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ТЕМА
„ЗАКОН О ОСНОВОХ ДЕРЖАВНЕЙ ЯЗИЧНЕЙ ПОЛИТИКИ“ 
У УКРАЇНИ И ПРИПОЗНАНЄ РУСИНОХ

Закончуюца фаза роботи коло припознаваня русинского язика и язикох других 
националних меншинох у України почала кед  предклад Закону о основох держав-
ней язичней политики народни депутати Вадим Василєвич Колисниченко и Сер-
ґей Василєвич Кивалов придали до Парламенту 25. авґуста 2011. року.

Перше читанє предкладу Закону було отримане 05 юния 2012. року кеди векшина 
депутатох потримала предклад закону гоч уж теди пред Парламентом були отим-
овани вельки протести а цали Парламент бул окружени зоз моцнима полицийнима 
моцами.

Друге читанє и конєчне прилапйованє Закону у Парламенту України було 03. ав-
ґуста. После того предсидатель Парламенту Владимир Литвин, хтори бул процивнїк 
того закону, поднєс задзекованє на функцию. У тей хвильки випатрало же процив-
нїки Закону победзели бо закон муши буц подписани з боку предсидателя Парла-
менту же би могол буц прешлїдзени предсидательови держави. На нашу радосц 
Литвин го, заш лєм, подписал и Закон прешлїдзени предсидательови України хтори 
го подписал 08. авґуста 2012. року. 
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Голос Русина поведе Мирослав Силаді із Сербії

Як ся гварить, із новым веджіньом задує новый вітер, зато 
першый вопрос є, як новый шефредактор відить далше 
выдаваня Голосу Русина?

Часопис Голос Русина є про мене барз цінный зато, же доте-
перь є єдиным друкованым часописом, у котрім ся люде можуть 
дізнати о актівностях і діятельстві СКР в меджінароднім кон-
тексті. Самособов, же суть і іншы преважно інтернетовы ме-
дія, котры о тім інформують, но выдрукованый часопис мать 
векшу ціну, бо люде собі го можуть взяти до рукы, попозерати, 
дати до архіву ці до музея.

Што є подля вас найвекшым приносом выдаваня того часо-
пису?

Думам, же найвекшым приносом є, же через тот часопис мо-
жеме вказати цілому світу, же мы Русины ту. Бо як єм увів, на 
розділ од інтеренетовых медій можуть люде взяти часопис до 
рукы, бо не каждый мать можливость вжывати інтернет.

Якы візії до будучна мать новый шефредактор?
Концепція часопису, яка была дотеперь є добра, бо она за-

стрішує вшыткы важны події, котры ся одбывають у вшыткых 
штатах, де жыють Русины. Думам, же ту не  треба нич міни-
ти. До будучна мам ідею розшырити пропаґацію Голосу Русина 
через інтернет, на вебсайті СКР, де уж суть дотеперь вшыткы 
выдрукованы чісла. Но хочу то выліпшыти такым способом, 
же каждый текст, котрый буде опублікованый в Голосі Русина, 

будеме давати до авдійо запису і окремо тоты тексты будеме 
давати на інтернетовы сторінкы. Бо такым способом бы мо-
гли люде на інтернеті чути і текст у жрідловім діалекті русинь-
ского языка каждого штату. Єм пересвідченый о тім, же такый 
спосіб буде барз інтересный, бо буде мож чути русиньскый язык 
у вшыткых його варіантах. А тото бы была основа ку далшому 
можливому вынику медіалного сервісу СКР через інтернетове 
радіо і наслідно і інтеренетову телевізію.

Як журналіста істо слідуєте і актівности СКР, як бы сьте оці-
нили його дотеперішню роботу і діятельность Світовой 
рады Русинів?

Правда, уж довшый час ся актівно залучую до діятельства 
СКР і актівно слідую актівности СКР. Од 10. СКР окремо ро-
блю про СРР. Часто путую із председом СРР Дюром Папуґом 
і можу повісти, же познати розділ у веджіню і актівностях як 
быв председом пан Маґочій і теперь, кідь є председом пан Па-
пуґа. Єдным із выразных розділів є, же частіше засідать СРР, 
котра є споєна і з вызначныма културныма акціями в окремых 
штатах, котры суч членами СКР. Далшым розділом є, же СРР 
засідать все у іншім штаті, де жыють Русины, а так можеме 
веце познати жывот Русинів прямо на місці. Такым способом 
мають і медія векшу інформованость а то нелем о Русинах, 
але і о конкретных сітуаціях і можливостях, котры дана дер-
жава і майорітна сполочность Русинам нукать.

За одповіді дякує С. Лисінова 

Од половины юна 2012 културно-
белетрістічный часопис, котрого 
выдавательом є  Світовый конґрес Ру-

синів (СКР) і  котрый выходить на Словеньску, 
якраз в  центрі офіціланой реґістарціії СКР, по-
веде новый шефредактор - Мирослав Силаді із 
Сербії. В  теперішнім выданю вам представиме 
нелем нового шефредактора, але і планы із ча-
сописом до будучности.

Мирослав Силадї народив ся 17.12.1957 
у  місті Вербас, Сербія. Журналістіка його все 
інтересовала. 26 років робив у  фабрыці на 
спрацованя цукру у  Вербасі, по пріватізації 
уж як пріватный подникатель. Його главнов 
роботов было готовити ґрафічный дізайн. І те-
перь ся реалізує в дізайні – на плаґатах, позва-
нях, каталоґах і  іншых матеріалах рекламного 
ці пропаґачного характеру. Од року 2000 ся 
інтензівно інтересує о  журналістіку. Зачав з  інтернетовыма 
сторінками www.rusnak.info. Од тогды, з  часу на час, сполу-

працовав переважні з  русиньскыма медіями. 
Кідь у  2006 році выникнув РУТЕНПРЕС, быв 
анґажованый як адміністратор аґентурного 
вебсайту www.ruthenpress.info Од половины 
2011 р. робить як дописователь до русинь-
ской редакції радіа Новый Сад. Так само од 
половины 2011 р. є адміністратором вебсайту 
СКР www.rusynworldcongress.org. В його твор-
чости переважають сатірічны жанры. За саті-
рістічну приповідку „Янус Тамищук“ в 2011 році 
дістав першу нагороду „Соцки“ на маніфестації 
сатіры і  гумору „Коцурска чутка“. Мирослав 
Силаді є  председом містного одбору Руськой 
маткы у  Вербасі і  членом редакції меджіна-
родного научного часопису „Русин“, котрый 
выдавать Др. Серґей Суляк у Молдавії і котрый 
є дістрібуованый до Европскых штатів і цілого 
Руська. За шефредактора часопису Голос Руси-

на быв установленый на засіданю СРР, яка ся одбыла 23. - 24. 
юна 2012 в Меджілабірцях на Словеньску. 

Велька чесц буц шефредактор було 
котрого медзинародного часописа 
а мнє окремна чесц же сом менова-

ни за шефредактора часопису котри ви-
дава Шветови конґрес Русинох/Руснацох/
Лемкох. 

Свидоми сом же будзем мац вельо од-
вичательносци и  роботи а  окреме прето 
же у першим року видаваня часопису ви-
творени високи квалитет текстох а , муши 
ше визначиц, же и визуелно виволал ин-
тересованє читачох. 

У тим року муши ше предлужиц зоз та-
ким або и векшим квалитетом алє верим 
же, у  сотруднїцтве зоз другима членми 
редакциї, досцигнєме жадани циль.

Мисия часопису то правдиве инфор-
мованє Русинох/Руснацох/Лемкох о  по-
дїйох котри ше случую у  жемох дзе жию 
и о активносцох Шветовей Ради помедзи 
два Конґреси. Знаме же у векшини жемох 
дзе жиєме маме и витворюєме права ко-
три нам припадаю по медзинародним 

праву. Тото право мушиме хасновац алє 
и охраньовац бо єст и тих котри би дзеч-
нє посцерали мено Русин же би вецей нє 
исновало.

Шветови Конґрес РРЛ, Шветова Рада 
РРЛ, русински и лемковски оґанизациї як 
и шицки члени тих орґанизацийох у пре-
шлих рокох витирвало робели на очува-
ню нашого националного идентитету. По-
слати велї писма и вимоги до Парламенту 
и Влади України же би и вона припознала 
иснованє Русинох як самостойного наро-
ду. Початком юния того року достали зме 
потвердзенє же ше щира и витирвала ро-

бота виплаци. Українски парламент почал 
розправу о  новим закону о  меншонских 
и  реґионалних язикох. Медзи 18 язикох 
котри тот закон облапя находзи ше и Ру-
сински язик. То барз значне за шицких 
Русинох а окреме є значне за Русинох на 
Подкарпатю бо припознаванє їх язика як 
окремного отвера драгу и за припознанє 
Русинох як окремного народу. 

У векшини жемох дзе жиєме исную ча-
сописи на даєдним русинским диялекту 
а  Голос Русина єдини заєднїцки часопис 
Русинох швета. У  нїм читаче маю нагоду 
пречитац тексти на шицких наших дия-
лєктох и на єдним месце дознац цо робя 
Русини у  других жемох, яки проблеми 
маю и як их ришую.  Єдна з важних причи-
нох пре котру часопис конциповани так 
же кажди пише на своїм диялекту то же 
на тот способ читач може обачиц кельо 
ше єден наш диялект розликує од другого 
а самим тим може обачиц же анї нє чежко 
порозумиц другого лєм кед ше сце. 

Будуєме 
Русински швет

Мирослав Силадї
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Подписованє Закона представя-
ло законченє длугшого проце-
су припознаваня, як русинско-

го, так и  язикох других националних 
меншинох у  України, понеже спрам 
нього утвердзене же державни язик 
українски, а  до реґионалних язикох, 
лєбо язикох меншинох України унє-
шени русийски, билоруски, болгар-
ски, єрменски, гаґаузки, їдиш, кри-
мотатарски, молдавски, нємецки, 
новогречески, польски, румунски, 
словацки, мадярски, русински, кара-
имски и  кримчатски язик. Предлог 
Закона о основох державней язичней 
политики, до парламенту - Верховней 
ради України - 25. авґуста прешлого 
року поднєсли єй депутати Вадим Ко-
лисниченко и Серґей Кивалов, а його 
перше читанє у Верховней ради було 
5. юния того року. Уж у  першим чи-
таню векшина депутати потримали 
Закон, а  друге читанє и  його конєч-
не прилапйованє у  Верховней ради 
України було 3. авґуста, после чого го 
подписал и предсидатель України. 

Розправу о  Закону провадзели 
и вельки протести, прето же процивнї-
кох Закону нє сцели дошлєбодзиц же 
би русийски язик постал други урядо-
ви язик у України, цо вон на концу анї 
нє, и єдини державни язик українски, 
а  русийски медзи 18 припознатима 
реґионалнима и  язиками меншинох. 
У складзе зоз Законом, за кажди спо-
мнути язик, та и  русински, применює 
ше мири унапрямени на хаснованє 
реґионалних язикох и язикох менши-
нох у условийох кед число особох-хас-
новательох того язика на одредзеней 
териториї твори 10 одсто числа жите-
льох, цо значи же и рижни акти месних 
орґанох власци и месней самоуправи, 
попри на державним українским, буду 
приношени и обявйовани и на реґио-
налним, односно язику меншини. На 
територийох дзе розпространєни ре-
ґионални и  меншински язики, и  дру-
га документация будзе и на їх язикох, 
будзе ше их хасновац и  у судстве, 
у  назвох орґанох державней власци, 
установох и  орґанизацийох, написох 
на печацох и  штембльох, официйних 
формуларох, документох за иденти-
фикацию особох и  других службених 
паперох, односно Закон реґулую хас-
нованє меншинских язикох у держав-
них, здравствених, образовних инсти-
туцийох.

З  тим законом, Русини доставаю 
право хасновац свой язик на тери-
ториї Закарпатя, а  попри европских 
институцийох, одредзену улогу у  тим 
мала и  Руска матка Сербиї, а  окреме 
Шветови Конґрес (ШК) Руснацох/Руси-
нох/Лемкох, односно його вивершни 

орґан - Шветова рада (ШР). Од самого 
снованя Шветового конґресу, пред-
ставителє того цела и  ШР од власцох 
України вимагали припознаванє Руси-
нох, котри найвецей жию у Закарпат-
скей (Подкарпатскей) обласци Украї-
ни; предсидатель и члени ШР на вецей 
заводи (и особнє) у  Києве придавали 
вимоги за припознаванє Русинох, а до 
тей акциї були уключени и  русински 
орґанизациї у жемох дзе Русини при-
познати як национална меншина. 

Як после подписованя Закона 
о  основох державней язичней поли-
тики у  України гварел предсидатель 
ШР РРЛ Дюра Папуґа - „наисце, вецей 
нєт нїякей потреби, а  анї можлївосци 
же би дахто прекресцовал Русинох/
Руснацох/Лемкох на дацо друге, дацо 
инше, на дацо цо вони наисце нє, нїґ-

да нє були и  нїґда нє буду, нїґдзе, та 
анї у  України. Досц нам було мутней 
и  каламутней води, та шор же бизме 
у  наступним периодзе окремну ува-
гу пошвецели розвою русинского 
руху, окреме у  образованю, култури, 
информованю, службеним хаснова-
ню русинского язика и  писма, духо-
вней обласци и економскому розвою 
у шицких жемох у хторих жиєме, та и у 
України”. 

М. Силадї, М. Зазуляк

АНТРФИЛЕ
Спрам плану активносцох Шве-

товей ради РРЛ, Перши медзина-
родни дзень русинскей култури 
(Дзень Русинох) у  України, будзе 
отримани у Мукачеве на Подкарпа-
тю од 12. по 14. октобер того року. 
Плановане же у  заєднїцкей кул-
турно-уметнїцкей програми буду 
участвовац представителє РРЛ зоз 
шицких жемох дзе жию, а источас-
но будзе отримана Пията схадзка 
Шветовей ради, як и  Сновательна 
скупштина Асоцияциї русинских 
подобових творительох (АРТПОТ).

АНТРФИЛЕ
ПО ЛЕҐАЛНИМ РУСИНСКИМ 
Як з  нагоди виходзеня написал 

єй составяч и видавач Валерий Па-
дяк з  Ужгороду - тих дньох вишла 
перша публикация у України на ле-
ґалним русинским язику - читанка 
за школярох ОШ з  назву „Литера-
турни кошарик”. 

Тиж так, Видавательство „Падяк” 
тих дньох обявело и  першу збирку 
писньох єдного сербского автора - 
„Авар лярмач” Секули Шарича з Кру-
щичу, а  у прекладзе Владимира Бе-
серминя з Руского Керестура. Плано-
ване же тота публикация пошвидко 
будзе представена и у Сербиї. 

Початком того мешаца, 8. авґу-
ста, предсидатель України Вик-
тор Янукович подписал Закон 
о  основох державней язичней 
политики у  України, у  хторим, 
медзи другима, припознати 
и русински язик. Як з тей наго-
ди ютредзень по подписованю 
Закона писали „Новини Закар-
патя” - „то историйни дзень за 
Русинох цалого швета, фактич-
но - Україна припознала русин-
ску националносц... Україна 
закрочела до припознаваня 
шицких народох котри жию 
у  єй „хижи”, цо дава моралне 
право тим народом будовац 
ю вєдно з Українцами”, писали 
Новини Закарпатя 9. авґуста. 

ПРИПОЗНАТИ 
РУСИНСКИ ЯЗИК
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Закончуюца фаза роботи коло припознаваня русинского язика 
и язикох других националних меншинох у України почала кед пред-
клад Закону о основох державней язичней политики народни де-
путати Вадим Василєвич Колисниченко и Серґей Василєвич Кивалов 
придали до Парламенту 25. авґуста 2011. року.

Перше читанє предкладу Закону було отримане 05 юния 2012. 
року кеди векшина депутатох потримала предклад закону гоч уж 
теди пред Парламентом були отимовани вельки протести а  цали 
Парламент бул окружени зоз моцнима полицийнима моцами.

Друге читанє и конєчне прилапйованє Закону у Парламенту Укра-
їни було 03. авґуста. После того предсидатель Парламенту Владимир 
Литвин, хтори бул процивнїк того закону, поднєс задзекованє на 
функцию. У тей хвильки випатрало же процивнїки Закону победзе-
ли бо закон муши буц подписани з боку предсидателя Парламенту 
же би могол буц прешлїдзени предсидательови держави. На нашу 
радосц Литвин го, заш лєм, подписал и Закон прешлїдзени предси-
дательови України хтори го подписал 08. авґуста 2012. року. 

Тот закон, хторого даєдни наволовали и скандалозни закон, од са-
мого представяня виволал вельке интересованє українскей явнос-
ци. Цале замешательство коло того закону нє було пре Русинох або 
други национални меншини хтори облапени у тим закону алє пер-
шествено пре Русиянох хторих, як державянох України, єст вецей як 
17%. Процивнїци закону нє сцели дошлєбодзиц Русияном же би їх 
язик постал други официни язик у України без огляду на то же 75% 
медийох хаснує Русийски язик. 

Були орґанизовани вельочислени трибини и протести хтори ука-
зали же у України єст и унитарни, националистични и нєтолерантни 
моци а у самим Парламенту тиж було барз напарто та аж и правей 
битки медзи депутатами кеди було и розбити носи и вибити зуби. 
Подпредсидатель Парламенту, Микола Томенко, поднєс задзеко-
ванє на функцию и виявел же ше „Верховна Рада з представнїцкого 
дому народа, претворела до институциї хтора служи политичному 
режиму предсидателя Виктора Януковича“.

До шицкого того були умишани и Совит Европи и Венециянска ко-
мисия. Европски орґани вивершели прицисок на Парламент України 
же би тот закон прилапел гоч Венециянска комисия ище у децембру 
2011. року оценєла же закон нєма достаточно моци же би обезпечел 
подполни баланс у розвою и хаснованю державного язика и розвою 
и хаснованю меншинских язикох.

Пароли демонстрантох процив закона на даєдних местох барз 
здабали на давни прешли часи з  фашистичней Нємецкей кед там 
главна парола була- єден народ, єдна держава, єден фирер. Розлика 
лєм у тим же на українских протестох нє писало єден фирер. 

Кельо було и єст процивнїкох того закону може илустровац и то 
же бувши предсидатель України Виктор Ющенко виявел же кед ак-
туелни предсидатель, Виктор Янукович, подпише закон вец треба 
порушац процес за його зменьованє.

На концу посцигнуте то же державни язик у України - Українски 
язик алє ше дошлєбодзує широке хаснованє других, меншинских 
язикох чиїх бешеднїкох єст вецей як 10% у одредзеним реґиону. За-
кон облапя 18 меншински язики мадзи хторима и РУСИНСКИ. Закон 
реґулує хаснованє меншинских язикох у державних, здравствених 
и образовних установох.

По видзеню даєдних политичарох и аналитичарох прилапованє 
того закону хтори виволал тельо проблеми поруша тераз и велї дру-
ги теми а тиж так отвера дзвери и за други вельки пременки у Украї-
ни як цо то федерализация тей велькей держави.

Нам Руснацом у Войводини односно Сербиї тото цо Русини у Укра-
їни достали з тим законом може випатрац мале алє Русини Подкар-
патя за тото ше боря од хвильки кед по оконченю другей шветовей 
войни Република Подкарпатска Рус була подарована України. Позна-
те же теди Сталїн нє прилапел молби жительох Подкарпатскей Руси 
же би Републику Подкарпатску Рус припоєл Совєтскому Союзу алє 
ю даровал України и на тот способ знїжел єй правови статус бо вона 
у составе Чехословацкей держави мала автономни статус и назву Ре-
публика Подкарпатска Рус а як Сталїнов дарунок постала лєм єдна 
обласц України. 

Русински Рух у  Подкарпатю бул поциснути вельо роки а знова 
почал моцнїц после розпаду Совєтского Союзу кед Україна требала 
достац нєзависносц. Теди, 1991. року, на референдуму вецей як 78% 
жительох Закарпатскей обласци України, од хторих векшина Русини, 
гласали за нєзависну Україну. 

Проблем коло того референдуму зоз 1991. року то же на референ-
думским лїстку було ище єдно питанє. Було то питанє чи жителє За-

карпатя за то же би Закарпатска обласц достала автономию у рами-
ку України! Одвит и на тото питанє було же 78% жительох Закарпатя 
за автономию у составе нєзависней України. Нажаль, резултат одви-
тох на тото друге питанє було же го власци занєдзбали у наздаваню 
же на концу будзе и забуте. 

Таке справованє власцох виволовало ширенє и  моцнєнє Русин-
ского Руху цо на концу доведло и до радикализациї вимогох Русинох 
дзе ше ишло аж по преглашенє Републики Подкарпатска Рус. Пре-
глашенє самостойней Русинскей держави остало лєм на тим – пре-
глашеню. Українска держава то нє припознала, напроцив, держава 
почала помоцньовац репресивни мири спрам цалосного Русинско-
го Руху. Тото преглашенє самостойней Русинскей держави доведло 
и до велького политичного судзеня. За дїло процив цалосносци дер-
жави України бул обвинєти Русин, ужгородски православни свяще-
нїк протоєрей Димитрий Сидор. Судзенє ше розцагло на даскельо 
роки а закончело ше так же держава нє доказала у цалосци вину об-
винєтого. Же би судзенє нє випадло фарса о. Димитрий Сидор осу-
дзени на 3 роки гарешту – условно. Оцец Сидор наявел же ше будзе 
жалїц на тоту пресуду бо, як гвари, вон нєвини и нєсце мац у своєй 
биоґрафиї було яки осуди та гоч и условни бо и условна осуда – осу-
да хтора ше може раховац як милосц держави спрам виноватого. О. 
Сидор гварел же, кед будзе мушиц, будзе ше жалїц и до Стразбуру.

Велї други Русински орґанизациї свойо активносци унапрямели 
на културу, спорт и цо найважнєйше на образованє наймладших. Їх 
активносци допомогли же би ше злєбшала неґативна слика о Руси-
нох хтора була пласирана до явносци. 

Свою улогу у досцигованю припознаваня Русинского язика у Укра-
їни мала и Руска матка а окреме Шветови конґрес Руснацох Русинох 
Лемкох односно його вивершни орґан – Шветова рада. 

Од самого снованя Шветового конґресу єдна з роботох му була 
вершенє прициску на власци у України же би припознала Русинох 
у України хтори скоро у цалосци жию на териториї Подкарпатя – За-
карпатскей обласци України.

Предсидатель и  члени Шветовей ради вецейраз були у  Києве 
и особнє до Парламенту придавали вимоги за припознаванє Русинох 
алє одвит бул неґативни зоз стандардним обгрунтованьом же Русин 
лєм стара назва за Українца та нєт основи за припознаванє Русинох 
як окремного народу кед су уж припознати як Українци. Шицки од-
вити на вимоги Шветовей ради були на шлїду уж споминаного “Плану 
мирох за ришованє проблему Русинох Українцох“ хтори 1996. року 
на якиш волшебни способ пречурел зоз Влади України до явносци 
та бул прекладани на вецей язики и обявйовани на рижних медийох. 
Без огляду на то же тот и таки скандалозни документ Влади України 
у хторим написани директни упутства як асимиловац, кед нє и знї-
щиц, Русинох пречурел, гоч на Україну вершени прициски ЗАД, Русиї 
и Европскей униї План, можебуц, аж тераз по прилапованю „Закона 
о основох державней язичней политики“ будзе одложени на бок. 

Конєчному припознаню Русинох у України вшелїяк же допомогли 
и акциї русинских орґанизацийох у Словацкей и Польскей дзе пре-
шлого року були отримани пописи жительства а резултати фантастич-
ни. Число жительох Польскей хтори ше вияшнєли же су Лемки (Руси-
ни) поросло за 50% а число жительох Словацкей хтори ше вияшнєли 
же су Русини поросло (у одношеню на 2001. рок) за вецей як 35%.

После вельочислених акцийох, писаня текстох, вимогох и сообще-
ньох швет, конєчно, дознал же єден малочислени народ еґзистенци-
ялно загрожени. Почало ше го споминац у державних установох, ра-
дио-телевизийних емисийох и других медийох. Так нємецки часопис 
Дер Шпиґел (Жвератко) у русийским виданю обявел текст “Єст таки 
народ - Русини“. Єден интересантни момент може буц податок же, на 
приклад, у єдним популарним Польским квизу було питанє хторому 
народу припадал Польски наивни маляр Епифаний Дровняк позна-
ти як Никифор? Кандидат хторому питанє було упуцене одвитовал 
же припадал Українскому народу и погришел бо Никифор бул Русин 
зоз познатей Польскей банї Кринїца. 

Шицко тото цо зме шицки вєдно, Руснаци з цалого швета, робе-
ли допринесло тому же предкладаче „Закона о основох державней 
язичней политики“ народни депутати Вадим Василєвич Колисничен-
ко и Серґей Василєвич Кивалов до свойого предкладу закону уписа-
ли и Русинох. Упарта робота шицких хтори директно уключени и гев-
тих хтори лєм помагаю доприноши тому же Руснаци у цалим швеце 
исную и маю шансу исновац и надалєй. 

Так то будзе навше. Вше будзе тих хтори щиро любя свой народ 
и хтори ше до конца буду намагац охранїц свойо коренї од знїщованя.

Мирослав Силадї

„ЗАКОН О ОСНОВОХ ДЕРЖАВНЕЙ ЯЗИЧНЕЙ ПОЛИТИКИ“ У УКРАЇНИ И ПРИПОЗНАНЄ РУСИНОХ
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З  нагоди Националного швета 
Руснацох Сербиї, у  програми 
Централней шветочносци, пред-

сидатель Националного совиту Рус-
нацох Славко Рац, медзи иншим, гва-
рел:

- Мам окремну чесц и задовольство 
же по пиятираз можеме преслав-
йовац тото нашо вельке швето - 17. 
януар, хтори нам означує 260 роки як 
зме на тих просторох. Часи можебуц 
подобни як пред 260 роками, виро-
ятно же и теди криза и обставини на-
гнали 200 фамелиї же би почали на-
сельованє на тоти простори. И  нєш-
ка подобни обставини, алє тедишнї 
приселєнци, з 200 фамелийох у єдней 
хвильки наросли на 25 тисячи, вєдно 
з  нашима братами прейґа Дунаю. Як 
ше им то удало? Були вредни, витир-
вали, упарти и, насампредз - зєдинє-
ни. Любели и почитовали свойо.

Националне швето Руснацох шве-
точно означене и у других местох дзе 
жию Руснаци.

Национални совит (НС), вєдно 
з  Месну заєднїцу и  Домом култури, 
у  Руским Керестуре орґанизовали 
традицийни шветочни коктел. До-
машнї коктелу бул предсидатель НС 
Руснацох Славко Рац, народни посла-
нїки Олена Папуґа и Дюра Мученски, 
други члени НС з Керестура, предси-
датель Дочасового орґану Општини 
Кула Желько Ковач, представителє 
Месней заєднїци (МЗ), предсидатель 
Рускей матки Сербиї и  предсидатель 
Шветовей ради Руснацох/Русинох/
Лемкох Дюра Папуґа и векшини мес-
них дружтвених, привредних орґани-
зацийох, институцийох и парохиї. 

Найвекше швето Руснацох у Сербиї 
означене и  у Новим Саду, Вербаше, 
Коцуре, Шиду, Кули, Суботици.

У Новим Садзе, после привиту гос-
цох од директора РКЦ Владимира 
Сивча, крем Хору «Гармония», под 
дириґенством Сузани Ґрос Марко-
вич, з  провадзеньом на гармоники 
Давора Сабоа, у програми участвова-
ли Хлопска и Женска шпивацка ґрупа 
РКЦ, Оркестер РКЦ, а  Мария Римар 
одрецитовала писню «Кед голубица 
лєцела» Михала Ковача. 

У рамикох преслави Националного 
швета у Новим Садзе у РКЦ була и ви-
става еко-виробкох з  природних ма-
териялох Миряни Антич, а з тей наго-
ди отворени и  реновирани простор 

Клубу РКЦ. После урядовей програми 
присутни ше дружели на коктелу.

Пригодну културно-уметнїцку про-
граму у  Вербаше, у  КПД Карпати, 
водзела Александра Лендєр, котра 
и рецитовала стихи, а музични точки 
виведли шпиваче Дияна Мученски, 
Славка и Михал Тамашово, як и Хлоп-
ска шпивацка ґрупа. Шицких прова-
дзела Оркестер Дружтва, под руко-
водством Миколи Колета Чижмара.

З нагоди Швета отримана и вербас-
ка премиєра дуодрами Михеона Хун 
Кана “Драга ґу надиї”, у заєднїцкей ре-
жиї и виводзеню Нади и Янка Лендє-
рових з Вербасу.

Винчуюци Швето, народна посла-
нїца Олена Папуґа у  Вербаше визна-
чела же руска национална меншина 
збогацує Войводину и Сербию, же ше 
нє маме ганьбиц за свой язик, а з тей 
нагоди пожадала же би оддзелєня 
дзе ше виучує руски язик були полни 
и  же бизме и  других, вєдно з  нами, 
порушали на преславйованє нашого 
Швета. 

Програма у  Шидзе була преткана 
з поезию и шпиванками Наташи Цир-
бовей, Наташи Регаковей и Санї Тир-
кайловей, як и  школяркох, шестрох 
Катарини и  Милици Гарвильчак, та 
Ани Еделински и  Тамари Провчи, 
з  музичним провадзеньом на ґитари 
Михаела Ґовлї.

У мено локалней самоуправи, при-
сутних привитала и  повинчовала 
Швето членїца Општинскей ради Би-
ляна Крч, а  у мено домашнїх и  орґа-
низатора КПД “Дюра Киш”, предсида-
тель Дружтва Мирослав М. Цирба.

Професор Зденко Лазор у  кратких 
смужкох представел историю Русна-
цох, нашо походзенє и  насельованє 
на войводянски простори. 

Националне швето Руснацох Сербиї
Пиятираз означене 
найвекше швето 
Руснацох у Сербиї

Руснаци у  Войводини од-
носно Сербиї означели 17. 
януар - свойо Националне 
швето. Централна шветоч-
носц того року отримана 
у  Дюрдьове, 15. януара 
2012. року з  пригодну про-
граму котра манифестовала 
заєднїцтво, досяги власного 
розвою и  статус котри Ру-
снаци маю у Сербиї. Програ-
ма з  тей нагоди мала риж-
нородни змисти, од презен-
тациї проєктох вязаних за 
защиту културней традициї, 
подобовей вистави, та по 
богату културно-уметнїцку 
програму у  котрей участ-
вовали аматере зоз скоро 
шицких руских културно 
уметнїцких дружтвох.

Националне швето Руснацох у  Сербиї, 
у  Коцуре означене з  пригодну програму 
у  Доме култури. Програму отворел и  во-
дзел професор др Михайло Фейса. 
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У  рамикох Академиї приказани 
и  документарни филм о  Руснацох 
з  80. рокох прешлого вику “Народ 
кому нє потребни героє”. После про-
грами ушлидзел коктел и  друженє 
з руску шпиванку.

Означованю нашого Швета у  про-
сторийох Подручней канцелариї 
Националного совиту (НС), односно 
РКУД „Др Гавриїл Костельник”, прису-
ствовали и  предсидатель НС Русна-
цох Славко Рац, народни посланїки 
Олена Папуґа и Дюра Мученски, чле-

ни НС Михайло Зазуляк и Дюра Папу-
ґа, котри источасно и  предсидатель 
Рускей матки, парох кулски о. Пла-
тон Салак, учителька котра у кулских 
школох факултативно преподава рус-
ки язик Мария Стрибер, та школяре 
и члени кулского руского дружтва.

Госцох и домашнїх привитал пред-
сидатель кулского Дружтва Янко Та-
кач, а  у пригодней програми, реци-
таторки Ивана Радович и Таня Бодваї 
гуторели стихи з  кнїжки Михала Ра-
мача „Чукундїдов ошмих”, а  рецитал 
бул наволани „На мире шпице чукун-
чукундїду”. Рецитаторох пририхтала 
Амалия Ковач, а  Мишана шпивацка 
ґрупа, под руководством Еуфемиї 
Планкош, одшпивала „Бачко, моя 
Бачко”.

Просториї Дружтва Руснацох у  Су-
ботици було место дзе 17. януара 
отримани шветочни коктел з  нагоди 
Националного швета Руснацох у Сер-
биї. 

Присутних госцох привитала пред-
сидателька Дружтва Ксения Палати-
нус, а  текст о  историї Руснацох и  їх 
приселєню на тоти простори пречитал 
млади член Дружтва Милян Лазич. 

Програму предлужели дзеци хто-
ри пестую руски язик з  елементами 

националней култури, хтори указали 
часц того цо научели на годзинох, так 
же рецитовали, шпивали и  грали Та-
мара и  Мая Емеди, Сузана, Адрияна 
и Боян Ковач, Андрей Вуксан и Милян 
Лазич. Пририхтала их воспитачка Яс-
мина Варґа.

Руснаци у Сербиї и того року указа-
ли кельо им значне то же маю свойо 
националне швето и масовно пришли 
на означованє того дня. Остава нам 
предлужиц з  означованьом свойого 
националного швета и на тот способ 
указац жительом Сербиї же иснуєме, 
же зме ту и же нашо коренї на терито-
рийох даскелїх европских жемох алє 
же нам Сербия матична держава. 

У руских оддзелєньох коцурскей ОШ, єдна годзина була пошвецена Националному швету 
Руснацох, а  на будинкох Месней заєднїци, Школи и  Дому култури, попри державней 
и покраїнскей, була виложена и руска застава.

Руска женска шпивацка ґрупа КУД “Жатва” 
одшпивала два руски шпиванки, док шко-
лярки Єленка Сендерак, Александра Горняк 
и  Катарина Фейди пречитали три писнї 
по руски. Програма закончена з  дуодра-
му “Тештамент” Влади Нярадия, у  режиї 
Дюри Макая, хтору одбавели Аранка 
Медєши и  Моника Гарди. Под час програ-
ми, у голу Дома култури була подобова ви-
става малюнкох з  подобових колонийох 
Етно-клубу “Одняте од забуца”.

По двацецрочним претаргнуцу, 
вєшенї 2011. року, на иници-
ятиву КПД ДОК – Коцур, пред-

ставителє Месней заєднїци Коцур 
уручели писмо намири представите-

льом Месней заєднїци Мучень, одно-
сно Русинскей самоуправи у Мученю 
и  найвекшей грекокатолїцкей паро-
хиї у  Мадярскей. Догварку о  актив-
носцох хтори приведли по официйну 

поволанку Мученя Коцуру коорди-
новал єден з подписнїкох Протокола 
о  очуваню руского язика, найзна-
чнєйши поета Русинох у  Мадярскей, 
Ґабриєл Гатинґер Хлєбашко.

Автобус за рушанє на драгу до Му-
ченю 5. авґуста 2012. обезпечени дзе-
куюци порозуменю Општини Вербас, 
Националного совита рускей наци-
оналней меншини, Месней заєднї-
ци Коцур и Я. П. Вербас. На драгу до 
Мадярскей пошли представителє Оп-
штини Вербас, Месней заєднїци Ко-
цур, Грекокатолїцкей парохиї, Осно-
вней школи Братство єдинство, КУД 
Жатва, КПД ДОК, Етно клуба Одняте 
од забуца и МО Рускей матки, як и До-
бродзечного огньогасного дружтва 
Коцур. Вєдно пейдзешат тройо. 

c. 9 ►

ПО ДВОХ ДЕЦЕНИЙОХ ОБНОВЕНИ 
ПОБРАТИМСКИ ОДНОШЕНЯ

По 1991. рок Коцур и Мучень мали побратимски одношеня, хто-
ри формално представяли стретнуца, каждого другого року, 
у Коцуре, односно у Мученю. Побратимски одношеня подрозу-
мйовали сотруднїцтво насампредз на полю култури, просвити 
и вири, алє и на индивидуалним и фамелийним плану.

проф. др. Михайло Фейса
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Домашнї того Фестивалу, Стова-
ришенє Лемкох, єдна з найстар-
ших русинских орґанизацийох 

и стаємни є член Шветового Конґресу 
Руснацох/Русинох/Лемкох. Предсида-
тель Стоваришеня Лемкох пан Андий 
Копча, на тим Фестивалу достал ор-
ден од представителя предсидателя 
Польскей Републики пана Бронислава 

Коморовского хтори го одликовал за 
його дводеценийне намаганє на полю 
припознаваня Лемкох, як и за їх наци-
онални, културни и  духовни розвой, 
як державно припознатей окремней 
националней меншини у Польскей.

Зоз Шиду, на госцованє до Поль-
скей пошла фолклорна ґрупа, дзи-
воцка шпивацка ґрупа и  оркестер, 
помоцнєни зоз штирома фолклорни-
ма парами, а  помоцнєнє бул и  член 
оркестри Руского Културного Центру 
зоз Нового Саду, Давор Сабо.

Другого дня Фестивалу шидянско-
новосадски ансамбл мал два виступи 

и то, перше блок-виступ од 20 мину-
ти, а потим, предвечаром, годзинови 
виступ. 

Спрам словох кореоґрафа Миломи-
ра Шайтоша, танци хтори одтанцова-
ли заєднїцки Шидянє и  Новосадянє 

а  и Новосадянє сами, на досц висо-
ким технїчним уровню, окреме кед 
ше вежнє до огляду же тоти два ан-
самбли мали лєм єдну заєднїцку про-
бу пред одходом до Польскей, и  то 
у Коцуре пред виступом на “Жатви”.

У  Польскей, на 32-гим Фестивалу 
“Лемковска ватра на цудзини”, вєдно 
зоз членами КПД “Дюра Киш” були 
и  представителє Рускей матки Сер-
биї, односно предсидатель Швето-
вей ради Руснацох/Русинох/Лемкох 
Дюра Папуґа и  предсидатель Кон-
ґресней комисиї за културу Миломир 
Шайтош.

То нє перше соструднїцтво Шидя-
нох и Рускей матки. Тото сотруднїцтво 
розпочате ище 1997. року кед з помо-
цу Рускей матки Шидяном оможлїве-
ни одход на госцованє на Подкраптє, 
до Ужгороду, а  пред двома рока-
ми тиж у  орґанизациї Рускей матки 
и  МАТКИ-Дружтва Руснацох Нового 
Саду-Войводини, бул орґанизовани 
виступ у Будапешту на манифестациї 
Русински фолклорни шоу. 

■ 29. юла 2012 у  лемківскім селі Зін-
дранова в  Польску, недалеко од 
Свидника, ся одбывав святочный 
фестіваловый день знамый під назвов 
Од Русаль до Яна. Ціла акція ся зача-
ла святов літурґійов в церькви а по ній 
была славностні посвячена нова будо-
ва в Музею лемківской културы в Зін-
драновій. Не малый простор належав 
богатому културному проґраму, де 
ся представили домашні колектівы 
з  Польска, як ДК із Ґладышова, 
Лемківскый перстеник, Ручай, Аркан, 
Червена рута, Роговіці. Не хыбили 
і  гості споза граніць, конкретно 
свидницькый ФК Маковиця і ФҐ Кече-
ра з Якубян, котры тоту красну акцію 
файні обогатили темпераментным 
танцьом і  автентічным співом свого 
реґіону. А  публіка їх выступ оцінила 
міцным аплавзом. Выступили на сцені 
і ґрупы Гудакы і Бурян. Ґарантами той 
уж традічной акції польскых Русинів 
были найвысшы представителі Під-

карпатьского войводства, міста Крос-
но і села Дукля.
■ Стоваришыня Лемків в  Польску 
зорґанізовало в  днях 3.- 4. авґус-
та т. р. уж 32. річнік Лемківской 
ватры на чужыні, котрый ся одбыв 
в  селі Михалів. Тота наймасовіша 
і  найвызначніша акція польскых Ру-
синів ся одбывать недалеко чесько-
польско-німецькых граніць, на місці, 
де были Лемкы выселены із свого 
родного край спід Карпат. Село Ми-
халів привітало і т. р. много цінных до-
машніх гостів з Польска. В проґрамі ся 
передставили колектівы Лемон, Надія, 
Худоба, Буракы, Зоря, Бурян, Тероч-
ка, Ластівочка, Подолянкы, Собіняне, 
польскый колектів Кычера і Дуларовы 
братя. На акції было мож відіти і много 
загранічных гостей із Сербії, як ґрупа: 
Неозбійны песімісты, співак Дюра Кіш, 
але і прекрасный русиньскый фолклор 
із Словеньска, з котрым выступив ФК 
Барвінок із Камюнкы.

КПД ”Дюра Киш“ у Польскей
У орґанизациї Рускей матки Сербиї, члени КПД ”Дюра Киш“ зоз 
Шиду, од 2. по 6. авґуст госцовали у Польскей на 32-гим русинским/
лемковским фестивалу “Лемковска ватра на цудзини” у Михалове. 

БОГАТЕ ЛІТО 
НА ЛЕМКОВИНІ

С. Лисінова
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Имя автора уже было из-
вестно благодаря его книге 
“Подкарпатская Русь. Краткий 

исторический очерк» (Москва, 2009) 
и  многочисленным публицистичес-
ким статьям по русинскому вопросу. 
Однако на этот раз А.  Фатула пред-
ставил свое первое художественное 
произведение. Основу новой книги 
составляет путешествие в  потусто-
ронний мир, которое приснилось ее 
главному герою. Задачей автора было 
таким образом призвать читателей 
к  правильному, христианскому, об-
разу жизни, соответствующему отно-
шению к  себе и  окружающим людям. 
Как отметил рецензент книги член 
Союза писателей СССР, автор более 
20 детективных романов Анатолий 
Алексеевич Безуглов, «Перевернув 
последнюю страницу рассказа Андрея 
Фатулы «Перед смертью все равны», 
я спросил себя: Что это – рассказ, сон 
или фантастика?». Прошло время, и я 
ответил «Это литература, это чувства, 

мысли, боль автора, который ненави-
дит зло и зовет нас к добру».

Презентацию открыл ректор акаде-
мии, также писатель-русин Николай 
Николаевич Матвиенко, тепло попри-
ветствоваший своего коллегу по цеху 
и  всех присутствующих. В  качестве 
ведущего мероприятия выступил 
историк Михаил Юрьевич Дронов, 
который кратко рассказал о  литера-
турном творчестве А.В. Фатулы и  по-
делился собственными впечатления-
ми о книге “Перед смертью все равны”. 

После этого слово было предостав-
лено автору. В  своем выступлении 
А.В. Фатула подробно поведал о себе 
и собственном интересе к литературе. 

Наибольшее внимание он уделил ис-
тории написания презентуемой кни-
ги, по сути, являющейся осмыслением 
авторского жизненного пути. 

Выступившая на презентации рус-
ская поэтесса, член Союза писателей 
России, заведующая отделом поэзии 
Библиотеки им. Н. А. Некрасова Полина 
Константиновна Рожнова отметила, 
что, несмотря на некоторые спорные 
фрагменты книги, она заключает в себе 
мощную энергетику и  нуждается во 
втором, исправленном, дополненном 
и лучше оформленном издании. В свою 
очередь другой член Союза писателей 
России, Игорь Васильевич Астапкин, 
сказал, что новая книга несет глубокий 
смысл и будет очень полезной самому 
широкому кругу читателей. 

Презентация, в  которой приняло 
участие свыше 20 гостей, прошла 
в подчеркнуто дружеской обстановке 
и  завершилась подписыванием авто-
ром книг для всех желающих. 

Пресс-служба МОО „Объединение русинов“

З  тей нагоди Коцурци одпутовали 
до Мученю 5. авґуста 2012. року. Ав-
тобус бул обезпечени дзекуюци по-
розуменю Општини Вербас, Нацио-
налного совита рускей националней 
меншини, Месней заєднїци Коцур 
и  Я. П. Вербас. На драгу до Мадяр-
скей пошли представителє Општи-
ни Вербас, Месней заєднїци Коцур, 
Грекокатолїцкей парохиї, Основней 
школи Братство єдинство, КУД Жатва, 
КПД ДОК, Етно клуб Одняте од забуца 
и  МО Рускей матки, як и  Добродзеч-
ного огньогасного дружтва Коцур. 

Пре вельку гужву на гранїчним пре-
ходзе Коцурци пожнєли два годзини, 
а кед сцигли на дестинацию почал па-
дац и диждж. То причини же у култур-
но-уметнїцкей програми аматере КУД 
Жатва наступели аж у  вечарших го-
дзинох, кед ше вихвилєло. Национал-
на телевизия Мадярскей провадзела 
успишни наступ КУД Жатва, а вияви за 
ню дали парох Грекокатолїцкей паро-
хиї Коцур о. Владислав Рац, предсида-
тель КУД Жатва Микола Ґубаш и пред-
сидатель КПД ДОК проф. др Михайло 
Фейса, як инициятор и главни орґани-

затор драги. Друженє зоз хторого за-
єднїцки чардаш останє шицким у  па-
метаню отримане у  Основней школи. 
Госци ноцовали у  Студентским дому 
у Нїредьгази.

З  нагоди Дня Мученя уж тради-
цийно ше у  порти Грекокатолїцкей 
церкви Мучень отримує Служба Божа 
провадзена зоз хорским духовним 
шиваньом як домашнїх так и  госцох. 
Службу сослужели мученьски парох 
о. Петер Поляк и капелан о. Ян Мунка-
чи на мадярским язику и о. Владислав 
Рац на церковнославянским язику, а у 
Служби Божей участвовала и Мишана 
шпивацка ґрупа КУД Жатва. Шицки 
учаснїки Служби Божей були и миро-
вани. Староста валала нєсподзивал 
госцох кед поволал представительох 
Коцура и  уручел им пригодни дарун-
ки – огромну кнїжку направену з дре-
ва у хторей ше находза вецей бренди 
Мученя и  краю проф. др Михайлови 
Фейсови и  компакт-диск зоз рускима 
и мадярскима шпиванками Миколови 
Ґубашови. Пред вельочислену публи-
ку староста Виктор Вислаї поинфор-
мовал присутних же Управни одбор 
Месней заєднїци Мучень принєсол 
єдногласну одлуку же би ше у наихо-

дзацим периодзе и урядово подписал 
одвитуюци документ о рижнородним 
сотруднїцтве Мученя и Коцура. Пово-
ланку госцох же би Мученьци пришли 
до Коцура шлїдуюцого року возвелї-
чац означованє 250-рочнїци присе-
льованя Руснацох до Коцура пан Ви-
слаї и прилапел. На аґапеу хтори орґа-
низовани утвердзени стари товариш-
ства и настали велї нови. Видзелюєме 
стретнуце зоз Золтаном Филкогази-
йом хтори у медзичаше одбранєл мас-
тер роботу з историї у хторей окремни 
акцент дати на грекокатолїцки паро-
хиї у Австро-Угорскей монархиї. З тей 
нагоди Коцурци уручели и  дарунки 
хтори принєсли своїм домашнїм: Рус-
ко-сербски словнїк за фамелию Миро-
на Жироша, комплет числох Часописа 
за културу Ерато над Куцуром/Коцу-
ром за библиотеку и школу Мученя, як 
и єден дарунок за фамелию Янка Оро-
са. По аґапеу Коцурци пошли дому, 
радуюци ше новому стретнуцу, кед 
нє скорей та у Коцуре на означованю 
трох ювилейох – 250-рочнїци присе-
лєня Руснацох до Коцура, 100-рочнїци 
виводзеня першого театралного фа-
лата по руски и 25-рочнїци културней 
манифестациї Коцурска жатва. 

c. 7 ►

Презентация книги Андрея Фатулы 
«Перед смертью все равны».

6 июля 2012 года в помещении московской Академии русских реме-
сел состоялась презентация книги председателя МОО «Объединение 
русинов» Андрея Васильевича Фатулы «Перед смертью все равны». 
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В контексті 5,3 міліона зареґісто-
ваных жытелів Словеньской 
републікы, в сучасности Русины 

суть четвертов найвекшов народнос-
тьов штату – за Словаками, Мадярами 
і  Ромами. Таксамо суть на четвертій 
позіції односно материньского язы-
ка. Найзагаднішым аспектом акту-
алного списованя людей на Словакії 
є факт, же скоро 382 000 особ, (т. є. 7% 
жытелів країны), не дало єднозначну 
одповідь на вопрос о своїй народно-
сти („nezistené“), а понад 405 200 особ 
(7,5%) таксамо не одповіло на вопрос 
материньского языка. Тоты ціфры 
суть значно высшы як в  попередніх 
списованях з років 1991 i 2001. Може, 
даяке чісло з  тых респондентів суть 
карпатьскы Русины подля походжіня 
і  особы, котрых материньскым язы-
ком є русиньскый, але найправдопо-
добнішым є то, же іде о жытелів дру-
гых частей Словакії, котры вырішыли 
высловити свою неспокійность з  ак-
том списованя якраз такым способом 
– неґатівныма „нешпеціфічныма“ од-
повідями на дакотры пункты анкеты. 

Але чом чісло особ на Словакії, 
котры ся хотять ідентіфіковати із своїма 
карпаторусиньскыма корінями, росте 
в послідніх двох десятках років? Єдным 
з высвітлінь може быти барз актівна ін-
формачна кампань, котру перед списо-
ваньом розвинули поєдны русиньскы 
орґанізації. Окрім неоціненой роботы 
Русиньской оброды на челі з  пред-
седом Владиміром Противняком, як 
і  многых статей в  русиньскых періоді-
ках (Info-Русин і Народны новинкы), по-
зітівно нас заскочіла актівіта окремых 
особ, наприклад, Інж. Яна Допіряка із 
Старой Любовні, котрый із властной 
ініціатівы взяв ся росшырьовати дакіль-
ко десяток тісяч інформачных плаґатів, 
котры іншпіровали карпатьскых Руси-
нів „голосовати за себе”, одповідаючі 
на вопрос анкеты о  народности. Барз 
актівным быв Коордіначный выбор про 

списованя людей, створеный у Пряшо-
ві, членами котрого ся стали предста-
вителі дакількох русиньскых орґаніза-
цій. Окрем іншого, выбор зреалізовав 
добру ідею – розмістити в  окресных 
містах поздовж трас выходной Слова-
кії серію білбордів великых розмірів, 
котры зробив Роберт Віцо, і котры про-

паґовали карпаторусиньску ідентіту. 
Треба заґратуловати тым орґанізаціям 
і особам, котры так продуктівно і жерт-
венно робили пару місяців перед спи-
сованьом людей в році 2011! 

Другым высвітліньом наростаня кіль-
кости карпатьскых Русинів на Словакії 
суть выслідкы перманентной роботы 
з  цільом підвышованя народной сві-
домости, котра ся реалізує од револу-
ції року 1989. За скоро двадцять років 
– а  в дакотрых припадах з  помочов 
ентузіастів карпаторусиньского руху 
зо Северной Америкы – тоты актівіты 
реалізовали такы інштітуції і  орґаніза-
ції, як Театер А. Духновіча, преса, сіс-
тема освіты (передовшыткым Інштітут 
русиньского языка і  културы Пряшів-
ской універзіты), ґрекокатолицьке Об-
щество св. Йоана Крестителя а  в по-
сліднім часі Музей русиньской културы 
у Пряшові і Клуб Русинів у Словеньскій 
републіці. 

Ці тоты інштітуції і орґанізації зробили 
свою роботу в максімалній мірі? Муси-
ме одповісти, же ні. Што їм треба іщі зро-
бити? Одповідь – чісло 22, точніше 22 
000. Кідь ся вернеме к высшеуведженій 
штатістіці, то русиньскы діятелі мо-
жуть быти спокійны, же по двох спи-
сованях кількость жытелів русиньской 
народности ся підвышыла наперед 
о  высше 40%, потім скоро о  39%. Але 
є  ту іщі інше – утаєне чісло, яке мож 
выраховати простым аріфметічным 
рахунком: то є  чісло особ, котры 
вызначіли русиньскый язык за свій 
материньскый, але ідентіфіковали ся 
з інакшов як русиньсков народностьов, 
найправдоподобніше словеньсков. 
Ту таксамо видиме проґрес, бо розділ 
меджі чіслом респондентів, котры од-
повіли на вопрос народности і  мате-
риньского языка неєднак, ся зменшыв 
з приближно 32 000 в роках 1991 (пер-
ше списованя) і 2001 (друге списованя) 
на скоро 22 000 в році 2011. То значіть, 
є  ту іщі все холем 22 000 особ, котры 

Кількость особ, котры ся приґолосили к народности Русин:
1991 2001 2011

Кількость 17 197 24 201 33 482
Наростаня в % в порівнаню з минулыма списованями: +40, 4 +38,6

Кількость особ, которы означіли свій материньскый язык русиньскый:
1991 2001 2011

Кількость 49 009 54 907 55 469
Наростаня  в % в порівнаню з минулыма списованями: +12,0 + 1,0

Проф. Др. Павел Роберт МАҐОЧІЙ, академік, презідент Карпаторусиньского 
научного центра в США, честный председа Світового конґресу Русинів 
Пробуджены Русины з глубокого сна – віриме, же навсе

Недавны выслідкы зо списо-
ваня людей в році 2011 были 
про Русинів довгообчекова-
нов приємнов новинов. Чісло 
особ, котры ся ідентіфіковали 
з карпаторусиньсков дідо-
визнов своїх предків, знова 
наросло як в катеґорії мате-
риньского языка, так і в кате-
ґорії народности.
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на Словеньску говорять русиньскым 
языком і „чекають”, жебы задекларова-
ли свою праву народну ідентіту в дал-
шім списованю в році 2021. 

Якым способом ословити тых 22 000 
особ і, окрем іншого, высвітлити їм 
розділ меджі концепційов обчанства 
(словеньского) і народности (русинь-
ской)? Так як і перше, інформацію тым 
22 0000 особам мож передати лем 
через жертвенну роботу особ і орґа-
нізацій, подобных як тоты, котры сьме 
увели высше, але тыж новых, котры 
ся обявлять в далшім десятьрочу. На 

далшый важный аспект того култур-
но-сполоченьского просвітительства 
– звекшіня чісла основных і середніх 
школ з навчаньом русиньского языка 
і културы, ся повинны концентровати 
вшыткы силы. 

І  послідній, но важный высновок 
выплынув з  выслідків посліднього 
списованя людей на Словакії. По-
добно як іншы выходны Славяне, 
і  карпатьскы Русины мають єден 
сполочный знак – легко ся надхнуть 
новым проєктом – а потім страчають 
ентузіазм і  засплять часто на довгы 

десятьроча. Якраз на тот знак указав 
наш народный будитель Александер 
Духновіч, кідь вызывав карпатьскых 
Русинів – „оставте глубокій сонъ”. 
Скушености карпатьскых Русинів 
Словакії за послідніх двадцять років 
– выявлены в  многых подіях, врахо-
вано выслідків списованя людей – 
суть прикладом про карпатьскых Ру-
синів у  другых країнах. Карпатьскы 
Русины Словакії фактічно зареаґо-
вали на вызву А. Духновіча. Збуди-
ли ся, суть актівны і оптімістічно ся 
позерають до будучности. 

В. Противняк народив ся 23. апрі-
ля 1952 р. у  Выдрани меджіла-
борецького окресу. День перед 

ніжнов револуційов Клуб приятелів 
уміня на Умелецькій школі в  Меджі-
лабірцях отворив выставу о  похо-
джіню маляря Енді Варголы, на ко-
трій В. Противняк тыж партіціповав. 
В  тяжкых роках по ніжній револуції 
робив підпредседу Містьского уряду 
в  Меджілабірцях. В  роках 1992-1995 
быв плаченым председом шпорто-
вой орґанізації Спартак Меджілабір-
ці. Од 2002 р. робить на Містьскім 
уряді в  Меджілабірцях, де ся актівні 
поділяв в  реґіоналнім розвитку, че-
резгранічній сполупраці і  діятельстві 
обчаньскых здружінь. Партіціповав на 
приправі і реалізації схваленых проєк-
тів з фондів ЕУ, як їх коордінатор. Ме-
джі найвызнамнішыма были МЕСАН 
2003 і 2004, Зміна іміджу міста „Wahol 
citty” і т. д. Вєдно з Михалом Бицьком 
і  Джоном Варголом (небогый брат Е. 
Варголы) належыть В. Противняк ку 
основателям Музея модерного уміня 
Енді Варголы в Меджілабірцях, є пред-
седом ревізной комісїї Общества  Е. 
Варголы. Быв делеґатом їднаня Фунда-
ції в Ню Йорку за рішіня взнику і даро-
ваня образів Музею в Меджілабірцях. 
Тот знамый і вызначный музей, нелем 
в  рамках Словеньска, звідітельнив 
місто Меджілабірці, нашу державу, но 
і  нас Русинів. Музей в  Меджілабірцях 
находить ся глубоко в сердці. 

В днях історічного оброджіня Руси-
нів він быв участником 1. Світового 
конґресу Русинів в Меджілабірцях. В. 
Противняк ся актівні анґажує в  орґа-
нізаторскій роботі меджі молодежов, 
шпортовцями і в области културного 
жывота Лабірщіны. Є  членом при-
правного штабу Фетівалу културы 
і  шпорту в  Меджілабірцях. Того року 
одбыв ся уж його 50. річник. І  його 
заслугов ся тот популарный фестівал 
выпрацьовав на высоку уровень, як 
в  културній, так і  в шпортовій части. 
В  сучастности, окрем свойой роботы 
на Містьскім уряді, выконує з  почли-

востьов і  функцію председы РОС. До 
той функції быв зволеный на 9. Мі-
моряднім сеймі РОС 25. марца 2006 
у  Свіднику, а  його далше функчне лі-
дерство потвердив і  юбілейный 10. 
Сейм РОС в Бардійовскых Купелях, як 
і  послідній 11. Сейм РОС, котрый ся 
одбывав минулого року в  Гуменнім. 
Як председа найстаршой і  наймасо-
вішой русиньской орґанізації дбать 
о  розвиток русиньской културы і  рі-

шіня русиньской проблематікы на 
цілодержавній уровни. В. Противняк 
стояв при такім вызначнім акті, якым 
было отворіня Музея русиньской 
културы в Пряшові. Тоту велику кіль-
кость роботы, котру РОС выжадує, ро-
бить в  шырокоспектралній сфері, як 
наприклад, їднаня з представителями 
Влады СР, урядом ПСК, пріматорами 
міст і  старостами сел. Свою роботу 
робить з почливостьов і великым ен-
тузіазмом. Окрем того быв і головным 
коордінатором дотеперь найвекшой 
масовокомунікачной кампанії пе-
ред зрахованьом жывтельства в році 
2011. Тоту кампанію оцінюює сам барз 
позітівні, дякуючі цілому орґанізач-
ному тіму людей і  сполупрацуючіх 
русиньскых орґанізацій. 

В. Противняк актівні надвязує кон-
такты і сполупрацу з меджінародныма 
русиньскыма орґанізаціями в  Поль-
ску, Чеську, на Україні, в  Сербску, 
Хорватьску, Мадярьску, Румуньску 
і інде. В 2009 році быв на юбілейнім 10. 
СКР в  Сербії і  Хорватії і  насліднім 11. 
СКР, котрый проходив в Млинках близ-
ко Будапешту, зволеный за выконного 
тайомника СКР, котрого робить до-
теперь. Зо женов Любков, котра його 
актівности выразні підпорує і мать про 
них порозуміня, выховали дві дівкы 
- Сілвію і  Моніку. Старша дівка Сілвія 
іде по вітцьовых слідах, бо присвячує 
свою роботу в русиньскім діятельстві 
(редакторка НЕВ СРо в Кошыцях), а мо-
лодша дівка Моніка робить здравотну 
сестру на пріватній амбуланції в Празі. 

В  Противняк собі найде при своїй 
нарочній роботі і час на своїх  4 вну-
чата (Якубко, Матушко, Філіпко і Амал-
ка), котрых веде русиньскыма слідами 
і  великов любовйов ку родному ру-
синьскому краю і родному слову.

Редакція Голосу Русина із своїм 
выдавательом додаточні жычіть на-
шому юбілантови вельо ентузіязму 
до дальшой роботы, міцного здоровя 
і неконечной любви.
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА 

Тайомник СРР і председа РОС

В. Противняк
ославив жывотный юбілей

С. Лисінова

Сімпатічный, з великов кіль-
костьов емпатій і сердцьом 
великый чоловік – то є наш 
юбілант В. Противняк - пред-
седа наймасовішой і найстар-
шой русиньской орґанізації, 
яков є Русиньска оброда на 
Словеньску (РОС), і выконный 
тайомник Світового конґресу 
Русинів (СКР). Хоць кажда спо-
лоченьска функція мать свої 
про і протів, вшыткы, котры В. 
Противняка познаме особні, 
ся істо згоднеме на єднім, же 
є то досправды великый Ру-
син, котрый русинством жыє 
цілым своїм єством.
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„Выслідкы минулорічного 
списованя людей суть 
добрым зеркалом по-

зітівной і  пояснюючой кампанії, 
котру перед списованьом людей 
реалізовала Русиньска оброда на 
Словеньску із своїма партнера-
ми. В  непосліднім ряді тот успіх 
свідчіть і  о  зростаючій тенденції 
жытелів, голосячіх ся к русиньскій 
народности, што з нашого погляду 
значіть принавернутя ку властній 
ідентічности тых людей, котры єй 
з  обєктівных прічін в  минулости 
страчали“- конштатує председа Сві-
тового форума русиньской молодежі 
Інж. М. Караш.

Треба звыразнити, же на підвышіню 
кількости Русинів в  публікованім спи-
совані жытелів Словакії, мать велику 
заслугу довгочасова інформачна кам-
панія. Вдяка тому досягли Русины такый 
скок, якый є меджі остатніма народнос-
тями Словакії цалком незвычайный. Ін-
формачна кампанія меджі русиньскым 
жытельством ся іщі ніґда не робила з та-
ков вервов, як перед тым списованьом. 
Окрем різных културно-сполоченьскых 
акцій были попри дорогах в містах і на 
селах розміщены великы білборды, 
котрых автором быв выдаватель Інфо 
Русина Роберт Віцо.

Но треба повісти, же ку значній 
кампанії приспіли главні русиньскы 

обчаньскы здружіня, як Русиньска 
оброда на Словеньску, Здружіня ін-
теліґенції Русинів Словеньска, Об-
щество св. Йоана Крестителя, ОЗ 
молоды.Русины, Реґіоналный клуб РО 
Бардійов, Клуб Русинів Словеньска 
а  в  непосліднім ряді і  Світовый кон-
ґрес Русинів. 

З ІНТЕРЕСНЫХ ФАКТІВ О ЗРАХО-
ВАНЮ ЖЫТЕЛЬСТВА 2011
На Словеньску при векшыновій 

словеньскій народности, ку котрій ся 
приголосило 4 352 775 (80,7% з  ціл-
ковой кількости), жыють обывателі 
13 народностных меншын. Найвеце 
з  них ся приголосило ку мадярьскій 
народности 458 467 (8,5%), дале 105 
738 (2%) ку ромскій народности, 
а  ку русиньскій 33  482, што творить 
0,6% жытельства СР. Русиньскый 
материньскый язык собі записало 1% 
жытелів Словеньска, што в чіслах зна-
чіть 55 468 людей, в порівнані з 2001 

роком ся їх кількость підвышыла 
o  562. Далшыма выскумныма пара-
метрами были найчастіше вжываный 
язык дома і  на верейности. Дома бі-
сідує по русиньскы 49 860 жытелів, 
24 524 жытелів увело, же хоснує 
русиньскый язык на верейности. Чіс-
ло жытелів ґрекокатолицькой віры 
представлять 206  871 людей, што 
є  в  порівнані із зрахованьом в  2001 
році менше о 12 960 людей. Ку право-
славному віросповіданю ся приголо-
сило 49 133 людей, в порівнані з 2001 
роком є тота кількость о 1 230 людей 
низша. К  україньскому материньско-
му языку ся приголосило 5 689 лю-
дей, на верейности ужывать тот язык 
1 100 людей, дома 2 775 людей. 

В  порівнаню із роком 2001 ся 
на Словеньску, окрем Русинів, 
підвышыла кількость Русів (о 25%), 
Ромів і  Поляків (по 18%) а  Сербів (о 
16%). Найвеце ся знижыла кілкость 
Українців (о 31%), за нима наслідують 
Німці (о 13%) і Булгары (11%). 

Высше наведены позітівны факты 
суть про словеньскых Русинів 
добрым фундаментом, на котрім мо-
жуть дале розвивати своє діятельство 
у вшыткых областях жывота, як култу-
ра, школьство, рліґія, выскум і т. д. 

На Словеньску є о 38% веце Русинів!
Тот потішуючій факт потверджують офіціалны выслідкы зо списованя людей, котре ся одбыло 21. мая 2011 
р. Першы інформації о тім акті сьме ся дознали аж по 11. місяцях., де в порівнаню з роком 2001 р. ся ку ру-
синьскій народности приголосило о 38% жытелів веце. Кебы сьме тот выслідок порівнали з роком 1991, 
то значіть із першым слободным списованьом в постсоціалістічній ері, є нарост Русинів аж о 96%. Русины 
так „перескочіли“ Чехів, котры были – по Мадярах і Ромах – історічні етаблованы як третя найвекша народ-
ностна меншына на Словеньску. „Я радый і сердечні благожелам Русинам ку досягнутым выслідкам 
і дякую їм за высловіня свойого одношіня ку властній народности при списовані людей в 2011 року 
на Словакії,“ – повів на марґо споминаного успіху тайомник СКР - В. Противняк. 

С. Лисінова 

Білборды з вызначныма русиньскыма особностями, котрых автором быв Р. Віцо, были 
поміщены на найвиднішых місцях главной трасы од Бартіславы аж по Уліч.

Пропаґачны матеріалы, были дістрібу-
ованы членамі РОС по вшыткых русинь-
скых селах.
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В ЧІМ ПЕРЕКРУЧУЄ ІНФОРМАЦІЇ     
В. ПАДЯК?
Не є правда, же 14. юла 2012 были два 

фестівалы, бо позваня про участників IV. 
Інтерреґіоналной стрічі на Кременець 
были авізованы з  датумом на 13. - 14. 
юла 2012 – (зраз быв в табориску Ново-
селіця) а  VI. Річник фестівалу людового 
співу і  танця у  селі Новоселіця під на-
звов „Фест під Кременцьом“, ся одбывав 
15. юла 2012, котрого орґанізатором 
было село. О  тім свідчать і  плаґаты, 
выдрукованы Сельскым урядом у Ново-
селіці. Каждый, хто пришов до таборис-
ка в ареалі старой школы, быв вітаный, 
бо ту акція Кременець 2012 зачінала 
і  кінчіла. А  ту міг остати і  на недільный 
проґрам. В  тогорічнім выступі на гору 
Кременець была дана можност 4 участ-
никам за кажду країну, конкретно то 
были Русины зо Сербії, Україны, Словакії 
і єден участник з Румунії, цалком 13 лю-
дей, бо Крайскый уряд жывотного оточі-
ня в Пряшові на нашу офіціалну жадость 
(СКР) дав згоду лем на орґанізованя тзв. 
людям неприступной акції на коту Кре-
менець, просто про лімітовану ґрупу 
людей.

Што до історії Інтерреґіоналных стріч 
на горі Кременець, офіціално евідуєме 4 
річникы а не 5, як пише В. Падяк:
1. Выступ ся орґанізовав з  ініціатівы 

молодых людей, з  україньского і  сло-
веньского боку, без фінанчного при-
спіня;

2. Выступ быв орґанізованый Русинь-
сков обродов на Словеньску (2010) 
з фінанчнов підпоров МК СР;

3. Выступ зорґанізовав Світовый конґрес 
Русинів (2011) – проєкт підпореный УВ 
СР;

4. Выступ быв під орґанізованьом Світо-
вого конґресу Русинів (2012) до того 
часу без схваленых дотацій з УВ СР.
З  высше наведеного выпливать, же 

ани орґанізація Клуб Русинів Словеньска 
ани Закарпатьска областна надація „Ру-
синьска школа“ п. Падяка не была офіці-
ално орґанізатором жадного выступу на 
Кременець, лем в  часі офіціалной акції 
СКР собі п. Падяк выдав властне позваня 
на тот самый термін, розпослав по ме-
діах, взяв штудентів з недільной школы 
і розголошує, яку акцію праві він зробив!

ШТО СЯ СТАЛО ПЕРЕД РОКОМ НА 
КРЕМЕНЦІ?
Желаня п. Падяка, робити подля при-

кладу попередніх трьох річників велику 

„шов“ на Кременці, „буряти шенґеньскы 
муры і  гуляти“, як пише „Вечоры при 
ватрі і  під звіздами, жыва бесіда о  про-
блемах в  русинстві, стрічі і  знакомства, 
присяга на вірность свому народу, котру 
ту на горі Кременець дають выпустникы 
русиньскых школ Підкарпатя, вшелиякы 
акції, прогулькы на близкы верьхы, як 
Велика Равка, а  іщі – красны русиньскы 
співанкы, котры чути над полонинов” не 
мож робити, пане Падяк, законы Сло-
веньска тото не доволюють, бо ту є  5. 
ступінь теріторіалной охраны. В  мину-
лім році на верьху Кременець п. Падяк 
розложыв огні, п. Гіряк (председа КРС) 
за свою орґанізацію на основі выданой 
позванкы привіз автобусом молодых 
участників а  міджі нима і  гармонікаря 
п. Ґарберу, котрый тягав гармонію аж на 
верьх, де горіли огні і  шыроко-далеко 
ся розлігав спів потуженых і  ту ночу-
ючіх участників. Тото вшытко молоды 
дали на фейсбук і  інтернет, жебы цен-
тер жывотного оточіня в  Снині мав 
руколапны доказы, як ся порушыли 
законы, котры платять про тоту область. 
Выслідком такой прекрасной акції была 
покута 200,- € про офіціалного орґаніза-
тора – Світовый конґрес Русинів. Остатні 
орґанізації, котры ся поважовали за ор-
ґанізаторів і  не мали поволіня на акцію 
з  уряду ЖП і  котры несуть главну вину 
на покуті, ся з  того выкрутили. Світова 
рада Русинів буде пожадовати од каждо-
го з них заплатити третю частку покуты 
і з тым споєны вытраты в сумі 70,- €

Од 2011 р. із словеньского боку суть 
такы можности, же Інтерфестівал буде 
в  Новоселіці, в  таборі і  на штадіоні. Ту 
можуть участникы при ватрі, шпортах, 
співі і танцях до сытости ся набажыти по 
обідва дні, а рано на другый день пред-
ставителі окремых країн Україны, Сло-
веньска, Польска і  іншы (максімално до 
20 людей) выступити зо словеньского 
боку і  при гранічнім стовпі сімболічно 
демонштрувати єдноту Карпатьскых Ру-
синів. Так ся стало і в тот 4. річник, де, як 
єм уж споминав, ся выступу участнило 
13 людей на челі із председом СКР, під-
председом, тайомником, як і молодыма 
турістами. Тоты з  ліпшов кондіційов 
вышли аж на верьх Кременця. Сполочні 
было сформуловане проголошіня участ-
ників, котре сьме публіковали.

П. Падяка трапить, як пише „Чом-же 
того року Русиньска оброда пару днів 
перед Кременецьом не дала знати че-
рез інтернет, же проведе окремо свій 

фестівал у  селі Новоселіця? “ зато, же 
до посліднього моменту не знав, коли 
буде выступ, жебы ся міг прижывити, не 
решпектовати законы, не нести одпо-
відность і хвалити ся, яку акцію зробив. 
Не думайте собі, п. Падяк, же РОС мала 
дашто публіковати, она не была орґані-
затором.

Дале пише: „Знаєме, же на Кременець 
вышла лем „Русиньска школа“, немногы 
Русины із Словакії і Сербії, котры прове-
ли 5-й інтеррусиньскый фестівал (14-15 
юлія). А многы молоды люде із Словакії 
не пришли, бо не было кому орґанізо-
вати автобус. Думаю, причіна ту ся крыє 
у грошах ці в ґранті, котрый Русинам на 
хосен не пішов” ….

Орґанізатор СКР позванками і  по ін-
тернеті позывав участників а  про тых, 
котры ся приголосили, зорґанізовав та-
бор в Новоселіці, де за вытворіня усло-
вій ся треба подяковати старостови села 
Васильови Дінічови і його людям, як і за 
богатый културный проґрам, в  рамках 
котрого была і  акція Четверо по Сло-
веньску, а  каждый день было на акції 
дас 200 – 250 людей, а то была векшына 
Русинів, п. Падяк. Доправу, стравованя 
і  остатні вытраты знашали участникы 
дотеперь зо свого, бо до днешнього 
дня схваленых 800 € на проєкт з  Уряду 
влады СР не было послано. Така реална 
причіна є і в грошах, котры дотеперь не 
маме! А што ся дотыкать того, ці вшыткы 
участникы выйдуть на Кременець або ні, 
то є добра воля каждого, не повинность, 
никого не мож силовати.

Спойовати фестівалы з  акційов Кре-
менець є лем в голові п. Падяка. Вшыткы 
молоды і  старшы з  Камюнкы, по до-
говорі з  повіреным за ґрант проєкту, 
были приготовлены на выступ, но брали 
участь в  проґрамі, котрый тримав до-
вше, зато не стигли Кременець, але не 
з вины Противняка.

ДАМ РАДУ П. ПАДЯКОВИ:
Старайте ся о  властны акції і  їх фінан-

ції, право до того говорити будете мати 
втоды, як будете сполуорґанізатором 
акції із Світовым конґресом Русинів із 
свойов орґанізаційов Закарпатьскый 
благодійный фонд „Русиньска школа“, ко-
тра была вылучена із вами з членства СКР 
а то так, жебы сте своїма актівітами дока-
зали, же сьте годен назад того членства. 
Дотеперь вашы протиактівіты, неспо-
лупраца і  полоправды на мою особу як 
тайомника СРР і председу РОС говорять 
о прямім опаку. Масовы выступы орґані-
зуйте собі з україньского боку кілько хо-
чете і як вам доволюють законы і граніч-
на поліція. У нас на теперь платять такы 
условя на выступ, як єм высше споминав. 
А приготуйте собі грошы на покуту, котру 
сьте своїм „авантюрізмом“ запричінили.
Каждый, хто хоче быти участником Інтер-
фестівалу під горов Кременець за даных 
правил, буде вітаный і  в  будучности. 
Лем треба веце охоты і хотіня, а то глав-
ні з  боку молодежі здруженой у  своїй 
орґанізації СФРМ. Скаламучена вода на 
Кременці буде до того часу, покы буде п. 
Падяк швыкати там своїм языком.

Реаґовав Владимір Противняк, 
тайомник Світовой рады Русинів

Хто скаламутив воду на Кременці
(Реакція на статю В. Падяка, опубліковану на www.holosy)

На першый погляд інформація В Падяка (выдаватель з Україны і член Ака-
демії русиньской културы) вызерать так, же він не мать добры інформації, 
а так тото, што не знать собі додумує і пасує ся за орґанізатора Інтерреґіо-
налной стрічі на горі Кременець. Нихто му не бранить выйти на Кременець 
з  україньского боку із Закарпатьсков областнов надаційов „Русиньска 
школа“ (Ужгород) кількораз хоче. Але понуку, залучіти ся до орґанізова-
ня акції Світовым конґресом Русинів перед двома роками не прийняв і на 
труц каламутить воду на Кременці. О што му іде? Стати ся орґанізатором 
той акції а потім декларовати як єй добрі зробив, зфотоґрафовати участ-
ників і послати своїм меценашам, жебы дали потрібны грошы.
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ПЕРШЫРАЗ У ВРАНОВІ НАД 
ТОПЛЬОВ

Історічні першы ославы Дня Руси-
нів зоорґанізовала новозаложена 
Містна орґанізація РОС у  Вранові 

над Топльов - 3-гo юна 2012. На свя-

ті, котре ся одбыло на амфітеатрі 
Лісіка 1. мая, быв чутный великый 
ентусіазмус і  сила хотіня орґані-
заторів звыразнити, же і  Русины 
рівноцінно належать до того реґі-
ону. Богатый културный проґрам, 
в  котрый гуморным словом модеро-
вав Іґор Латта (атріст ТАД), выступив 
знамый ФК Хемлон з Гуменного, Тріо 

Маґуровых, містны врановскы гар-
монікарі ці МСҐ Гачуре з  Гуменного 
і многы іншы, котры темпераментным 
співом, танцями і фіґлями притягли до 
красного простору амфетеатра вели-
ку кількость участників. Меджі нима 
не хыбовали председа РОС В. Про-
тивняк, котрый ословив і  поздравив 
врановскых Русинів, П. Ковач, пред-
седа врановской МО РОС, як і  іншы 
вызначны люде врановкого окресу, 
напр. ортопед МУДр. М. Ялч, подника-
телі В. Бурцін і Л. Бляха. Першу акцію 
врановскых Русинів пришли підпори-
ти і член ВВ РОС А. Франко, як і члено-
ве ДР РОС А. Кузмякова і П. Дупканіч. 
Милим преквапліньом была і  участь 
підпредседы Пряшівского само-
справного краю і пріматора Вранова 
в єдній особі Інґ. Яна Раґана.

ЦЕНТРАЛНЫЙ ДЕНЬ РУСИНІВ НА 
ГЛАВНІЙ УЛІЦІ В ЦЕНТРІ ПРЯШОВА
-ак-, -сіл-

У  Пряшові День Русинів його 
главный орґанізатор – Русинь-
ска оброда на Словеньску - зор-

ґанізовала на 10. юнову неділю. Уж по 
14. годині пообіді на парковиско пе-
ред шпортову галу на Баштьовій уліці 
в  Пряшові приходили на автобусах 
участници свята з міст і сел - з окресів 
Меджлабірці, Гуменне, Снина, Барді-
йов, Свидник, Стара Любовня, Вранов 
над Топльов, Кошыці, а самосов в не-
малій кількости і  домашні Пряшів-
чане. По звітаню вшыткы участници 
свята уж маніфастачным походом, ве-
село і  співаючі цілов Пажарницьков 
уліцьов ішли вздати голд русиньско-
му великанови Александрови Дух-
новічови, ку його памятнику, котрый 
ся находить над берегом рікы Торісы 
і  по котрім несе назву Намістя Алек-
сандра Духновіча. Співаючій поход 
Русинів, на переді котрого із заставов 
крачав А. Онуфряк, єден з  актівных 
орґанізаров акції, привертав на себе 
увагу нелем людей на уліці, котры 
ся прислуховали русиньскому співу 
і фотили, але многы повыходили і на 
облакы. Святочный акт при памят-
нику А. Духновіча одкрыв і  вшыткых 
участників привітав Владимір Проти-
вняк, председа Русиньской оброды 
на Словеньску. Святу молебень пе-
ред памятником одправляв о. Петро 
Сорока, православный священик 

Спрацовала С. Лисінова

День Русинів 
на Словеньску – на трьох місцях

В рамках Резолуції, котра была прията на 9. Світовім конґресі 
Русинів у  румуньскім Сіґеті Марматі в  юні 2006, было, мімо ін-
шого, становлено, же кажда держава собі мать выбрати свій 
історічно вызначный День Русинів і  в змыслі того реалізовати 
цілодержавны ославы того дня. Словеньскы Русины собі за своє 
свято выбрали 12. юн. Тым надвязали на традіції з  часів 30-ых 
років минулого сторіча, коли ся орґанізовали Дні русинькой 
културы, быв святочно одкрытый памятник нашого славного 
будителя Александра Духновіча в Пряшові (10. – 12. юна 1933), 
а  в Празі одбыв ся першый Славяньскый зязд (12. юна 1848). 
В році 2012 ся на теріторії Словеньской републікы одбывав День 
Русинів аж на трьох місцях.
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з  Осадного. Він у  своїй проповіді 
звыразнив, же Русины од давных да-
вен жыли з  церьквов а  так вшытко, 
што робили, было з ньов тісно повя-
зане. Хоровым співом Многолітствія, 
ся завершыла перша часть тогоріч-
ного Дня Русинів, на котрім богату 
участь творили нашы і  словеньскы 
медія. Од памятника А. Духновіча зно-
ва маніфестація співаючі прямовала 
до центра Пряшова, де нас по доро-
зі маленько покропило, але звучный 
спів розогнав хмары і  могла зачати 
друга часть нашого свята уж в центрі 
міста. По пєтнім акті і святочній мані-
фестації центром міста, кулміновали 
славностным ґалапроґрамом. Тот ся 
одбывав на главній трібуні в  Пря-
шові, де го одкрыли председа РОС 
Владимір Противняк, потім і  пред-
седа Світового форуму Русинів Інґ. 
Мартін Караш, котрый словеньскым 
Русинам передав поздравы од 
загранічных Русинів. Концепція 
тогорічного проґраму была замі-
ряна на выступы професіоналных 
русиньскых тілес, (ТАД і  ПУЛС), де 
через них режія і  драматурґія про-
ґраму намагала ся простор в Пряшо-
ві перенести до русиньской околіці. 
Вітриком выдуму, ноншалантного 
нонсенсу, іронічной імаґінації, ніж-
ного надгляду одбыло ся бравурне 
выступліня артісткы ТАД Владиміры 
Бреговой з урывком монодрамы Єка-
терина Івановна. Великый успіх зо-
жав і  професіоналный ПУЛС, котрый 
в  проґрамі Очарованы поглядом, 
досправды очаровав публіку аж так, 
же колектів мусив два раз придава-
ти. День Русинів пришли поздравити 
і Шарішскы ґаваліре з недалекого Ве-
ликого Шаріша. Спестріньом проґра-
му была і  презентація публікації під 
назвов Наша двадцятьрічна путь од 
авторкы Мґр. Анны Кузмяковой і кол. 
Зборник документів є  присвяченый 
20. річніці єствованя Русиньской 
оброды на Словеньску, як першой ру-
синьской пореволучной орґанізації, 
котра зачала возроджуючій процес 
Русинів на Словеньску. У  зборнику 

находять ся і інтересны факты, котры 
ся дотыкають і  Світового конґресу 
Русинів. Далшым атрібутом професі-
оналности было модераторске слово 
у выконаню артісткы ДАД Яркы Сиса-
ковой, котра у своїх вступах розпові-
ла о тім, чом ся славить День Русинів 
на Словеньску, представила актів-

ности РОС - головного орґанізатора 
і  звыразника далшый вызнамный 
факт. Конкретно тот, же ґалапроґрам 
Дня Русинів быв присвяченый і як по-
дякованя вшыткым тым, котры собі 
при зраховавню жытельства в  2011 
записали русиньску народность 
і  своїм почіном ся заслужыли на тім, 

же кількость Русинів ся од послідньо-
го списованя скоро о 10 тісяч людей 
звекшыла. Іщі раз вам вшыткым дяку-
єме.

Свято Русинів і в Свіднику

2. септембра 2012 собі свято 
День Русинів припомянули 
і Русины свідницького окресу. 

Орґанізатором была Містна орґані-
зація РОС у Свиднику. Ту ся проґрам 
зачав панахідов в  Ґрекокатолицькім 
храмі Божой мудрости і  положіньом 
квітів ку памятнику русиньского буди-
теля А. Павловіча. Од 16.год. ся у готе-
лі Гоґес зачав културный проґрам, де 
за богатой участи публікы выступили 
Тріо Тропарь і Женьска співацька ґру-
па Свідничанка. Приємну атмосферу 
свята дотворили плодна діскузія а по-
тім і смачный ґуляш, о котрый ся по-
старав підпредседа РОС Інж. Мірон 
Крайковіч, якому належыть велика 
подяка. 

Уж теперь ся тішыме на далшый 
День Русинів, на котрім і того року не 
хыбили Словаци, як і  представителі 
іншых народностей на Словеньску. 
Тішыме ся на вшыткых, на Русинів і на 
Словаків. На людей, котры собі важать 
русиньску културу і  вдяка котрым 
робота на такых акціях мать ціну. На 
конець додаваме, же вшыткы три ак-
ції были приготовленаы з  фінанчнов 
підпоров Уряду Влады СР - проґрам 
култура народностных меншын. 
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Фотообєктівом з меджінародной 

сцены РУСИНСТВА




