПЕРШИ МЕДЗИНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ 
МУЛТИЖАНРОВЕЙ РУСИНСКЕЙ МУЗИКИ

Д. Папуґа



Číslo 4 Ročník III. 2013

ГОЛОС РУСИНА

8

www.rusynworldcongress.org

О  його живоце и  творчосци 
пред початком фестивала бе-
шедовал його дакедишнї при-

ятель и колеґа Дюра Латяк, тиж визна-
чни руски дїяч на наших просторох. 

У голу ґимназиї, после даскелїх увод-
них словох о живоце пана Папгаргая, 
отворена вистава зачуваних фотоґра-
фийох и  документациї о  представох 
котри режирал Дюра Папгаргаї. Як 

наглашел пан Латяк, Дюра Папгаргаї 
през цали час свойого иснованя жил 
два животи – тот реални и  гевтот на 
“дескох котри живот знача”. 

“Уж зоз того цо ту виложене може-
ме достац ясну слику о богатстве Пап-
гаргайових режийних вариянтох. Му-
шим надпомнуц же Дюра Папгаргаї 
написал и  23 ориґинални театрални 
фалати и думам же су и шицки виве-
дзени. Попри тим, преложел 5 теа-
трални фалати, а як ґлумец витворел 
8 замерковани ґлумецки улоги у  пе-
риодзе од 1956. по 1970. рок”, гварел 
пан Латяк.

По отвераню вистави, публика ше 
преселєла до театралней сали, дзе на 
видео-биму презентована мултиме-
диялна вистава о длугорочней робо-
ти Дюри Папгаргая котру пририхтала 
и презентовала Ирина Гарди Коваче-
вич. 

Фестивал, у  мено орґанизато-
ра, привитал предсидатель Мат-
ки-Дружтва Руснацох Нового Саду-
Войводини Миломир Шайтош, алє 
и  госци Дюра Папуґа, предсидатель 
Шветовей ради Шветового конґресу 
Русинох/Руснацох/Лемкох и  пред-

11. руски фестивал малих 
сценских формох 
„Дюра Папгаргаї“

У  Ґимназиї „Лаза Костич“ у  Новим Садзе, 7-го и  8-го децемб-
ра отримани 11-ти руски фестивал малих сценских формох. 
Фестивал од того року ноши мено “Дюра Папгаргаї”, на чесц ви-
значному културному дїячови, длугорочному редакторови ча-
сописа “Шветлосц”, писательови, ґлумцови и режисерови, котри, 
иншак, пред 10 роками бул идейни творец того фестивала. 

Владислава Гарди
Редактор-дописователь “Голоса Русина” за Сербию

Фотоґрафиї – Владислава Гарди, Олена Планчак Сакач и Юлиян Неваляни

Дюра Латяк отвера фото-документацийну 
виставу о Дюрови Папгаргайови

Миломир Шайтош
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сидатель Рускей Матки у  Сербиї, як 
и  професор доктор Золтан Хорват, 
член Городскей ради за здравство 
и предсидатель Совиту за национал-
ни меншини Городского одбору. 

Пред отвераньом Фестивала, на 
бини наступели члени хлопскей ґру-

пи „Фантє и леґинє” Руского културно-
го центру и Кредарици з Нового Саду 
и  їх руководителє Михайло Колєсар 
и Борут Павлич. 

После їх наступу, Ирина Гарди Кова-
чевич и урядово отворела 11-ти рус-
ки фестивал малих сценских формох 
“Дюра Папгаргаї”.

Перша представа, на чесц Дюрови 
Папгаргайови, була його монодрама 
“Масонка а  аж зоз Коцура”, односно 
у  ориґиналу “Масонка на покути”, 
котра перши раз виведзена 2003-го 
року. Тоту монодраму, зоз кус пре-
менєтим текстом, пре нови часи у ко-
трих жиєме, алє у подобней режиї, од-
бавела Наташа Макаї Мудрох. По єй 
словох, текст жил у  нєй полни 10-ец 
роки. И сама була нєсподзивана же го 
нє забула од першого виводзеня. Алє, 
як ґварела, то озда прето же уживала 
и  теди кед го учела, и  тераз, кед ше 
здогадовала на часи кед Дюра Пап-
гаргаї праве написал тоту монодраму. 

Друга одбавена представа на того-
рочним фестивалу була монодрама 
“Жвератко”. Текст за ню написала Ма-
рия Сопка, режирал ю  Михайло За-
зуляк, а глумела Мелания Арваї. Тота 

представа реализована у  сотруднї-
цтве зоз Културно-уметнїцким дружт-
вом “Доктор Гавриїл Костельник” зоз 
Кули. Як гварела Мелания, нє було 
лєгко одбавиц тоту представу, гоч на 
нєй досц длуго робела. У  нєй ше, як 
гвари, можу пренайсц велї жени ко-
три, гледаюци лєпши условия за жи-
вот, прешли вельку драгу и пошли до 
Канади, праве як и  главна юнакиня 
у тей монодрами.

З  тей нагоди символични припо-
знаня зоз подобу Дюри Папгаргая 
и защитним знаком фестивала уруче-
ни шицким тим котри потримали фес-
тивал, а  насампредз Агнети Папгар-
гаї, Ирини Гарди Ковачевич, Дюрови 
Латякови, Золтанови Хорватови, Дю-
рови Папуґови и директорови Руско-
го културного центра Владимирови 

Сивчови, алє и шицким учаснїком на 
фестивалу.

Другого фестивалского вечара ви-
ведзени два представи зоз Коцура 
- “Оштри угел” и “Дурни часи”. Перша 
представа реализована у  сотруднї-
цтве зоз Месним одбором Рускей 
матки Коцур и  Етно клубом “Одняте 
од забуца” зоз Коцура. Текст за пред-

ставу «Оштри угел» написала Ирина 
Гарди Ковачевич, режирала ю  Аран-
ка Медєши, а  ґлумели - Матеа Браун 
у  улоги Маци, Моника Гарди у  улоги 
Гелени и  Борис Медєши у  улоги Ми-
лого. Аранки Медєши то бул режи-
серски деби у цалей плодней ґлумец-
кей кариєри. Як гвари, мило єй же 
ше прилапела тей роботи, гоч перше 
думала же одбиє, а  окреме єй мило 
же ше у улоги режисерки представе-
ла праве на 11-им руским фестивалу 
малих сценских формох «Дюра Пап-
гаргаї». У  представи обробена тема 
зоз сучасного живота. Богати бизнис-
мен Мили (Борис Медєши), котри ше 
розишол од супруги Гелени (Моника 
Гарди) з  котру ма и  дзеци, сполнює 
койяки жаданя своєй дзивки Маци 
(Матеа Браун), котрей важне лєм же 
би вше випатрала красна, же би була 
нашминкана и же би мала пенєжи за 
свойо козметични третмани. То при-
поведка о  «любовним троугелнїку», 
дзе, на концу, кед бизнисменови 
здравє попущи, дзивка «спонзору-
ша» го охабя, алє му ше враца його 
бувша супруга котра му помага же би 
виздравел, бо на концу, вон ище вше 
потребни и єй и їх дзецом.

У продукциї Културно-просвитного 
дружтва “ДОК” зоз Коцура на фести-
валу виведзена и  представа «Дурни 
часи», за котру и  текст и  режию по-
робела Катарина Фейди, котра тиж 
и ґлумела у улоги Юлки, а попри нєй, 
ґлумели и  Дарина Михняк (Юстал-
ка) и  Силвия Маґоч (Юста). Дзивчата 
возросту 10-ец и  12-ац роки, котри 
ю реализовали, мали идею направиц 
цошка цалком иншаке, у чим би ше нє 
бешедовало о  прешлосци, алє о  жи-
воце сучасней младежи. Порученє їх 
представи, як нам потолковали, то же 
товаришство тирваце, а  любов пре-
ходна, и же койяки дробнїци людзох 
можу швидко повадзиц и оддалїц єд-
них од друґих. 

Зоз виводзеньом другей коцурскей 
представи закончени тогорочни 11-
ти руски фестивал малих сценских 
формох “Дюра Папгаргаї”, котри ор-
ґанизовали и  реализовали члени 
Управного и Городского одбору Мат-
ки-Дружтва Руснацох Нового Саду-
Войводини, а  конферансу за обидва 
фестивалски вечари написала и  во-
дзела Владислава Гарди.

Финансийну и моралну потримовку 
фестивалу дали: Городски секретари-
ят за културу, Покраїнски секретарият 
за образованє, управу и национални 
заєднїци, Национални совит рускей 
националней меншини у  Републики 
Сербиї, як и спонзоре, донаторе и лю-
дзе добрей дзеки. 

Золтан Хорват

Хлопска ґрупа „Фантє и леґинє”

Наташа Макаї Мудрох
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Єднов из устоявших ся традицій 
Столичного Русинського Само-
справованя є  сяткованя Малої 

Богородицї. Сього рока уже 9-й раз 
сесе великоє сято Русины Мадярщи-
ны сяткувуть у  Будапештї, у  ґрекока-
толицькуй церквы на Ровжак Тере 7 
септембра. Сяту літурґію отслужив о. 
Иштван Челенї, бывшый парох ґре-

кокатолицької церквы Естерґома. Бо-
гослуженіє проводило ся по церков-
но-славянськы. У проповіді о. Иштван 
Челені отмїтив великоє значеніє сього 
сята, особенно діла Русинув Мадяр-
щины, котрї родили ся на Подкарпатю, 
де Успеніє Божої Матери и также Мала 
Богородиця от давна суть єдным из 
майвеликых почетованых сят. 

По службі Божуй вірникы из мно-
гых районів Будапешта изобрали ся 
у пивницї церквы, де усе отбывають 
ся стрічі Русинув. Там притомных 
привітствовала председа Столич-
ного Самосправованя Олга Ліко-
віч-Сілцер. По традиції отбыли ся 
выступы. Испершу о. Иштван Челенї 
розказав про розвой ґрекокатоли-
цькых парохій на території Мадяр-
щины у  період XVIII – XIX стороч, 
пак Др. Маріанна Лявинец розка-
зала про Мукачовську Чудотворну 
икону Божої Матери, котра теперь 
находить ся у  ґрекокатолицькому 
монастырі у  Малому Березному на 
Подкарпатю. Затым также по тради-
ції отбыло ся коштолованя приго-
товленых ґаздынями смачных страв 
при живуй бесідї.

Сесе сято усе служило и  служить 
єдиненію людей, укріпленю їх віры. 
Оно є  дуже важным діла духовного 
живота Русинув. 

3 децембра 2013 рока у Будапешті 
отбыв ся музыкалный вечер, 
посвяченый 90 рочю из дня ро-

жденія композитора Иштвана Марто-
на. У проґрамі приняли участіє квартет 
имені А. Годинкы, піаністка Елеонора 
Карцуб, співачка Анна Ляхович и  ру-
синськый хор V района Будапешта. 
Отцюзнинов Иштвана Мартона было 
Подкарпатя из свойов неописуємо 
прекраснов природов, из многона-
ціоналнов сполочностью. Вун родив 
ся єдного прекрасного осіннього дня 
24 новембре 1923 рока у селі Софіїв-
ці, де його 33 ручный няньо быв учи-
тельом у сільскуй школі. По родоводу 
музыкалный талант Иштван Мартон 
муг унаслідоватти вуд свої бабкы Ан-
тоніїї Вієтц, котра была близьков ро-

дичков знамого композитора Франца 
Шуберта. Вун вырос у  музыкалнуй 
сімї. Отець замітив необычні музыкал-
ні способності сына и дораховав дати 
йому серйозноє ошколованя. Иштван 
Мартон став учити ся у  Мукачові 
у  знамого педаґоґа Ервіна Горачека. 
У  1944 році вун успішного закончив 
ґімназію Арпада у Мукачові. У тотї же 
рокы зачав писати музыку: співан-
кы діла хора, творы діла оркеструв. 
У рокы другої світової войны Иштван 
Мартон глубоко изглядує основы 
композиції, гармонію, учить ся грати 
на разных інструментах, у тому числі 
и  на орґані. У  тот же час вун приняв 
участіє у  конкурсі «молодых» у  Бу-
дапешті. Його игра на акордеоні так 
полюбила ся Золтану Кодаю, што вун 
предложив Иштвану Мартону здати 
вступителный екзамен у  академію 

имені Ференца Ліста. Вун успішно 
здав екзамены, айбо учити ся йому 
недовело ся, бо у Мукачові уже была 
Красна Армія, и  сесе перечеркнуло 
жизненый путь Иштвана Мартона. 
Послі войны настали тяжкі часы уни-
женія діла вшыткого народа Подкар-
патя. У  Мукачові быв арестованый 
орґаніст римо-католичеської церквы 
и  вірникы попросили Иштвана Мар-
тона быти орґаністом. Вун изглядовав 
орґанну музыку и  приступив до на-
писаня мессы. Сесе было вершинов 
духовної композиції Иштвана Марто-

Под твою милость прибігаєме...
Сяткованя Малої Богородицї у ґрекокато-
лицькуй церквы на Ровжак Тере у Будапештї.

Др. Маріанна Лявинец

Музыкант від Бога
Др. Маріанна Лявинец
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Презентацию открыл замести-
тель председателя «Объедине-
ния русинов» член-корреспон-

дент Российской академии сельско-
хозяйственных наук доктор сельско-
хозяйственных наук профессор Иван 
Иванович Кочиш, который выступил 
в  качестве ведущего вечера. После 
краткого представления нового из-
дания слово было предоставлено 

его составителям — председателю 
организации, профессору Между-
народной Кирилло-Мефодиевской 
академии славянского просвещения, 
кандидату юридических наук Анд-
рею Васильевичу Фатуле и руково-
дителю отдела русинистики, 
сотруднику Института сла-
вяноведения РАН Михаилу 
Юрьевичу Дронову. Также 
перед присутствующими вы-
ступили редактор альманаха 
Ирина Липаритовна Арис-
това и  руководитель отдела 
культуры, ректор Русской ака-
демии ремесел и  по совме-
стительству русскоязычный 
русинский писатель Николай 
Николаевич Матвиенко. Не 
обошлось без награждений: А.В. Фа-
тула вручил почетную грамоту «Объ-
единения русинов» историку и  об-
щественному деятелю Павлу Влади-
мировичу Тулаеву за переиздание 
трудов русина Юрия Венелина (1802-
1839) и  популяризацию русско-ру-
синской дружбы. В рамках дискуссии 
выступил московский украинский 
активист Алексей Александрович 
Григорович, который поздравил со-
ставителей с  выходом альманаха от 

имени Международного обществен-
ного объединения «Киевская Русь» 
и  агентства «УКРИНФОРМ». В  качест-
ве небольшой культурной програм-
мы организаторы подготовили музы-
кальный номер: студентка Москов-
ской ветеринарной академии имени 
Скрябина Маргарита Синицына 
исполнила ряд русских романсов 
и популярную песню «Червона рута». 
В  заключение состоялся скромный 
дружеский фуршет. Кроме телесной 
пищи присутствовавшие смогли на-
сладиться поэзией ужгородца Ивана 
Петровция, которую в  собственном 
переводе представили члены Союза 

переводчиков России Иван Алек-
сандрович Белокрылов и  Ирина 
Владимировна Ковалева. 
Всего в  презентации приняло учас-
тие более 30 человек. Основную 
часть гостей мероприятия составили 
представители творческой и научной 
интеллигенции, в  том числе сотруд-
ники Института российской исто-
рии, Института славяноведения РАН 
и   Российского института стратегиче-
ских исследований. 

на. Месса была первый раз исполне-
на у  1947 році у  Великодну Неділю, 
у  Мукачові. Исполненіє мессы нараз 
запрітили и  лем через 50 рокув она 
была исполнена у залі обласної філар-
моніїї у Ужгороді. У 50-х роках Иштван 
Мартон закінчив Ужгородськоє музы-
калноє училище и  став робити кон-
цертмейстером. Вун паралелно из 
роботов продовжать успішно писати 
музыку, особенно його превлекає 
оброботка русинського фолклора. 
У  1953 році Иштвана Мартона при-
нимавую у  Союз композирорув. Йсе 
у даякуй мірі послужило мотиваційов 

діла написаня серйозных компози-
цій. У  тот час вун написав симфонію 
«Карпаты», «Карпатські етюды», чи-
селні обработкы русинськых співа-
нок и др. Вун орґанізовує при філар-
монії камерный оркестр, діла котрого 
пише композицію «Сільські картины», 
котра різко отлічала ся вуд тогдашнь-
ого реалістичного стиля. У 1963 році 
Иштван Мартон орґанізовує сим-
фонічный оркестр, котрый став єд-
ным из главных піллерув Подкарпат-
ської музыкалної културы. Єдным из 
знамых твореній Иштвана Мартона 
є «Пасакалія», котру вун написав діла 

знамого орґаніста Гаррі Гродберга. 
Иштван Мартон говорив про себе, 
што у  перву очередь вун є  компози-
тором, ушытко другоє у  його животі 
зависить вун сього. Вун раховав ком-
понованя свойим призванієм, хоть 
и  його педаґоґічна діятелность была 
дуже ціннов, про што свідітелствують 
успіхы його многочиселных учени-
кув. Діла Иштвана Мартона усе было 
важным, як воспринимають ся його 
творы, як они живуть далше. Сим вун 
муг гордити ся, бо они є  безцінным 
скарбом світової музыкы, а майголов-
ноє - музыкы Подкарпатя. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬМАНАХА 
«КАРПАТСКАЯ РУСЬ» 

3 декабря 2013 года в московском Доме Русского Зарубежья 
имени А.И.  Солженицына состоялась презентация первого 
выпуска Литературно-публицистического альманаха «Карпат-
ская Русь», изданного Межрегиональной общественной орга-
низацией «Объединение русинов». По сложившейся традиции 
мероприятие открылось после исполнения Государственного 
гимна Российской Федерации и национального гимна русинов 
«Я русин был, есмь и буду».

Пресс-служба МОО «Объединение русинов» 
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Еґзистую два официйни доку-
менти хтори оможлївели присе-
льованє Руснацох зоз сиверних 

крайох Австро-Угорскей монархиї до 
южних. Перши официйни документ 
представя контракт о  насельованю 
200 фамелийох на пустару Вельки Ке-
рестур, хтори подписани 17. януара 
1751. року. Тот датум (17. януар) и На-
ционални дзень Руснацох у Републи-
ки Сербиї. Други официйни документ 
представя контракт о  насельованю 
Руснацох до Коцура, хтори подписа-
ни 15. мая 1763. року. Понеже Комо-
ра була задовольна зоз Руснацами 
у Керестуре, принєсла ришенє же би 
ше зоз сиверних жупанийох Угорскей 
населєли Руснаци и до опустошеного 
валалу Коцур. Прето, спомнутого дня, 
коморски администратор Редл од Ро-
денгаузена Петрови Кишови видал 
патент зоз хторим му зверене же би 
приведол ещи коло 150 руски фаме-
лиї, на тот завод до Коцура (Лабош, 
1979: 76-77). 

У новим швеце приселєнци будова-
ли хижи, обєкти за ґаздованє, церк-
ви, школи и  други явни институциї. 
Рускокерестурска парохия основана 
1751. року, а основна школа у Руским 
Керестуре почала робиц 1753. року. 
Перша грекокатолїцка церква у  Ко-
цуре збудована 1765. року. На самим 
початку еґзистованя у Бачки рускоке-
рестурска и  коцурска парохия були 
уключени до Калочскей римокатолїц-
кей архиепископиї, а 1777. року поста-
ли часци Крижевского владичества за 
грекокатолїкох. Руснаци постали гре-
кокатолїки 1596. и  1646. року, прейґ 
Брестскей и Ужгородскей униї. 

Як ше руске жительство з  часом 
звекшовало, у глєданю роботи и лєп-
шого живота, велї ше, починаюци 
з конца XIX вика, виселєли з Руского 
Керестура и Коцура до Кули, Вербасу, 
Нового Саду и Дюрдьова у Бачки, до 
Шиду и Сримскей Митровици у Сри-
му, до Славониї и  локалитетох коло 
Вуковару и рики Сави (Петровци, Ми-
клошевци, Стари Янковци и др. у нєш-
кайшей Горватскей), та аж и прейґ Ат-
лантского океану (до Зєдинєних Аме-
рицких Державох и Канади). 

По розпаду Австро-Угорскей мо-
нархиї, у  Кральовини Сербох, Горва-
тох и  Словенцох, Руснацом допуще-
не формовац национални, културни 
институциї на основи колективних 

правох шицких националних мен-
шинох, цо нє бул случай у  їх старим 
краю. Руснаци достали статус нацио-
налней меншини славянского похо-

дзеня 1919. року, перши и, у  перио-
дзе з велїх рокох, єдини медзи своїма 
сонароднїками у  Карпатским ареалу. 
То була подїя од значеня найвисшого 
ступня хтора трасовала драгу їх наци-
оналного и културного розвою. 

У  таких обставинох Руснаци чув-
ствовали же снованє Руского народ-
ного просвитного дружтва, навола-
ного Просвита, бул перши крочай зоз 
хторим вони манифестовали свойо 
намаганє ґу нєзависному национал-
ному и културному животу. На снова-
тельней схадзки, 2. юлия 1919. року 
у  Новим Садзе, руска национална за-
єднїца ришела дзвигнуц свой народни 
язик (нє русийски або українски) на 
уровень литературного язика. Пер-
ша културно-просвитна орґанизация 
принєсла одлуку же би ше єй каждод-
ньова бешеда хасновала у  образова-
ню, културним живоце и  преси. Тота 
одлука була базована на факту же 
кнїжки релиґийного и  литературного 
характеру уж були публиковани на 
тим язику (Medješi, 1993: 146). З часом, 
1970-их рокох, руски язик постал аж 
и єден зоз пейцох официйних язикох 
Автономней Покраїни Войводини. 

Цалком процивне ше случело зоз 
Русинами у  отечестве. Стредком 20. 
вика Сталїнова политика приведла 
по урядове нєставанє Русинох у  пе-
риодзе од штири децениї у  Карпат-
ском ареалу (нєшка з найвекшей час-
ци у  Словацкей, Мадярскей, України 
и  Польскей). Прейґ 300 русински / 
руски школи административно пре-
творени до українских школох. Гре-
кокатолїцка церква забранєна. Руси-
ном / Руснацом у Карпатским ареалу 
нє допущене вияшнїц ше як Русини / 
Руснаци (Фейса, 2010: 99). 

Нєшка, два и  пол децениї по Бли-
шовей револуциї (1989) ясне же кар-
патски Русини нїґда нє були цалком 
висцерани зоз їх отечества. Нєшка, 
влади Словацкей, Польскей, Чес-
кей Републики, Мадярскей, Румуниї, 
Сербиї и  Горватскей припознаваю 
карпатских Русинох за националну 
меншину. На тей драги, од 2012. року, 
од пропознаваня русинского язика, 
конєчно ше находзи и Україна. 

Чежко порозумиц як ше єдней такей 
малей популациї поспишело очувац 
свой язик, виру, школи, обичаї – на-
кратко, свойо националне єство през 
вецей як два и  пол вики. У  очуваню 

Коляди при Руснацох/ Русинох /Лемкох
писнї на чесц Рождества Сина Божого

Др. Михайло Фейса

Виками Руснаци/ Русини жили 
у  сиверовосточних мадяр-
ских жупанийох / комитатох, 
точнєйше у  Земплину, Шари-
шу, Абауй-Торни, Боршоду, 
Саболчу, Ужу, Уґочи, Марама-
рошу и Ґемеру. Векшина з тих 
жупанийох находзи ше нєшка 
у восточней Словацкей, а дру-
ги у Мадярскей, України и Ру-
муниї. Пред коло 270 роками 
перши ґрупи Руснацох почали 
ше селїц зоз свойого отече-
ства у Карпатских горох на юг 
до Бачки. До того пришло ме-
дзи 1743. и  1746. роком. Рок 
1745. прилапени як рок насе-
льованя Руснацох до Бачки. 
По пораженю и  поцагованю 
Отоманскей империї зоз Бач-
ки, Сриму и Банату 1699. року, 
австро-угорским власцом тре-
бало вецей жительства на югу 
своєй держави та побудзова-
ли на колонизацию Нємцох, 
Мадярох, Словакох и  других, 
як и Русинох (Gavrilović, 1977: 
153). То причина прецо и пред-
ком нєшкайших южних Руси-
нох, гражданом шлєбодного 
статуса у Габсбурґскей монар-
хиї („Ruthenus Libertinus“, як 
их наволовали), у  вкупним 
числу од коло 2.000, допу-
щене же би ше, по контракту 
з  державнима власцами, на-
селєли до „dessolata possessio 
Keresztur“ и места Коцур, хто-
ре нєдалєко, у  централней 
Бачки стредком XVIII вика 
(Хорњак, 2006: 25).
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рускосци окреме значна улога школ-
скей системи на руским язику (од 
предшколского по високошколски 
уровень) и  Грекокатолїцкей церкви, 
хтори нєпреривно давали и  даваю 
значне доприношенє очуваню наци-
оналного идентитета Руснацох на тих 
просторох. Ґенерално патраци, бачко-
сримски Руснаци представяю свойо-
файтове потвердзенє же длуготирва-
це еґзистованє єдней малочисленей 
заєднїци цалком можлїве лєм кед дер-
жава витвори одвитуюци условия. 

Церква, хтора вецей децениї була 
єдина заєднїцка народна институ-
ция, дзекуюци своєй роботи на про-
свищованю, у  хторим ше конфесио-
налне виєдначовало зоз народним 
и  културно-просвитним, здобула 
угляд чувара народного єства и  до-
принєсла же би ше у чувству народа 
припадносц ґу грекокатолїцкей вири 
идентификовала зоз припадносцу ґу 
националней заєднїци (Хорњак, 2006: 
31). Автохтоне жительство було по-
зберане коло церкви, оддалєне од 
политичних цекох, и як таке зачувало 
чувство заєднїцтва засноване на за-
єднїцким народним язику, обичайох 
и  жридловей култури. Єден з  обича-
йох хтори ше очували по нєшка пред-
ставя и колядованє.

Крачун єдно зоз найвекших хрис-
тиянских шветох медзи Руснацами / 
Русинами / Лемками. Просто фасци-
нує радосц хтора присутна кед ше на 
Крачун шпиваю коляди у  церкви, по 
драже и  у  обисцу и  слави и  возвелї-
чує Рождество Христово. Рождество 
означує же ше Исус Христос пришол 
народзиц з намиру же би вецей нїґда 
нє одступел од чловека. 

Колядованє ше надовязує на пред-
християнски, погански жимски ри-
туал / фестивал. Походзенє самого 
слова коляда толкує ше на вецей спо-
соби: 1. як циклус жимских ритуалох 
хтори виходза зоз античного слова 
calendae; 2. же походзи од слова коло, 
хторе означує танєц до круга; 3. же 
походзи од староболгарского / ста-
ромакедонского коля / колам, хторе 
ше одноши на кланє, односно на при-
рихтованє крачунского єдзеня; 4. же 
ше одноши на славянского бога жими 
Коляду або на Коляду, богиню нєба 
хтора одвичательна за виход слунка 
(wikipedia). Слово ше хаснує у сучас-
ним русийским, українским (коляда), 
булоруским (каляда), болгарским, 
македонским, сербским (коледа), 
бошняцким, горватским, ческим, сло-
вацким, словенским (koleda), кашуб-
ским (kòlãda), румунским (calindă), 

польским (kolęda), старопольским 
(kolenda), та и  греческим (Κόλιαντα / 
кolianda). 

Руснаци як и други Славянє славя 
Бога зоз писнями, колядами / ко-
лядками, на чесц Рождества Сина 
Божого. У  шицких колядох ше велї-
ча Син Божи, хторого родзела Пре-
чиста Дїва Мария у  Вифлеєму, над 
хторим зашвицела чудесна гвизда. 
Ґу народзеному Исусови ше при-
шли поклонїц пастире и  троме ца-
рове, хторим гвизда указала драгу. 
Ридко хтора коляда нє прецерпела 
даяки пременки през час. Дзепоєд-
ни места випущени прето же ше од-
редзена часц коляди з часом забула, 
а, з  другого боку, на других местох 
одредзеней писнї додата нова часц. 
До того углавним приходзело прето 
же у прешлосци велї людзе нє були 
писмени та ше коляди менєй запи-
совало а вецей преношело напамят 
з  колєна на колєно. До пременкох 
приходзело и  прето же шпиваче 
нєдостаточно розумели церковнос-
лавянски язик та текст дотичней ко-
ляди присподобйовали ґу своєй ва-
риянти руского / русинского язика. 
З  тей нагоди вариянтносц крачун-
ских писньох илуструєме колядами 
– «Пасли пастире волки» 

1.              Пасли пастире        Пасли пастире волки 

Паслi оуцi пастире,         Пасли пастире волки      Пасли пастире волки,
Прi Бетлегем маiре (?) :       На желєней дубравки.      По желєней дубравки.
Устаньте горе, не спiте,       Ангел ше им указал,      Ангел ше им указал, 
Пана Хрiста найдете!       Вифлеєм им показал:      У Вифлеєм пут сказал.

Найдете го йасличком,       Cтаньце горе, нє шпице,     Вони ше го питали,
Повiте го пеленком.        Пана Христа найдзеце.      Дзе Исуса гледац мали.
Марийа ше старала,        У яшльох го найдзеце:      Лєжи вон медзи нїма,
Же пеленкi не мала:       Нєма вон нїч на себе.      А на себе нїч нєма.

Не старай сйа, Марiйо!       Лєм єден кошлїк шенка.     Лєм єден корпик шена,
Старнеме мi з ружи квет,      Под ножки, под колєнка.     Под ножки под колєна.
повiйеме шiрi швет! 
             Єдну писню заграйме,      Мария ше старала,
Гнатюк Володимир, Духовнi пiснї i    А другу зашпивайме.      Же купелї немала.
колядки, Писня 2, Етноґрафiчнi 
Матерiяли з Угорської Руси IV,     Тому плану нашому, 
Нови Сад, 1986, бок 119.       Нєшка народзеному.      Нє старай ше Марийо,
                          Спаднє роса з нєбеса,
                         Окупаме Исуса.
             Биндас Дюра, Колядки, Молитвенїк,
             РНПД Руски Керестур, 1938. рок,   Мария ше старала,
             бок 205.          Же пеленки нє мала.

                         Нє старай ше Марийо,
                         Спаднє з нєба били квет
                         Повиєме цали швет.

                         Макай Михайло,
                          Коляди, Руски Керестур 
                          1979. рок, бок 23.  
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Світова рада Русинів (Руснаків/
Лемків) у  повній мірі підтри-
мує намаганя Влады і  депутатів 

Верховной рады Україны у  творіню 
договорів і  їх залучіня до діятельства 
потрібных пунктів, якы поведуть до 
приятя Україны за члена Европской 
унії. Тоты вызначны і  сістематічны 
пункты вымагать сучасна сітуація, жебы 
ся вшыткым жытелям Україны, в  тім 
чіслі і  Русинам, одкрыли можливос-
ти про перспектівный розвиток. А  то 
главні в економічній і другых областях 
цілкового наповньованя людьскых 
прав, котры ся днесь запроваджують 
у  членьскых державах Европской унії. 
Із підпорным письмом підтримованя 
започатой роботы іщі раз підкреслює-
ме потребу вызнаня Русинів в  Україні 
як окремого народа, односно менши-
нового народностного складу Україны, 
як є  установлено Европскыма догово-
рами і  Хартами, і  як тоты документы 
дотримують державы в Польску, Чесь-
ку, Словеньску, Мадярьску, Румунії, 
Хорватьску і в Сербії. Так само жадаме 
вытворити простор на повноправный 
розвиток Русинів на Україні, окремо 

в области освіты, културы, пресы і уря-
дового вжываня русиньского языка 
словом і письмом в рамках Европской 
харты о реґіоналных або меншиновых 
языків. Даны права выпливають із За-
кона о  основах державной языковой 
політікы на Україні (No. 5029-VI), прияты 
Верховнов радов Україны 3. юла 2012 
р., якы підписав і  презідент Україны 
Віктор Янукович 8. авґуста 2012 р. вєд-
но з  Европсков хартов о  реґіоналных 
або меншиновых языках, котру підпи-
сала і  держава Україна. Тоты вымогы 
Світовой рады Русинів ухвалив і  XII. 
Світовый конґрес Русинів (Руснаків/
Лемків), зреалізованый 12.-14. юла (07.) 
2013 р. в  Мукачеві, Ужгороді і  Сваляві 
на Україні, де было делеґатами ухва-
лено Проголошіня о  правах Русинів 
на Україні (головно на Підкарпаті) на 
слободне выясньованя перед пере-
писом жытельства на Україні і  цілко-
ве вызнаня ідентічности Русинів із 
вшыткыма правами, якы выпливають 
з  европскых документів. В  змыслі та-
кого поступу і  дотриманя єствуючіх 
Европскых договорів і  Харт Світова 
рада Русинів (Руснаків/ Лемків) під-

триме намаганя Влады і депутатів Вер-
ховной рады Україны, якы приведуть 
Україну до членства Европской унії 
з повноправным i демократічным роз-
витком народностных маншын, в  тім 
чіслі і Русинів.

Із почливостьов
Дюра Папуґа,

предсeда Світовой рады Русинів 
(Руснаків/ Лемків)

РУМУНІЯ
На початку децембра, Кул-

турній Союз Русинів Руму-
нії зорганізовав, кампанію 

дарованя дітим дарункі, в  рам-
ках зимних рождественых свят, 
в  найважнішых своїх русиньскых  
філіялах: Бістра, окрес Марамо-
рош, Дарманешти, окрес Сучава, 
Пожога, окрес Арад і  Перегу-
Мари, окрес Арад. Русиньскый  
депутат, представітель в  Парла-
менті і  презідент нашого Союза 
Русинів Румунії - Юліюс Фірцак 
брал участь на Дню національных 
меншын, котрого, в Румунії, свят-
куєме 18-ого децембра. В рамках 
свята были дістрібуованы книги, 
і видавательскы актівіти.  

Вінчованя із Румунії

вінчуєме вам к зимним свя-
там і к початком Нового 
року 2014, желаю, від щи-

рого сердця, всім Русинам світа 
здоровя, радість, рядом з свойми 
рідними, і барз успіхів розвивати 
културу, язик, традіцію і русинь-
ску душу.

З новим роком! 

Юліюс Фірцак, председа Кул-
турного Союза Русинів Румунії

Підпорне письмо Світовой рады Русинів
Владі Україны перед вступом країны за 

члена Европской унії
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І  так мож назвати сучасну сітуа-
цію в  сусідній Україні, де тісячкы 
людей день і  ніч блокують многы 

владны уряды і  уліці, а  то нелем 
в  центрі Києва, але і  в іншых містах 
на Підкарпаті, котру із Словеньском 
ділить 98,5 км довга граніця. Там про-
тестують протів заставліню інтеґрації 
Україны з  Европсков унійов. Бо як 
є  знамо, презідент Януковіч не під-
писав асоціачный договор, котрый 
мав Україну політічно і  економічно 
приближыти ку ЕУ. Мож повісти, же 
сучасна Україна є орєнтована двояко: 

выходна і  часть югу є  „про руська“ 
а западна часть, де жыють переважно 
і нашы братя Русины, є „проевропска“. 
Не хочу ся мішати до внутрішніх діл 
Україны, ани оціньовати тоту нелегку 
сітуацію,котра може перерости аж до 
кырвавого конфлікту, але і розділити 

країну на мінімалні 2 части. Непід-
писаня споминаного договору є  про 
многых з  нас „очековане“ скламаня. 
Но з другого боку, главні што є споєне 
з русиньсков проблематіков на Укра-
їні, треба собі обєктівні положыти 
єден важный вопрос: Сповнять Укра-
їна досправды вшыткы условя про 
вступ до Европской унії? Істо ні, мі-
німалні у  вопросі дотримованя прав 
народностных меншын. Бо Русины на 
Україні, де їх жыє найвеце, як єдины 
на світі, не были дотеперь узнаны як 
офіціална народностна меншына. 

„Еврогнів“
Сілвія Лисінова-Фечова
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Предсидатель Комисиї проф. 
др Михайло Фейса на самим 
початку виражел подзекова-

нє орґанизатором же випочитова-
ни предклад Комисиї за историю и, 
у сладу з нїм, 12. Конґрес РРЛ пошве-
цени означованю 210-рочнїци наро-
дзеня Александра Духновича. Члени 
Комисиї благочасово предложа и же 
хторому ювилею и/або рочнїци треба 
же би бул пошвецени наступни кон-
ґрес 2015. року.

На схадзки насампредз було слова 
о реализациї найвекшого проєкта Ко-
мисиї за историю – о составяню все-
облапней лїстини значних ювилейох 
и рочнїцох з историї Русинох / Русна-
цох / Лемкох – и кед слово о датумох 
значних подїйох зоз историї Русинох 
/ Руснацох / Лемкох и кед слово о да-
тумох вязаних за живот и дїло поєди-
нєчних особох хтори по походзеню 
Русини / Руснаци / Лемки, або хтори 
то и нє, алє дали значне доприноше-
нє за їх афирмованє. Членом Комисиї 
представени пописи значних дату-
мох др Марияни Лявинец, Наталиї 
Гнатко, Михайла Горняка, Серґея Су-
ляка и  предсидателя Комисиї. О  дас-
кельо тижнї др Марияна Лявинец би 
мала пошоровац у  своїм материялу 
историйни датуми хронолоґийно, 
а предсидатель Комисиї до єй вибору 
датумох поуношиц и  датуми других 
авторох. Таки обєдинєни материял 
будзе послани на електронски адре-
си шицких присутних на схадзки же 
би у  рамикох своєй орґанизациї / 
своїх орґанизацийох тот материял 
преверели и  евентуално дополнєли. 
Верзию за друкованє обєдиня Мари-
яна Лявинец и Михайло Фейса. 

Други проєкт ше дотика публикова-
ня зборнїка колядох РРЛ зоз шицких 
державох у  хторих жию. По схадзку 
у  писаней форми сцигли коляди зоз 

України (послал их Юрий Шипович), 
зоз Горватскей (послала их Наталия 
Гнатко) и  зоз Сербиї (од предсидате-
ля Комисиї). Свойо доприношенє на-
явел и Иван Чижмар зоз Свиднїку. По 
обєдиньованю прилогох материял 

будзе послани на електронски адре-
си шицких чланїцох Конґреса РРЛ на 
евентуалне дополньованє. Верзию за 
публикованє обєдиня Наталия Гнатко 
и Михайло Фейса. 

Комисия предклада Шветовей 
ради РРЛ же би ше за финансованє 
финализованя и публикованя резул-
татох тих проєктох конкуровало при 
европских и  других медзинародних 
фондох уж концом того року же би 
публикациї були обявени у  цеку 
2014. року, а  найдалєй по шлїдуюци 
Конґрес.

На схадзки представена и  кнїжка 
хтору достал кажди делеґат 12. Кон-
ґреса РРЛ. Слово о  кнїжки Русины, 
памнятайте, тко вы єсьте! хтору 
того року видало Закарпатске об-
ласне обєднанє громадян «Крайове 

ЗАПИСНЇК ЗОЗ 3. СХАДЗКИ КОМИСИЇ ЗА ИСТОРИЮ
РУСИНОХ / РУСНАЦОХ / ЛЕМКОХ ШВЕТОВОГО КОНҐРЕСА РРЛ

13. юлия 2013. у Ужгородзе (Україна) отримана треца по шоре 
схадзка Комисиї за историю Шветового конґреса Русинох / Рус-
нацох / Лемкох. Учасц у реализованю предложеного дньового 
шора вжали представителє зоз України, Словацкей, Польскей, 
Мадярскей, Румуниї, Горватскей и Сербиї. На Схадзки прису-
ствовали 20 историчаре, русинисти, фаховци и заинтересова-
ни за историю Русинох / Руснацох / Лемкох. Схадзка була кон-
структивна, а тирвала 70 минути. 

проф. др Михайло Фейса
предс. Комисиї за историю Конґреса РРЛ



Číslo 4 Ročník III. 2013

ГОЛОС РУСИНА

17

www.rusynworldcongress.org

товариство Подкарпатских Русинох». 
О кнїжки бешедовал сам автор, Юрий 
Шипович. 

У  вязи зоз предстояцим пописо-
ваньом жительства у  України члени 
Комисиї ше максимално заложа же 
би ше цо векше число Русинох у  За-
карпатскей обласци праве так и  ви-
яшнєло. Русини / Руснаци / Лемки ше 
нє маю цо ганьбиц за своїх предкох. 
То ше одноши и  на нєдавно припо-
знати русински язик. Дзепоєдни на-
маганя (рижних союзох зоз смужку 
(напр. у  Словацкей) або без смужки 
медзи Русинами и Українцами (напр. 
у  Сербиї), або койяких ревизийних 
комитетох) же би ше русинскому 
язику, по припознаваню 2004. у  на-
уково-фахових кругох и  2013. року 
у  дружтвено-политичних кругох, од-
нял статус язика и же би ше му знова 
додзелєл статус диялекта українско-
го язика Комисия трима за реликт 
прешлосци и, найкратше поведзене, 
лебедову писню прежитей, сталїнис-
тичней ґрупациї.

Розбиванє фалсификатох з  историї 
РРЛ, хтори праве висше спомнута 
ґрупация и направела, медзи иншим, 
и  єден з  основних задаткох Комисиї. 
У  тим контексту замерковане пред-
лужованє викруцаня историйних 
фактох по рижних основох зоз ясним 
цильом же би ше история Русинох / 
Руснацох / Лемкох и  далєй тримала 
у  молги. Таке, наприклад, пласова-
нє информацийох з  нагоди сериялу 
промоцийох кнїжки у  хторей Русна-
ци у Сербиї и Горватскей наволовани 
«найстарша и найдавнєйша українска 
дияспора» (Блукаючий народ Олек-
сандра Гавроша), гоч ше, по при-
марних историйних жридлох, роби 
о  найстаршей и  найдавнєйшей рус-
кей / русинскей дияспори (оп. Прилог 
1). И  кнїжка сама по себе, и  сериял 
промоцийох по хторих наставал се-
риял замолговююцих информацийох 
о  историйним еґзистованю Русинох 
/ Руснацох стредком 18. вику оценє-
ни як ещи єдно нєуспишне креира-
нє фалсификатох, хторе представя 
предлуженє политики нєприпознава-
ня русинского народу як такого. Тиж 
так, як визначоване, анї Роксолана / 
Рокселана нє була Українка, на чим 
дзепоєдни инсистую, алє припаднїца 
общеруского народу з часох кед ещи 
нє була запровадзена национална 
диференцияция, цо значи же вона 
припада общерускому часу и  шиц-
ким хтори виходза з  нього. Окреме 
нє мож твердзиц же є  Полякиня (бо 
є народзена ц. 1500-1506 у теди поль-
скей держави), або же є Українка (бо 
Рогатин нєшка у Републики України). 

Роксолану / Рокселану латинско-гре-
чески жридла зазначую як Рутенку. 
Надпоминаме же у  Рогатину на по-
чатку 16. столїтия нє було жадней жи-
тельки українскей свидомосци.

Тибор Миклош Попович наявел пу-
бликованє науковей роботи у хторей 
арґументовано доказує же дакедиш-
ня Києвска Рус (нє Рус-Україна, або 
Україна-Рус, анї Україна, бо теди дер-
жави з таку назву на историйних кар-
тох нєт) анї нє залапйовала нєшкай-
ши русински край, а  Емилия Врабец 
обезпечела информацию же штварти 
записани старогорватски ґенерал 
мал презвиско Русин.

На Комисиї осудзени и  етикетова-
ня типа українофоби хтори Русином 
/ Руснацом / Лемком упут`юю зоз уж 
спомнутей кухнї. Русини / Руснаци 
/ Лемки и на тим Конґресу у України 
указую же су нє українофоби. На-
процив. Ми жадаме сотруднїцтво зоз 
Українцами и  державу Україну и  кед 
нас уж українизаторе маю даяк ети-
кетовац блїзше правди би то було 
з атрубутом українофили. 

У  дискусиї констатоване и  же ше 
українски академик Микулаш Му-
шинка (у вязи зоз на Конґресу дзелє-
ним прикладнїком Бесiда 4/2013, б. 7) 
нїґда явно нє пребачел же русински / 
руски церкви наволовал же су укра-
їнски, о  чим му на єдней науковей 
конференциї у  Польскей проф. др 
Михайло Фейса дал знац же фалси-
фикує историйни податки и же є ре-
ликт сталїнизма. Прето предсидатель 
Комисиї за историю Конгреса РРЛ 
достал од спомнутого члена НАНУ 
аж и  медзинародну тужбу у  Сербиї 
нїби пре увреду, алє Суд страцел (оп. 
Прилог 2 хтори принєсол пресуду же 
академик Мушинка страцел Суд и же 
постал длужни 17.000 динари, цо, 
медзитим нїґда нє виплацел, бо му 
адвокат застарел случай). Тот случай 
илустративни и  симптоматични бо 
обачлїве же українизаторски кадри 
чувствую же припадаю прешлосци 
та тераз, з  єдного боку, и  далєй хас-
ную бенефити од континуованого 
однародзованя Русинох / Руснацох 
/ Лемкох, а, з  другого боку, у  явнос-
ци ше представяю як векши Русини 
/ Руснаци / Лемки од своїх жертвох, 
хторих децениями уквильовали, по-
нїжовали и  денационализовали на 
чкоду шицких Русинох / Руснацох / 
Лемкох. Члени Комисиї уложа допо-
лнююце напруженє же би ше тоти 
и таки особи прейґ своїх позиционо-
ваних компаньонох (окреме у  меди-
йох) нє представяли як бойовнїки ЗА 
русинске / руске / лемковске, бо вони 
у  сущносци цали час, та и  тераз, бо-

йовнїки ПРОЦИВ русинского / руско-
го / лемковского.

Медиї дзекеди падаю аж и так нїзко 
же у  явносци за науковцох прегла-
шую и таких як напр. Микола М. Цап, 
лєм прето же бул поволани на яку-
шик конференцию у  орґанизациї (и) 
Союзу Русинох-Українцох Словацкей, 
гоч исти нє ма картон наукового ро-
ботнїка; компартийци истого тримаю 
на месце главного редактора при-
ватизованого часописа Шветлосц 
Новинско-видавательней установи 
Руске слово, хтори, иншак, вообще 
нє ма наукови рейтинґ, насампредз 
прето же ше гл. ред. нє жада одрек-
нуц додзелєней му позициї и нє жада 
медзинародне фахове рецензованє 
Часописа. З другого боку, наприклад, 
праве за обєктивне информованє 
плацени медиї нє находза просто-
ру анї у  писаней анї у  електронскей 
форми обявиц гоч лєм и мини вистки 
же (1) наукови роботнїк з найвекшим 
науковим коефициєнтом, зоз науко-
вим картоном и  званьом, викладал 
на ґлобалней конференциї о  уплїву 
медзинародних одношеньох на Рус-
нацох, їх културу и язик, у Истанбулу, 
у  Турскей, цо, медзитим, у  цалосци 
обяви реномовани наукови кемб-
риджски видаватель и (2) же русинис-
тика достала 41. професора руского 
язика и литератури на Оддзелєню за 
русинистику Филозофского факулте-
ту Новосадского универзитету, хторе 
еґзистує 32 роки (конкретно Ася Па-
пуґа дипломовала з найвисшу оцену 
на историйней теми Розвой вокалскей 
системи у  руским язику под ментор-
ством проф. др Михайла Фейси). Про-
фесоре руского язика и  литератури, 
та и  историї и  фолклористики, без 
фалшивих паролох, представяю бу-
дучносц рускей националней заєднї-
ци у  Сербиї, а, з  добрей часци, и  ру-
синистики у швеце. Плацени новина-
ре би младим професором мушели 
обезпечиц значнєйши простор у ме-
дийох у хторих робя без огляду же то 
нє по смаку, историйно патраци, пре-
паднутей українизуюцей ґрупациї.

Попри предкладаня же хторим 
подїйом або особом би мал буц по-
швецени шлїдуюци 13. Конґрес РРЛ, 
Комисия зоз Календара рочнїцох 
у  финалней фази видзелї и  значни 
датуми хтори би требало означовац 
у  медзиконґресним периодзе у  каж-
дей держави. Члени Комисиї би мали 
обдумац и  менши медзинародни 
проєкти (за 2014. и  2015) до хторих 
буду уключени и  Русини зоз Европ-
скей Униї и  Русини хтори нє у  ЕУ же 
би ше з нїма могло конкуровац на ме-
дзинародни конкурси. 
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Особности 
бісідовали 
з особностями
Анна Кузмякова, фото авторкы

»„Зышли ся особности з  особнос-
тями“ – сконштатовав наконець 
інтересной стрічі Федор Віцо, 
председа пряшівской МО РОС, єй 
главный орґанізатор. А  досправды, 
як єм оком зіркла на тварі вшыткых 
участників споминаной акції, до-
єдна належала знамому чоловіку, 
што про наше русиньске діло зро-
бив того дость або холем розшырив 
ряды тых, котры стояли в  першій 
лінії. Стріча з русиньскыма особнос-
тями културы і  шпорту ся одбыла 
в суботу, 26. октобра 2013 р. в Пре-
зідентьскій пиварні (в бывшій Вер-
ховині) у Пряшові. У тых просторах, 
де на стінах вісять образы вшыткых 
дотеперішніх презідентів, привитав 
участників стрічі Ф. Віцо і  передав 
квіткы Анні Сімковій (83), котра 
цілый свій жывот присвятила про-
фесіоналній театралній сцені в ТАД, 
Марії Мачошковій, нашій найпопу-
ларнішій солоспівачці ПУЛС-у і ака-
демічній малярьці Анні Ґайовій, 
котра ілустровала многы русиньскы 
учебникы. Меджі цінныма гостями 
были і  бывшы фотбалісты, котры 
вєдно з тренером Ф. Віцом творили 
фотбаловый тім ШК Карпатія (єство-
вала в роках 1969-1972 при Руськім 

домі), як панове Лазорік, Семанцо, 
Маєрник, Пецух (на стрічу пришов 
аж з  Гавая) і  Ш. Крушко, котрый 
быв тайомником і  масером в  Кар-
патії. Споминали ся ту знамы мена 
і  далшых фотбалістів – Лабуна, 
братів Павловічовых, котры суть 
прямыма потомками нашого славно-
го будителя Александра Павлові-
ча. Споминаючі на шпортовы успіхы 
дав Ф. Віцо меджі учасників колова-
ти богату кроніку Карпатії, в  котрій 
ся находять інформації, статі і  фо-
тоґрафії з  єй діятельства. На стрічу 
пришли і  габурскы родаци – братя 
Тарчовы, вірны прихыленці нелем 
фотбалу, але і  русиньской културы. 
Старшый Александер, котрый жыє 
в  Кошыцях, ходить із своїм сынком 
на цілословеньскый конкурз Духно-
вічів Пряшів а молодшый Станіслав 
робить в нашім ТАД у Пряшові. 

ІНТЕРЕСНЕ СПОМИНАНЯ НА 
МОЛОДЫ РОКЫ
Споминаня єдного іншпірує 

далшых, а  найрадше люде спомина-
ють на свої молоды рокы. Так было 
і  на нашій стрічі в  Пряшові. А  же то 
было цалком інтересне, посудьте 
самы з далшых рядків.

Штефан Крушко, інакше і  автор 
многых документарных книжок 
о оптації нашых людей до СССР (1947), 
собі весело заспоминав на його функ-
ціонарчіня в  Карпатії як тайомника 
і масера. В тім часі робив в шпыталю 
а  мать на то і  одборну освіту. „Днесь 
є цілый шпорт на пінязі. Тогды то было 

велике надхненя. Одмена про фотба-
ліста было мале пиво і  булка. Дресы 
райбала моя жена а мусила їх носити 
аж до Ганіскы на гріско. Председом 
Карпатії быв Павло Нірода, того року 
бы мав уж 100 років. Не было піня-
зі ани на автобус а  як сьме грали на 
словеньскім валалі, кричали за нами 
– Руснаци...“ 

Анна Сімкова, наша красна дама 
театралной сцены: „... мати ня била 
як гада. Ші єм не мала ани 15 років. 
В школі єм выступовала, співала і де-
кламовала. Там ня віділа тогдышня 
геречка УНТ (директором быв тогды 
Іван Гриць-Дуда) пані Лопатова. То ші 
Бенеш быв презідентом (позн. ред. 
– і його образ вісив на стіні, де была 
стріча) а  пізніше (1945) єм з  пані Бе-
нешовов вєдно сиділа в  Празі, де єм 
выступала. Ходили сьме і  на Руськы 
балы до Чорного орла в  Пряшові 
а сьме мали лем єдны чіжмы, та сьме 
собі пожычали. Як 17-річна уж єм ся 
выдала за Миколая Сімка, о  9 років 
старшого, він ня учів як штудентку. 
Я  дотеперь жыю з  театром і  барз го 
люблю. Не можу выхабити ани єдну 
премєру. Даколи ня іщі закличуть до 
радіа награвати до Бісіды кумів...“

Марка Мачошкова, наша співаць-
ка діва: „Прямо з  ораня рылі єм як 
16-річна ішла на конкурз до Пряшова 
з  няньом. Першыраз єм ся везла на 
автобусі а  было мі барз плано, фурт 
ня напинало... На конкурзі єм заспі-
вала співанку Падать дождь... Няньо 
мі гварили: Марьо, грубше співай, 
бо ты ани не жена, ани не дітина... Як 
уж єм мала іти до Пряшова, нашы мі 
дали куфрік а  мама мі ушыли ночну 
кошулю. Няньо барз хотіли, жебы єм 
ішла співати, бо в  Пряшові повідали, 
же мі дадуть плат 800 корун. Нашы мі 
дали на драгу 50 корун, бо собі дума-
ли, же уж достану пінязі в  Пряшові. 
Купила єм собі єден банан а як єм до 
нього закусила та мі выстрикла щава, 
бо я не знала, же го треба найперше 
олупити... На першій прємєрі ПУЛС-у 
в 1957 році уж єм співала соло Заспі-
вайме собі двома голосами... В колек-
тіві мі шефове гварили, же ся мам за-
сміяти і кліпкати. Та я дома тото про-
бовала перед зеркалом. „Ільо, наша 
Маря зошаліла“ – гварили няньо 
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мамі, як ня збачіли перед зеркалом ся 
выжґыляти...“ 

Пряшівску стрічу обогатив спів 
Маркы Мачошковой, гра на устній 
гармоніці Дімітрія Крішка а было што 
закусити і похлипати. Капустніця, хліб 
зо шмальцом і  цібульов, шкваркова 
помазанка, колачкы, вода і  півдеці. 
Было то досправды приємне споми-
наня, котре ся оплатити повторити і в 
будучности, бо Русины мають такых 
вызначных людей о много веце. 

 

Сімпозій на почесть 
А. Павловіча - 
будителя Русинів
Текс і фото С. Л. Фечова 

»„Хто є  вірный у  малім, буде 
вірный і  у великім“ - то суть слова 
знамого русиньского будителя Алек-
сандра Павловіча, котры у  своїм ре-
фераті на Сімпозію у  Свіднику інтер-
претовав єден із реферуючіх Мґр. о. 
Петро Савчак, православный свя-
щеник у Варадці. У своїм рефераті на 
тему: Намага о утриманя народной 
і  духовной ідентічности Русинів 
у  творах А. Павловіча дале продо-
вжовав: А. Павловіч быв в першім ряді 
такым священиком, як мать быти, 
бо любив Господа і свій народ і так ся 
ку ньому і  одношав. Знав помагати 
людям, быв то чоловік із здоровым 
конзерватізом і  намагав ся утримо-
вати духовну ідентічность. Єдным 
словом, быв то священик, якого тре-
ба і днешньому народу“. .. 

Сімпозій на почесть народного бу-
дителя Русинів Александра Павлові-
ча, котрый як ґрекокатолицькый свя-
щеник провадив свою душпастырь-
ску службу на Маковіці, ся одбыв 29. 
октовбра 2013 в Піддукляньскій книж-
ніці якраз в сердці Маковіці - у Свідни-
ку. І зато в дакотрых жрідлах найдеме 
при мені А. Павловіча і названя „Мако-
вицькый соловей“, котре му дав сам 
народ, міджі котрым жыв і творив. 

Головныма орґанізаторами акції 
была Русиньска оброда на Словень-
ску (РОС) і  єй Містна орґанізація 
у  Свіднику на челі з  Ярославом Фе-
цушом, котрый сімпозій і  святоч-
но одкрыв. На зачатку притомных 
потішыла декламація поезії А. Павло-
віча і його сына Ф. М. Фецуша. 

Меджі далшыма реферуючіма 
были Доц. ПгДр. Анна Плішкова, 

ПгД., директорка ІРЯК ПУ у Пряшові, 
котра выступила з  темов Языково-
културны і  сполоченьскы навяз-
ности у  діятельстві А. Павловіча 
і  ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД, 
высокошкольскый педаґоґ, котра 
прочітала реферат Лексіка А. Павло-
віча і  сучасный русиньскый язык. 
Ту треба додати, же вшыткы рефе-
руючі у  своїх выступах ся заміряли 
окрем іншого і на одказ А. Павловіча 
про сучасників, котрый нас завязує 
быти гордыма Русинами, утримова-
ти і шырити свій материньскый язык, 
културны і хрістіяньскы традіції, як то 
робив у свій час і А. Павловіч. 

Ку притомным ся приговорив 
і  председа РОС - Владимір Проти-
вняк, котрый вызвав Свідничанів ку 
тому, жебы ся голосили ку своїй іден-
тіті і  вели ку тому і  своє потомство 
посередництвом спознаваня історії 
і  културы свого народа. Ту на марґо 
того увів, же днесь уж і  русиньскы 
співанкы переберають Словаци, 
з  чого выпливать, же маме на што 
быти горды і надале маме продовжо-
вати у започатім ділі А. Павловіча. 

Добрым доповніньом акції была 
і  выставка о  історії і  вызнамных 
історічных особностях і  подіях РОС, 
котру приправив етноґраф Іван Чіж-
марь. 

Акція была доповнена і  красным 
културным проґрамом, в  котрім 
выступило домашнє тріо Тропарь, 
яке співало співанкы о  Маковіці і  з 
творчости А. Павловіча, выступили 
і школярі Юліяна Савчакова і Фреде-
рік Михал Фецуш. Участници сімпозія 
не забыли положыти і  квіткы ку па-
мятнику А. Павловіча в Свіднику. 

Споминаня на акцію 
Вісла 
-СЛФ-

» В  днях 9. децембра 2013 в  Підду-
кляньскй бібліотеці у Свидниу і 10. де-
цембра 2013 на Малій сцені Театру А. 
Духновіча в  Пряшові, на Словеньску, 
одбыли ся інтересны і  цінны акції як 
урок споминань на смутну Акцію Вісла. 
Тота ся дотуляла нашых братів Лемків 
у  Польску, одкы насилно выселили 
коло 150 русиньскых сел. Гостьом 
културно-сполоченьской акції быв 
знамый поет і єден з найвызначнішых 
русиньскых кутурных діятелів в Поль-
ску - Петро Трохановскый з  Криніці 
(пише під псевдонімом Петро Мурян-
ка), з котрым орґанізаторы і участници 
акції бісідовали о смутній повойновій 
історії Русинів (Лемків) в  Польску. 
В  рамках Акції Вісла было насильно 
переселено веце як 30 000 Лемків до 
западных частей країны. Сучастьов 
вечера была і  презентація докумен-
тарного філму режісера Андрія Коп-
чі (член Світовой рады Русинів за 
Польско і  председа Стоваришыня 
Лемків) – Акціа Вісла (2004). Ан-
дрій Копча ся на марґо документу 
высловив: „Моїм заміром было не-
лем поставити памятник жертвам 
Акції Вісла, але і  вздати почливость 
сучасным творцям і  обродителям 
лемківской културы,,.

В  документарнім філмі ся пе-
редставив і  сам гость акції Петро 
Трохановскый і його автор Андрій 
Копча. 

c. 18  ►



Číslo 4 Ročník III. 2013

ГОЛОС РУСИНА

20

www.rusynworldcongress.org

Фотообєктівом з меджінародной 

сцены РУСИНСТВА


