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ТЕМА
Новембер 1989 в контексті русинства
В тых днях собі на Словеньску припоминаме уж 23 років од „Ніжной револуції“ в бывшім Чеськословеньску,
котра препукла в новембрі 1989 році. Ніжна револуція
(часто называна і „Заматова“), мімо паду тоталітного комуністічного режіму, вызначным способом звідительнила у світі Чеськословеньско
як высоко култівовану сполочность із усвідомілым жытельством. Револучны зміны
на демократічну сполочность нам міг завидіти цілый світ. Не мам амбіцію ани моралне право обєктівні оціньовати, што ся за тых 23 років на Словеньску змінило і
в якім економічнім і моралнім світлі ся теперь Словеньско находить. За ексактну
реаліту наповідають конкретны чісла і скушены люде. Но єм пересвідчена, же новембер 1989 і люде коло нього найвеце сформовали світ, в котрім днесь можеме
демократічно жыти, хоць часто ся гварить, же демокрація мать вельо подоб... А так
то было і з русиньскыма ентузіастами, котры по новембровых змінах уж в децембрі
1989 р. заложыли орґанізацію Русинів, котрій дали назву Русиньска оброда. 
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ПИЯТЕ ЗАШЕДАНЄ ШВЕТОВЕЙ РАДИ РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ У МУКАЧЕВЕ НА ПОДКАРПАТЮ У УКРАЇНИ

ПРИРИХТОВАНЯ ЗА ПОПИС ЖИТЕЛЬСТВА У УКРАЇНИ
Закон о державней язичней политики у України, з хторим припознати и русински язик як реґионални, лєбо язик меншини, барз
позитивно привитани на Подкарпатю, аж у медзичаше звекшане
и число русинских орґанизацийох у Закарпатскей обласци України,
констатоване на 5. зашеданю Шветовей ради Русинох/ Руснацох/
Лемком хтора 13. октобра отримана у Мукачеве, на Подкарпатю
у України. Число реґистрованих русинских орґанизацийох на Подкарпатю з 29, тераз урядово звекшане на 35, а ище 6 рижни орґанизациї з русинским предзнаком у пририхтованю за реґистрованє
у Закарпатскей обласци. На зашеданю Шветовей ради РРЛ у Мукачеве бешедоване и о можлївосцох снованя Асоцияциї русинских
оґанизацийох на Подкарпатю.

Н

а Пиятим зашеданю Шветовей
ради РРЛ присуствовали шицки 10 члени зоз жемох - членїцох Шветового конґресу РРЛ. На
зашеданю у Мукачеве предшедовал
Дюра Папуґа, предсидатель Шветовей ради РРЛ, а окремна увага у розправи була пошвецена предстояцому
попису жительства у України, хтори
у тей жеми будзе отримани на рок.
У напряме кампанї на пропаґованю же би ше Русини на Подкарпатю
у України шлєбодно так и вияшньовали, предложене же би превжали
модел Русинох у Словацкей, односно
Русинскей оброди, и орґанизовали
подобни акциї пред пописом жительства у України, односно єй Закарпатскей обласци.
До Державней комисиї (комитету) за
статистику України Шветова рада РРЛ
пошлє вимогу же би у будуцих пописних лїсткох, Русини були видвоєни як
окремна меншинска национална заєднїца, а на основи спомнутого Закона
о державней язичней политики.
Дванасти Шветови конґрес Русинох/ Руснацох/ Лемкох будзе отрима-
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ни у України, у Мукачеве и Сваляви,
у юнию 2013. року а конкретни термин
його отримованя будзе утвердзени на

шлїдуюцей схадзки Шветовей ради
РРЛ, у Праги 15. и 16. децембра. На
предлог Конґресней комисиї за историю Русинох, наступни Шветови конґрес РРЛ будзе пошвецени 210-рочнї-

ци народзеня Александра Духновича.
Як догварене на схадзки Шветовей ради РРЛ у Мукачеве, од идуцого року главни орґанизатор проєкту
Пендранє на гору Кременєц (на тромедї Словацкей, Польскей и України)
будзе Шветови форум русинскей младежи. Прешлого мешаца вишло перше тогорочне число, а до конца того
рока би мали висц ище три числа часопису „Глас Русина». На 5. зашеданю
Шветовей ради РРЛ заключене же би,
попри главного редактора часопису
и його заменїка, за кажду жем - членїцу Шветового конґресу РРЛ, односно
за тексти з тей жеми, бул одредзени
по єден редактор.

Шветова рада Русинох/ Руснацох/
Лемкох на зашеданю у Мукачеве
13. октобра прилапела предкладанє Конґресней комисиї за просвиту же би ше иницировало снованє
окремного Колеґию на Универзитету
у Осиєку, у Горватскей, за виучованє
руского язика. Тиж так, прилапене
и предкладанє же би ше ревидовало
наставни плани и програми за Ґимназию у Руским Керестуре и за Оддзелєнє русинистики на Филозофским факултету у Новим Садзе. Предкладаня
ше одноша на уключованє наставних
єдинкох о русинских/ руских/ лемковских дїчох и сучасних културних
збуваньох орґанизацийох Русинох/
Руснацох/ Лемкох.
Члени Шветовей ради РРЛ на зашеданю у Мукачеве бешедовали и о
активносцох русинских орґанизацийох до конца того рока, як и своїх, дзе,
медзи иншим, 9. новембра того року
будзе отримана и Културна програма
Русинох Румуниї, у городу Бая Маре. 

3

ГОЛОС РУСИНА

www.rusynworldcongress.org

РУСКА МАТКА ПОЧАЛА ЯВНУ РОЗПРАВУ
зам-дюп

Р

уска матка ше у наступних двох
мешацох активно уключи до
явней розправи о Нарису националней стратеґиї Руснацох у Сербиї
по 2020. рок, догварене на схадзки
Управного одбору Рускей матки, хтора
отримана пияток, 5. октобра, у Руским
Керестуре. З дискусию присутних на
Управним одборе Рускей матки практично почала явна розправа о понукнутих документох, односно предкладаньох за будуцу Националну стратегеґию Руснацох, як документу за хтори
гварене же є барз важни и сущни за
обстоянє Руснацох у Сербиї.
Попри датого Нарису националней стратеґиї, на Управним одборе
Рускей матки догварене же основи

за явну розправу у орґанох Рускей
матки буду и Огляднуце Мирослава
Силадя на Нарис националней стратеґиї, цалком нове Предкладанє Нарису националней стратеґиї Руснацох Михайла Катони, та Заключеня
зоз Штвартей схадзки подписнїкох
Протоколу о очуваню руского язика,
вязани за Нарис националней стратеґиї Руснацох. На схадзки Управного одбору свойо огляднуце, Предкладанє стратеґиї, та Заключеня
з остатнєй схадзки подписнїкох Протоколу, отриманей у Сримскей Митровици, особнє винєсли Мирослав
Силадї, Михайло Катона, а у мено
подписнїкох Протоколу, часц Заключеньох проф. др Михайло Фейса.
Попри членох Управного одбору, на
схадзки з хтору предшедовал пред-

НАГРАДА И ПОЧЕСНИ ГРАМОТИ

„ВАСИЛЬ ТУРОК ГЕТЕШ“
Предсидатель Шветовей ради Русинох/ Руснацох/ Лемкох Дюра
Папуґа на першим Медзинародним дню русинскей култури у Мукачеве, на Подкарпатю (13-14.10.2012.), Юрийови Шиповичови,
учительови и визначному културному и духовному дїячови зоз
Сваляви на Подкарпатю у України уручел першу Награду „Василь
Турок-Гетеш”, за анґажованє у обласци култури у найширшим
смислу.

И

дейне ришенє и дизайн Плакети и Награди виробел Мирослав Силадї з Вербасу
(Сербия), а Награда облапя и пенєжну часц - тисяч еври. У напряме
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обезпечованя средствох за Награду,
Конґресна комисия за културу предложела, а Шветова рада РРЛ на зашеданю у Мукачеве прилапела же би
ше основало и окремну фондацию

сидатель Рускей матки Дюра Папуґа,
присуствовали и народна посланїца
Олена Папуґа, котра и членїца Националного совиту Руснацох, члени НСР
Сашо Палєнкаш и Михайло Зазуляк,
Дюра Папуґа тиж член и НС Руснацох,
а у мено Фаховей служби Совиту Таня
Арва Планчак.
Заплановане же явна розправа,
перше у штирох одборох за фахову 
под меном Награди «Василь Турок
Гетеш».
Шветова рада РРЛ на 5. зашеданю у Мукачеве одлучела же, попри
Награди «Василь Турок Гетеш», того
року буду додзелєни и штири Почесни повелї – Почесни грамоти з истим
меном, за розвой култури Русинох/
Руснацох/ Лемкох.
Почесни повелї достаню: Етноклуб „Одняте од забуца” з Коцура у Сербиї, Мария Пипаш, авторка
музейней збирки о Русинох у Марамарошу, у Румуниї, Любка Сеґеди Фалц, поетеса з Винковцох, з Горватскей и Владимир Марушин, директор Ансамблу ПУЛС з Прешова, зоз
Словацкей.
Зазуляк Михайло
Папуґа Дюра
Мирослав Силадї
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КЕД ГОЛУБИЦА ЛЄЦЕЛА
Соботу и нєдзелю, 22. и 23. септембра, у Винковцох, Старих
Янковцох и Петровцох отримани вецей значни манифестациї,
хтори уж традицийно орґанизую члени Дружтва Руснацох у Републики Горватскей „Руснак” на чолє зоз Мийом Шайтошом.
Мирослав Силадї

С

оботу пополадню у Старих Янковцох, делеґациї зоз Сербиї,
Руминиї и Подкарпатскей обласци України, вєдно з домашнїма,
положели венци на памятнїк жительом и бранительом того места хтори
ше находзи на площи коло будинку
општини.
После того, у просторийох општини, отримани схадзки Комисиї за
културу и Комисиї за просвиту Шветового конґресу Руснацох/Русинох/
Лемкох (РРЛ). Єдна з найзначнєйших
одлукох хтора прилапена на схадзки
комисиї за Културу то бул вибор добитнїка новоустановеней награди за
културу Шветового конґреса РРЛ. Одлучене же добитнїк першей награди
шветового конґресу, з меном Василя
Турока Гетеша, будзе учитель зоз Подкарпатскей обласци України Юра Шипович хтори уж роками дзецом зоз
Свалявского реґиону, добредзечнє
преподава исторю и културу Русинох
Подкарпатя и Русинох вообще.
Истого дня, у Петровцох а з нагоди
130-рочнїци покладаня фундаментного каменя за будинок першей рускей школи у Петровцох, на терашнїм
будинку Подручней школи у Петровцох вуковарскей ОШ „Антун Бауер”,
шветочно одкрита памятна табла як
дополнєнє уж постояцей. Нова табла
виписана на руским язику зоз истим
змистом як и уж постояца хтора на
Горватским язику.
На табли пише же штвартого мая
1882. року зоз покладаньом фунда-

6

ментного каменя у Петровцох почало
будованє першого школского будинку.
Културна програма „Кед голубица
лєцела” почала на 20 г. у петровским
Доме култури, а участвовали шпиваче и ґрупи, поетове и рецитаторе
- представителє здруженьох зоз жемох-членїцох Шветового конґресу
РРЛ. На манифестациї, як представитель делеґациї зоз Сербиї наступела
поетеса Мария Дорошки з Руского
Керестура. Як представитель Русинох
Подкарпатя наступел Юра Шипович
хтори одрецитовал даскельо писнї
Подкарпатских и шветових авторох
на русинским язику. Руснацох Румуниї на тей манифестациї прекрашнє
представели грекокатолїцки священїк о. Василь Бойчук, його супруга
Виорика и двойо дзеци хтори одшпивали даскельо шпиванки русинох Румуниї.
Попри госцох з иножемства, наступели и шпивацки ансамбли з местох
дзе жию Руснаци у Горватскей - КУД
„Яким Ґовля” з Миклошевцох, КУД
Руснацох з Осиєку, КУД „Осиф Костелник” з Вуковару, КУД „Яким Гарди”
з Петровцох и Дружтва „Руснак” з Петровцох. Успишни дзень у Петровцох
закончени зоз
Нєдзелю, 23. септембра, зоз шветочну програму под назву „Од шерца,
през шерцо, за шерцо”, була означена
80-рочнїца народзеня поетеси Любки
Сеґеди Фалц.

Дводньова програма у трох местох дзе жию Руснаци у Горватскей
на нєдзелю закончена з Ахиєрейску
службу Божу у Винковцох, у каплїчки
Воздвижения Чесного Хресту Господнього. Службу водзел Владика
Крижевскей грекокатолїцкей епархиї
Никола Кекич.
Попри членох горе спомнутих Комисийох ШК РРЛ, на програмох у Старих Янковцох, Петровцох и Винковцох участвовали и члени Шветовей
ради РРЛ, на чолє з єй предсидательом Дюром Папуґом.
Главни орґанизатор спомнутих збуваньох Дружтво Руснацох у Републики Горватскей (РГ) „Руснак”, покровитель Совит за национални меншини
РГ, а сопокровителє општини Стари
Янковци и Боґдановци, Рада рускей
националней меншини Городу Вуковару и Представнїк рускей националней меншини Городу Заґребу а на
манифестациї була присутна и Агнета
Балатинац як представитель Рускей
националней меншини у Осецко-Бараньскей жупаниї. 
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КОНҐРЕСНА КОМИСИЯ ЗА ПРОСВИТУ
ЗАШЕДАЛА У СТАРИХ ЯНКОВЦОХ
Сотруднїцтво медзи катедрами у Новим Садзе, Прешове, Кракове,
Нїредьгази и Будапешту витворює ше на задоволююцим уровню.
У роботи Комисиї за просвиту Конґреса РРЛ у Старих Янковцох
(Горватска) участвовали представителє делеґацийох зоз Горватскей, Сербиї, Румуниї и України. Представителє з Польскей
ше явели же були онєможлївени у драги.

П

о читаню записнїка зоз предходзацей схадзки у Пилишсенткересту (Мадярска) анализована реализация заключеньох. У дискусийох визначене же у периоду од
16 мешацох наисце досц поробене на
реализациї заключеньох з остатнєй
схадзки.
Сотруднїцтво медзи школами з руским / русинским / лемковским наставним язиком и наставу пестованя
здобува нови форми (напр. госцованє
поетеси Олени Дуц Файфер у Петровцох и Миклошевцох, нащива Марека
Ґая зоз Радваню, реанимованє побратименя Коцура и Мученя, намаганє
ОШ Братство єдинство же би розпочала рочни стретнуца з даєдну школу
з Карпатского ареалу, рижни спортски змаганя и турнири и др.) та мож
повесц же ше розвива у жаданим напряму. Треба, медзитим, уложиц додатну енерґию и реализовац потребу
за медзинароднима лєтнима школами и кампами (окреме Медзинародней лєтней школи у Сриме хтора пре
нєдостаток финансийних средствох
того року нє отримана).
На схадзки наглашене же єдина
ґимназия на руским язику у Руским
Керестуре отворена за приманє нових школярох зоз Карпатского ареалу. Конґрес РРЛ и члени Комисиї за
образованє муша розвивац свидомосц о потреби уписованя дзецох до
Ґимназиї. То окреме значне за Закарпатску обласц України у хторей, попри
наукових кругох (2004. року), и политични круги, конєчно (2012. року)
припознали русински язик. Конґрес
и його членїци ше у наступним периодзе муша максимално анґажовац же
би на попису у Закарпатскей обласци
було цо вецей населєня зоз вецей як
10 % русинскей популациї. Лєм там
може зажиц русински язик, а кадри
вишколовани у Ґимназиї буду мац
нагоду постац ношителє образованя
и култури у Закарпатскей обласци.
Цо ше дотика високого образованя мож повесц же ше сотруднїцтво
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медзи катедрами у Новим Садзе,
Прешове, Кракове, Нїредьгази и Будапешту витворює на задоволююцим
уровню. Окреме вельке значенє ма
Вимога Министерству просвити Словацкей републики за запровадзованє
високошколских, порядних, штиророчних, односно мастер студийох
русинскей фолклористики зоз преходносцу по Болоньскей декларациї
на Прешовским универзитету у Прешове за студентох Русинох / Руснацох
/ Лемкох зоз жемох стреднєй Европи.
У складу зоз новонасталу ситуацию
Комисия за образованє на Шветову
раду РРЛ виходзи и зоз двома новима
предкладами: 1. же би ше иницирало
отверанє Колеґия у Осиєку на хторим
би ше руски язик могол виучовац на
найвисшим образовним уровню; 2. же
би ше ревидовал план и програма, як
Ґимназиї у Руским Керестуре, так и Оддзелєня за русинистику у Новим Садзе
так же би руски / русински / лемковски
дїяче и сучасни културни збуваня нашли места у нїх (з другима словами би
ше ґимназиялци и студенти розтерховали од обовязуюцих наставних єдинкох и курсох 20. вика, хтори у сущносци мали лєм єден циль - однародзовац
руску младеж од руского язика, литератури и историї). Визначене и же
на черанки студентох поробене барз
мало, а можлївосци єст.
Можлївосци єст и за заєднїцки
проєкти. На плану литератури окреме
значна обєдинююца активносц на виробку антолоґийох прози и поезиї, хтора ше приводзи ґу концу, а хтори водза

др Марияна Лявинец, односно Ґабриєл
Гатинґер-Хлєбашко. Кодификация, хтора у основи покончена з моноґрафию
Ополского универзитета 2004. року,
розвива ше у напряму находзеня консензуса у Закарпатскей обласци и,
евентуално, твореню ещи єдней вариянти русинского язика у Мадярскей.
Существує огромна потреба за приручнїками и учебнїками за школярох
основношколского уровня. На самей
схадзки порушани и проєкт хтори би
у єдней публикациї позберал коляди при РРЛ; ношитель проєкта проф.
др Михайло Фейса. Предложене и же
би ше конциповал прекладательни
проєкт сказкох и баснох при РРЛ, хтори би як єден з резултатох мал и публикованє компакт диска з цильом
же би ше хаснователє, з єдного боку,
упознали зоз тоту файту творчосци, и,
з другого боку, звикли на вариянтносц
русинского язика. У вязи з тим, заключене же би ше послала вимога Редакциї, членом и главному редакторови
Голосу Русина, Мирославови Силадїйови, же би у меншей мири вименєли
концепцию Часописа и наймладшим
пошвецели у нїм даскельо боки (напр.
стреднї 2 або 4 боки) на хторих би ше
нашли писньочки, приповедки, загадки, сказки и под. Комисия за образованє на становиску же би тота инициятива, у нєдостатку окремного медзинародного часописа за руски / русински / лемковски дзеци, могла буц
хасновита и за дзеци и за творительох.
У цеку и робота на виробку словнїка
вариянтох вигваряня руского / русинского / лемковского язика за основну
школу и бази податкох о образованю
на вариянтох русинского язика и о
русинистичних виглєдованьох вообще. Конципує ше и сликовнїца зоз
каждодньову лексику на русинских
вариянтох и на анґлийским язику; ношитель проєкта Наталия Гнатко.
Домашнї ше поносовали и на факт
же у Миклошевцох преподава особа
хтора зоз України а до того пришло
прето же директорка нє досц упозната зоз ситуацию медзи Руснацами
и Українцами. Комисия за образованє потримує закладанє же би ше на
предстояцим конкурсу випочитовал
Закон о защити правох националних
меншинох (чл. 11, ст. 6) хтори вимага
же би за дзеци одредзеней меншини
перше бул обезпечени кадер зоз тей
меншини а лєм кед дата меншина нє
ма таки кадер вец го мож обезпечиц
и з других меншинох / народох. 
У Старих Янковцох, 22. 09. 2012.
проф. др Михайло Фейса
предшедуюци Комисиї за образованє

7

ГОЛОС РУСИНА

www.rusynworldcongress.org

ПЕРШИ МЕДЗИНАРОДНИ
ДЗЕНЬ РУСИНСКЕЙ КУЛТУРИ
М

укачеве на Подкарпатю
у України, 14. октобра першираз отримани Медзинародни дзень русинскей култури у України. Културно-уметнїцка програма
отримана у Драмским театру, а попри
вецей домашнїх шпивацко-танєчних ансамблох, участвовали и члени
Фолклорного ансамбла „Барвинок”
з Камйонки, зоз Словацкей и шпиваче з Горватскей - дуети Ивона Гнатко и Боян Кошутич, та Гелена и Ана
Бучково, котри одшпивали вецей
руски шпиванки з тих просторох.
У рамикох Медзинародного дня русинскей култури у України першираз
уручена и новозапровадзена Награда Шветовей ради РРЛ у обласци култури у найширшим змислу, з меном

8

першого предсидателя Шветового
конґресу и його Шветовей ради РРЛ
Василя Турока-Гетеша.
На Медзинародним дню русинскей
култури у Мукачеве присуствовал
и Юрий Гузинец, началнїк Оддзелєня Канцелариї за национални пита-

ня и релиґию управи Обласней ради
Закарпатя у Ужгороду, котри на програми уручел и два Почесни грамоти
- Иванови Кушнїрови зоз Сваляви
и Васильови Иваникови з Перечину,
за розвой русинскей култури у Закарпатскей обласци. 
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ОСНОВАНА АСОЦИЯЦИЯ
РУСИНСКИХ ПОДОБОВИХ ТВОРИТЕЛЬОХ
Под час зашеданя Шветовей ради Русинох/ Руснацох/ Лемкох у Мукачеве, 13. октобра отримана Сновательна скупштина Асоцияциї
русинских подобових творительох - АРТПОТ. На Сновательней скупштини АРТПОТ, асоцияциї основаней у рамикох Шветового конґресу
РРЛ, присуствовали подобового уметнїки з жемох - членїцох Шветового конґресу, а зоз Сновательну схадзку предшедовал предсидатель Кончресней комисиї за културу Миломир Шайтош з Нового
Саду. Скупштина прилапела документ под назву Основи задатки и
цилї Асоцияциї русинских подобових творительох, а за предсидателя АРТПОТ вибрани подобови уметнїк Владо Няради з Вербасу.

З

а подпредсидателя вибрани Александер Шмуляр з Будапапешту, а за секретара Василь
Броди з Мукачева. Под час Сновательней скупштини, та програми
з нагоди Медзинародного дня Русинох, у Драмским театру у Мукачеве
отримана и вистава роботох вецей
подобових уметнїкох зоз Сваляви.
ОСНОВНИ ЗАДАТКИ И ЦИЛЇ АСОЦИЯЦИЇ РУСИНСКИХ ПОДОБОВИХ ТВОРИТЕЛЬОХ (АРТПОТ)
Асоцияция русинских подобових
творительох (у дальшим тексту АРТПОТ) основана у рамикох Шветового конґреса Русинох/ Руснацох/
Лемкох, як нєстранкова, нєвладова,
нєпрофитна орґанизация, зоз цильом же би орґанизацийно зберала
и афирмовала русинских подобових
творительох у жемох штреднєй Европи и сиверней Америки, односно
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у реґионох у хторих вони жию и творя.
Основни задатки и цилї АРТПОТ-а
же би координовано, у змисту, часу и у
просторе у шицких реґионох и державох у хторих жию русински подобово
творителє и уметнїки афирмовала
подобове творительство зоз темами
зоз прешлосци, сучасаносци и будучносци, зоз живота и роботи Русинох/
Руснацох/ Лемкох у Польскей, Ческей,
Словацкей, Мадярскей, Сербиї, Румуниї, Горватскей, на Подкарпатю у України, Русиї як и у Зєдинєних Америцких
Державох и Канади.
Циль же би у каждей жеми у хторей
жию Русини/ Русинаци/ Лемки були
витворени условия за Русински подобово ґалериї, за Русински подобово
колониї и медзисобни и заєднїцки вистави найлєпших подобових творох.
Цилї Асоцияциї русинских подобових творительох:

1. У своїх рамикох Асоцияция русинских подобових творительох збера - облапя русинских подобових
творительох у цалим швеце, до
свойого членства прима їх здруженя, державни институциї, нєвладово орґанизациї, поєдинцох
- подобових творительох хтори
виража жаданє же би були члени
АРТПОТ-а и же би робели на розвою и афирмациї заєднїцкого руху
русинских подобових творительох.
2. Планує и организує Подобово колониї и координує розвой заєднїцкого руху русинских подобових
творительох – членїцох АРТПОТ-а
у жемох штреднєй Европи и сиверней Америки. Орґанизує и пририхтує вистави роботох подобових
творительох у шицких жемох у хторих жию и творя и витворює черанку тих виставох и їх прикладне презентованє у стаємних русинских
подобових ґалерийох, найменєй
у каждей жеми по єдней.
3. Сотрудзує зоз подобнима асоцияциями подобових творительох
и уметнїкох у цалим швеце, державнима и приватнима фондациями, креирує и координує заєднїцки
або поєдинєчни проєкти членїцох
АРТПОТ-а.
4. Дава лоґистичну потримовку членом и членїцом Асоцияциї русинских подобових творительох и безпоштредно сотрудзує зоз шицкима
другима русинскима асоцияциями
у рамикох Шветового конґреса Русинох/ Руснацох/ Лемкох..
5. Обдумує и координує активносци хтори дополнюю, подполнюю
и афирмую роботу и акциї Шветового конґреса Русинох/ Руснацох/
Лемкох, и його вивершних орґанох
и целох. Кажди два роки, за кажди
наступни Шветови конґрес Русинох/ Руснацох/ Лемкох, Асоцияция
русинских подобових творительох
и уметнїкох орґанизує и пририхта
виставу дїлох подобових творительох зоз шицких жемох - членїцох
ШК РРЛ.
6. У сотруднїцтве зоз Музейом русинскей култури СНМ у Прешове збера
документацию и литературу о русинских (руских – руснацких/ лемковских) подобових творительох
у шицких жемох у хторих жиєме
у реґиону и у швеце.
7. Роби на статусним и материялним
унапредзованю русинских/ руских/
лемковских подобових творительох и уметнїкох у жемох штредней
Европи и сиверней Америки и цалим швеце. 
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Інтересности зо зрахованя жытельства в 2011 р. на Словеньску
Хоць сьме уж в попереднім выданю Голосу Русина принесли актуалны выслідкы зо зрахованя
жытельства, котре ся на Словеньску реалізовало в маю 2011 р., теперь є нашым заміром указати братам Русинам за граніцями і іншы конкретнішы інтересности той події. На зачаток іщі коротка біланція,
в котрій є видна наростаюча кількость жытелів в русиньскых селах в порівнаню року 2001 із роком 2011.
Спрацовала: С. Лисінова-Фечова

П

ри зрахованю жытельства в 2001 році ся ку русиньскій народности приголосило 24 201 жытелів. Ку
русиньскому материньскому языку ся пригласило
54 907 жытелів. Кількость сел, де ся веце як 10% жытелів
приголосило ку русиньскій народности была 148.
При зрахованю жытельства о 10 років нескірше, значіть в році 2011, ся ку русиньскій народности приголосило 33 482 жытелів. Ку русиньскому материньскому языку
ся приголосило 55 469 жытелів. Кількость сел, де ся веце
як 10% жытелів приголосило ку русиньскій народности
была 183.
ДАЛШЫ ІНТЕРЕСНЫ ЧІСЛА ІЗ ПОСЛІДНЬОГО ЗРАХОВАНЯ ЖЫТЕЛЬСТВА:
Найвекшыма русиньскыма центрами подля абсолутной
кількости жытелів, котры ся приголосили ку русиньскій
народности, суть міста:
Міджілабірці – 2 419 жытелів русиньской народности
Гуменне - 2 263 жытелів русиньской народности
Свидник – 2 257 жытелів русиньской народности

Меджі далшы русиньскы центра, де ся ку Русинам приголосило веце як 1000 жытелів русиньской народности, подля
жрідла Словеньского шатістічного уряду, належать міста:
Снина – 1 663 жытелів русиньской народности
Кошыці – 1 643 жытелів русиньской народности
Пряшів – 1 455 жытелів русиньской народности
Бардійов – 1 093 жытелів русиньской народности
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А ЯКА Є СІТУАЦІЯ НА РУСИНЬСКЫХ СЕЛАХ?
Выходячі з порівнаня із 2001 роком прибыло 36 сел, де
ся ку русиньскій народности приголосило веце як 10 %
жытелів, суть то села:
Боґлярка, Буковець, Ґерлахів, Гайтівка, Грабівчік, Іновець, Капішова, Ковбасов, Колоніця, Корункова, Крайня
Поляна, Криве, Кыйов, Ладомірова, Липова, Литманова, Малый Липник, Матисова, Новоселіця, Ольшавіца,
Орлов, Ортутова, Порач, Рогожник, Руськый Грабовець,
Руськый Потік, Снаков, Сольник, Стриговець, Шамброн,
Шаріське Ястрабє, Вальківці, Варадка, Великый Липник,
Віслава і Зубне.
Напроти року 2001 прибыли далшы 4 села, де ся в 2011
році ку русиньскій народности приголосило веце як 10 %
жытелів. Суть то села:
Машківці, Нижні Репаші, Тихый Потік і Торіскы.
Далшы інтересности із зрахованя жытельства 2011 р. готуєме до далшого выданя Голосу Русина. 
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Новембер 1989 в контексті русинства
В тых днях собі на Словеньску припоминаме уж 23 років од „Ніжной револуції“ в бывшім Чеськословеньску, котра препукла в новембрі 1989 році. Ніжна револуція (часто называна і „Заматова“),
мімо паду тоталітного комуністічного режіму, вызначным способом звідительнила у світі Чеськословеньско як высоко култівовану сполочность із усвідомілым жытельством. Револучны зміны
на демократічну сполочность нам міг завидіти цілый світ. Не мам
амбіцію ани моралне право обєктівні оціньовати, што ся за тых
23 років на Словеньску змінило і в якім економічнім і моралнім
світлі ся теперь Словеньско находить. За ексактну реаліту наповідають конкретны чісла і скушены люде. Но єм пересвідчена, же
новембер 1989 і люде коло нього найвеце сформовали світ, в котрім днесь можеме демократічно жыти, хоць часто ся гварить, же
демокрація мать вельо подоб...
Спрацовала: С. Лисінова-Фечова

А

так то было і з русиньскыма ентузіастами, котры по новембровых
змінах уж в децембрі 1989 р.
заложыли орґанізацію Русинів, котрій
дали назву Русиньска оброда. Рік по револуції ся одбыв першый Сейм РО (1990)
в Меджілабірцях. Процес оброджіня
Русинів ся у вшыткых областях діятельства формовав в подобі орґанізації,
котра здружовала жытелів русиньской
народности. В далшых пореволучных
роках великый успіх принесла і кодіфікація русиньского языка в році 1995. На
єй приправі і славностнім выголошіню
в Братіславі ся заслужыла якраз РО.
А праві тот вызнычный акт іщі веце наштартовав далшый вывой русиньской
културы, літературы і медій. Бо і дякуючі тому ту днесь можеме писати статі по
русиньскы.
РОС у своїй 22 річній історії ініціовала і актівно поділяла ся і на іншых
вызначных змінах в жывоті русиньской народностной меншыны, котра
не была в часі комунізму решпектована, як наприклад, зміна назвы „Українського національного театру“ в Пряшові на русиньскый Театер Александра Духновіча (ТАД), приправі
і вынику Музею русиньской културы
в Пряшові, приправі і вынику сучастного Інштітуту русиньского языка
і културы Пряшівской універзіты
в Пряшові ітд.
В 1991 році была Русиньска оброда
орґанізатором в історії першого Світового конґресу Русинів в Меджілабірцях. Тым почіном властні іншпіровала і далшых Русинів у світі.
За діятельством РОС стояли і стоять стовкы ентузіастів, котры робили
і роблять у своїм вольнім часі зо сердцьом Русина, а то на хосен свого народа без будьякой одплаты.
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Од самого зачатку ся РОС намагала ословити Русинів по селах, містах, реґіонах і на цілословеньскій
уровни, што было істо нелегке, бо за
часів комунізму вшытко русиньске
мусило быти україньске. Іщі і теперь,
кідь сьме робили кампань перед зрахованьом жытельства в 2011 році
на Словенську, многы люде, котрых
сьме ословили, мали в собі якыйсь
комплекс з минулости і одкрыто нам
повіли, же собі радше напишуть словеньску народность. А то є уж 23 років по револуції!
В сучастности є РОС шыроко розвинута орґанізація із сполочнов орґанізачнов штруктуров і многыма
містныма орґанізаціями, котрых
кількость все наростать вєдно з кількостьов реґістрованых членів. На
Русиньску оброду поступом часу
надвязовали і іншы русиньскы орґанізації, котры выникали на основі
професійных і шпеціфічных здружінь
(напр. Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска, Сполок русиньскых

писателів
Словеньска,
Сполочность приятелів ТАД а не так давно
і Молоды Русины і под.), ставали ся єй
колектівныма членами, а то при дотримованю свойой автономной позіції і решпектованю Станов РОС. Вєдно
рішыли неєден проблем в русиньскім
руху. За 22 років свойой екзістенції
РОС доказала, же є найвіроятнішым
репрезентантом русиньской народности в одношіню ку штатным
орґанам в СР а одповідно тому суть
решпектованы і єй представителі.
7. децембра 2012 р. буде уж рік
од 11. Сейму Русиньской оброды
на Словеньску (РОС), на котрім ся
зышли делеґаты і гості в Гуменнім. Што до кількости мож повісти, же за тоты рокы ся членьска
база орґанізації звекшыла і РОС
ся може пышыти і тым, же є в ній
зареґістрованых веце як 800 Русинів. Конкретні в окресах Меджілабірці, Гуменне, Собранці, Вранов
над Топльов, Свидник, Пряшів,
Кошыці, Бардійов і Стара Любовня.
Інтерес є так само о взник МО РОС
і в окресі Спішска Нова Вес і Сабінів.
І высше спомянуты факты, хоць,
што ся тыкать діятельства Русинів,
суть розаналізованы лем в короткости, суть наслідком новембровой
револуції, котра принела велику зміну нелем про жытелів тогдышнього
Чеськословеньска, но і про нас Русинів. Хоць собі тото вшыткы порядні
не усвідомлюєме, головні молодша
ґенерація, ку котрій приналежу і я,
праві вдяка тій револуції і сістемовій
зміні сполочности, можеме слободні
повісти: Єм Русином на Словеньску,
мам своє честне місце і не ганьблю
ся за то! 
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Інформації з Чеськой републікы
С. Лисінова-Фечова
ЗНАМЫЙ ФЕДОР ВІЦО ЖНЕ
УСПІХЫ В ПРАЗІ
ерша акція проєкту ся одбыла
в четверь 4. октобра 2012 о 18
год в Домі народностных
меншын у Празі. Обсягом акції
была проєкція документарного філму П. Керекеша Ладомірскы морітаты
і леґенды. Філм є о жытелях русиньского села Ладомірова, свидницького окресу. В документі собі заграв
і вызначный русиньскый актівіста
і єдиный русиньскый карікатуріста
Федор Віцо, котрый на акції в Празі
розповів нелем о філмі, Русинах, але
і своїх кресбах. Інтересну бісіду доповнила і мінівыставка з його карікатур.
Мімо того собі Федор Віцо праві в тых
дня перевзяв у Празі оцініня - новинарьску ціну за рік 2012 і вырочну
ціну Чесьской унії карікатурістів –
„ŘÁD BÍILE OPICE“. Майстрови кресленого гумору редакція Голосу Русина
сердечно ґратулує і дякує за достойну репрезентацію Русинів нелем на
Словеньску але і за граніцями.

П

ПаедДр. АННА ДЕРЕВЯНИКОВА,
ПГД В ПРАЗІ
Співанка – неодділна часть жывота
Русинів. Під таков назвов ся одбыла
лекція з практічныма прикладами
співу ПеадДр. Анны Деревяниковой,
Пгд. Акція ся одбыла 27. октобра 2012
в Домі народностных меншын в Празі. Годины пережыты з історійов о русиньскій співанці сприємнили вечірні
хвілі нелем Русинам. Богата участь,

Подля офіціалных выслідків зрахованя жытельства в 2011 р.
ся в Чеській републіці ку русиньскій народности приголосило
1070 людей. Здружіня Русины.цз – русиньска ініціатіва в ЧР під
веджіньом председы Петра Дерца, в рамках проєкту Русины
в ЧР - тиха меншына, собі дало за ціль ословити Русинів жыючіх
в ЧР, жебы ся голосили ку одказу културных цінностей і традіцій своїх предків.
красне говорене слово і спів, котры
выходжали од сердця преднашаючой
потішыли вшыткых притомных в салі.
Про інтерес уваджаме, же А. Деревяникова є музычнов педаґоґічков, ведучов Катедры музычной і вытварной
выховы Педаґоґічной факулты ПУ
в Пряшові. Уж 25 років співать і з ФСҐ
Поляна в русиньскім селі Орябина і є
лавреатков многых співацькых кон-

курзів. Свойов лекційов А. Деревяникова показала на роль і місце співанкы
в жывоті Русинів даколи і днесь,
о красі співу, розуміню русиньской
співанкы і єй споїню із жывотом каждого чоловіка. „Співанка є неодділнов
частьов духовной културы Русинів.
Співанка є і свідительством часу, в ко-

трім выникла, носительков народной мудрости і філозофії, высловлює
темперамент того етніка, музычность
і практічны жывотны познаня і скусености“... додавать А. Деревяникова.
Орґанізаторами акції было уж авізоване: Здружіня Русины.цз із Домом
народностных меншын в Празі. 

О РУСИНСКОМ ЯЗЫКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Всего более месяца минуло со дня подписания В. Януковичем
закона Украины о языковой политике, как уже собираются исключить из него древний, как сами Карпаты, русинский
язык. Язык прародителей русского, украинского и белорусского народов. Народ, населяющий Карпатский ареал, испокон веков говорил и говорит сегодня на своем материнском
— русинском — языке, очень похожем на старославянский.
Именно Карпаты были гнездом всех славян, откуда они разошлись в разные стороны, как говорил великий русский историк
Василий Осипович Ключевский.

П

осле окончания Второй Мировой войны, автономная
республика Подкарпатская
Русь вышла из состава Чехословакии
и Указом Президиума Верховного Совета СССР в январе 1946 года была
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преобразована в Закарпатскую область Советской Украины.
По указанию руководителя украинской компартии Н. Хрущева и с
позволения вождя Советского Союза
И.Сталина, русинов Закарпатья в од-

ночасье переименовали в украинцев,
а их родной русинский язык признали наречием украинского.
Интересно, что до начала ХХ столетия украинский язык тоже считался наречием русского языка. Тогда
великая Россия признала Украину
и её украинский язык. И вот спустя
66 лет уже сама Украина последовала примеру России, признав в Закарпатье русинский язык, язык их
прародителей карпатских славянрусинов. 
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В далеком 1803 году русинский
священник, доктор богословия Григорий Таркович писал, что именно
Карпаты являются Отцом и Матерью
всех славян, но дети, разошедшиеся
в разные страны не хотят или бояться
в этом признаться. Сегодня русины
благодарны депутатам Верховной
Рады и, лично Президенту Украины
Виктору Януковичу, не побоявшимся принять Закон об основах государственной языковой политики
в стране и признаться в том, что на
свете есть русины, что существует
самостоятельный русинский язык,
на котором они говорят в 22 странах
мира.
И, вот, снова колебания, сомнения… И одним из авторов таких сомнений, сеющих их в умы украинского народа, является ни кто иной, как
первый президент Украины Леонид
Кравчук. В конце ноября 1991 года,
за несколько дней до регионального референдума об автономности
Закарпатья, он прилетал в Ужгород
и обещал депутатам и администрации
области, что их территория будет снова автономной, только пусть население проголосует за «самостiйнiсть»
Украины. Русинский народ Закарпатья
выполнил просьбу бывшего Председателя Президиума Верховного Совета
Украины, а вот пан Кравчук своего слова не сдержал. Тогда ему удалось «задушить» автономию области, а сегодня он хочет «придушить» и русинский
язык. Неужели здравый смысл не победит, и «душители» русинского народа
возьмут верх?
Слово «русин» на русинском языке
звучит как «русын», т.е. сын Руси. Всего месяц многие жители Закарпатья,
боявшиеся при предыдущих режимах
именовать себя родным этнонимом,
радовались, что смогут снова, смело
называть себя ру-сынами. Хотя они,
русины, никогда ни у кого ничего не
отбирали: ни чужих территорий, ни чужих языков. А у них сперва «под благими намерениями» в 1945 году отобрали территорию, а сегодня нацелились
на самое дорогое, что есть у каждого
народа, независимо от численности,
родной материнский язык. И все это
пытается сделать любимая мною Украина. В этой связи, хочется напомнить
депутатам Верховной Рады Украины,
что согласно переписи населения Чехословакии в 1930 году на территории
Подкарпатской Руси проживало 858,7
тыс. человек, в т.ч. 528 тыс. русинов, на
втором месте шли венгры, а украинцев
вместе с русскими было зафиксировано всего лишь 6870.
Украинцы, приезжающие на отдых
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в чарующее Закарпатье, зачастую не
понимают язык местных жителей. Не
понимают многих слов закарпатцев
и жители России, как и других республик бывшего Советского Союза. К,
примеру, ответ на вопрос по-русски
«Как поживаешь?» или по-украински
«Як пожываеш?» будет одинаков: «Хорошо», «Добре». По-русински на этот
же вопрос «Як ся маешь?» вам ответят: «Фаен, файно» или «дубрi, добре».
Поэтому, начиная разговаривать с жителями Закарпатья, гости края сразу начинают спрашивать: «На каком
языке вы говорите?». Обычный ответ:
«На нашем местном, закарпатском».
Несомненно, есть схожесть между
русским, украинским, белорусским
языками и русинским языком. Это не
случайно, поскольку русинский народ является четвертым восточнославянским после русского, украинского
и белорусского народов. Напомню, что
украинские ученые считают русинский
язык вообще только наречием украинской мовы. Однако неужели Украина,
а тем более ученые, позабыли с каким
трудом, им приходилось отстаивать
свое право на самостоятельность родного языка? Поколение «украинцев»
современного Закарпатья – это дети
и внуки довоенных русинов.
Относительно русинского языка
хочу вам рассказать о брошюре, изданной в Ужгороде в 1921 году монсеньором Августином Волошиным, будущим
Премьер-министром автономной республики Подкарпатская Русь, а затем
и однодневным президентом Карпатской Украины. В небольшой книжечке
под названием «О письменном языцъ

Подкарпатских русинов», автор задался вопросом: «Та якимъ языкомъ
повыннъ мы для селянъ писати?
Розумiеся што по народному; именно по тому, што у насъ выробився, на
нашой земли, нашими письменниками Угро-руськими; языкомъ котрого простый народъ вповнъ розумiе
и радо читае». В итоге пан Волошин
пришел к выводу, что русинам не нужен русский язык, как и не нужен «так
называемый украинский», поскольку
там много польских слов.
Волошин, ясно и однозначно говоря об угро-руськом, т.е. русинском
языке, обращался и к правителям
соседних государств. Этим родным
языком закарпатские русины прекрасно владеют и в наши дни.
Известный русский историк Павел Николаевич Милюков, исследовавший вопросы истории языка
и культуры, проанализировав особенности языка русинов, сделал
удивительный вывод, что этот язык,
на котором они говорили, близок к русскому языку, и практически не связан
с языками словаков и украинцев.
Недавно проведенный социологический опрос показал, что около 80%
населения Закарпатья назвали своим
родным языком – украинский. Я уверен, что если бы в графе возможных
ответов стоял бы вариант «наш
местный, закарпатский», картина была
бы совсем иная. Дело в том, что современное поколение очень мало знает
о своих предках-русинах. В учебниках
и СМИ говорится только о «великой
и могучей украинской мове».
К сожалению, многочисленные
общественные русинские организации
Закарпатья вместо того, чтобы договориться и сплотится единым фронтом,
постоянно спорят, кто из них важнее
или влиятельнее. Уместно отметить,
что многие русины просто опасаются
репрессий со стороны Украины. Вспомним хотя бы о нашумевшем уголовном деле против председателя «Сойма
подкарпатских русинов» о.Дмитрия
Сидора. Поэтому они и не способны
встать на защиту своего родного, «нашего», русинского языка.
Очень хочется надеяться, что
здравый
смысл
восторжествует,
и украинские депутаты прислушаются
к мнению Верховного Комиссара ОБСЕ
по делам национальных меньшинств,
и оставят русинский язык наравне
со всеми другими языками в Законе
о языковой политике в Украине. 
Андрей Фатула,
Председатель МОО «Объединение
русинов»,
Москва, 12 сентября 2012 года
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Інформації із Словеньской републікы
У світі знамый камюньскый
Барвінок ославив 60. роковины
Спрацовала: С. Лисінова-Фечова

Н

езабытны зажыткы із културного богатства народной творчости і повны неповторительной
атмосферы собі істо одніс каждый,
хто завітав на ославы 60-річного юбілею ФК Барвінок в Камюнці старолюбовняньского окресу. Ославы ся
одбывали в днях 8. - 9. септембра 2012.
Барвінок, як єден з мала на Словеньску, презентує ЛЕМ РУСИНЬСКУ КУЛТУРУ. Участници акції в проґрамі могли
видіти і пасма камюньской свадьбы,
хрестин і много іншых звыків, котрыма
колектів Барвінок показав културный
жывот у селі Камюнка. Тот характерізовала і інтересна выствка присвячена так само 60-ці діятельства і путованя Барвінку. Ославы тримали два дні
і одбывали ся в рамках проєкту підпореного УВ СР- култура народностных
меншын під назвов Дні обычаїв і традіцій села Камюнка, котрого главным
орґаніазтором є Русиньска оброда на
Словеньску. Ославы зачали літурґійов
в ґрекокатолицькім храмі в Камюнці за
участи вшыткых бывшых і сучастных
членів Барвінку. Подля слов ведучого
колектіву і главного орґанізатора акцї
М. Караша, на ославы юбілея Барвінку орґанізаторы послали аж 800 позванок про вшыткых жыючіх бывшых
і сучастных членів Барвінку. З тых 800
позваных пришло 400 навраток, што
значіть же тілько „Барвінковців“ пришло до Камюнкы. Про тых, котры на
акції не были, орґанізаторы приготовили жыве інтернетове высыланя проґраму, котре мало великый позітівный
одзыв.

села. Колектів є вынятковый окрем
іншого і мандоліновым орхестром,
котрый творить музычну часть.
Сучастным ведучім колектіву є Мартін Караш (председа Світового форуму русиньской молодежі) танечну
часть веде Івана Сівулькова.
Редакція Голосу Русина ся придавать ку великій родині ґратулантів
60-кы Барвінку.
На многая і благая літа, Барвінку
наш!

КВ РОС о своїх успіхах
і проблемах
А. Кузмякова, фото: -слф-

У

суботу, 27. октобра т. р. ся
в будові Руського дому в Пряшові одбыло рядне засіданя

Коордіначного выбору Русиньской
оброды на Словеньску (дале КВ
РОС). По Сеймі є КВ РОС найвысшым
орґаном, на котрім беруть актівну
участь членове Выконного выбору
і Дозорной рады РОС, представителі окремых Містных орґанізацій РОС
і єй колектівны членове. І наперек
порядному охолоджіню на засіданя КВ РОС поприходили Русины од
Братіславы, Кошыць, Пряшова, як і з
міст і сел окресів Бардійов, Свидник,
Снина, Гуменне, Меджілабірці і Стара
Любовня. По девятій годині вшыткых
участників привитав підпредседа
РОС Інґ. Мірон Крайковіч, котрый
уж традічно вів тото на проґрам богате скоро цілоденне засідання.
О діятельстві РОС од попереднього засіданя КВ РОС, як і реалізації
окремых узнесінь з 11. Сейму РОС,
але і о далшых задачах орґанізації
на наступный період інформовав

В короткости о 60-річній пути
Барвінку
ФК Барвінок выникнув при ОШ
в 1952 р. В 1966 р. ся з колектіву
вычленює молода ґенерація а взникать ДФК Радость. Нескірше зачінать
робити і колектів при МШ - Барвіночок, у вісемдесятых роках і ФК при
клубі пензістів. Колектів у своїм розквіті здружовав аж 125 членів - співаків, музыкантів і танечників. Закладательом колектіву быв Штефан
Біттнер, котрый быв і довгы рокы
душов Барвінку. Днесь мать колектів
коло 50 членів, котры презентують
русиньскы звыкы і традіції рідного
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на засідані председа РОС Владимір Противняк. Аналізуючі і оцінюючі окремы акції, о котрых сьме
вас інформовали в дотеперішніх
выданях нашых новинок, председа конштатовав, в якій тяжкій сітуації іщі до недавных днів была РОС,
кедь векшыну своїх акцій орґанізовала без того, жебы мала к діспозіції потребны фінанції. Тоты зачали
приходити поступно на окремы
проєкты лем недавно. Но до дня,
кедь ся одбывало засіданя КВ РОС,
іщі все не были з Уряду влады СР
даны фінанції на найнакладнішый
проєкт - выдаваня двойтыжденника
Інфо Русин. Хоць дотеперь представителі найвысшых орґанів СР обіцяли зліпшыти ґрантовый сістем про
народностны меншыны, дотеперь
ся так не стало, скоре наопак. Председа говорив і о конкретных робочіх
стрічах веджіня РОС з представителями Уряду влады СР, конкретно
із Ласлом Надьом, повномічником про народностны меншыны
і етнічны ґрупы в Братіславі, з представителями Рады РТВС і о недавнім
сполочнім засідані представителів
народностных меншын з Атілом
Ловасом, діректором Народностноетнічного высыланя Словеньского
розгласу в Кошыцях, де были тыж
предложены актуалны пожадавкы
Русинів односно русиньского высыланя. І тій темі была на засідані
присвячена велика увага в діскузії.
КВ РОС на своїм октобровім засіданя схвалив приятя далшой новой
членкы КВ РОС, а то Мірославы Кіровой, котра є председкыньов недавно
выникнутой МО РОС в Стащіньскій
Розтоці.
Тым Русинам, котры ся актівно поділяли на пропаґації русиньской
ідеї перед зрахованьом жытельства
в 2011 році, были на засідані КВ РОС
славностні переданы Похвалны узнаня і Дяковны листы з рук председы
РОС.
В рамках діскузії В. Противняк,
председа РОС і тайомник Світовой рады Русинів (СРР) інформовав
о єй найновшых актівітах, як напр.
установліню Почестной ґрамоты
Василя Турока-Гетеша, першого
председы РО і Світового конґресу
Русинів, котров быв за Словеньско
оціненый і Владимір Марушін,
Арт.Д, діректор ПУЛС-у з Пряшова
за новый і успішный проґрам в колектіві.
Оціньованя, планы, многы пропозіції, богата діскузія, похвала і крітіка
– тото вшытко мало місце на октобровім засідані КВ РОС у Пряшові.
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Наша юбілантка Ганка Сервіцка
М. Кереканіч

13.

октобра
2012
была
в концертнij салi ДЙЗ
у Пряшові святочна атмосфера. Ославльoвало ся! Ганка
Сервіцка з нагоды свого 50- го юбілею ся одвдячіла своїм прихыленцям,
приятелям, родині і сімпатізантам
прекрасным концертом. А людей

пришло невроком. Ани ся не змістили до найвекшой концертной салы
в Пряшові, а ку тому вельо з них
было і в закулісі, бо ся поділяли на
прекраснім выступіню. В драматурґії і режії юбіланткы ся поступно одвивав прекрасный проґрам повный
співу, танця, музыкы і милого слова. За допроводу людовой музыкы
Прешовчан і Сілвайовці в поданю
Ганкы одзвучали співанкы з єй новых
ЦД – Коляды, Серденько одомкни
і Співанкы Сервіцкой Ганкы ІІ., котры
тым концертом были уведжены
до жывота. В проґрамі єй вдячной
публікы заспівали і єй приятелі в єдній особі і ґратуланты – заслужена
умелкыня, бывша солістка ПУЛС-у
Марія Мачошкова, Маріянна Железна – Штовкова, Моніка Кандрачова, Софія Саболова, Нінка Базарова, Ніколка Юрашекова, Томаш
Бурановскый, фолкокова ґрупа Конабой із солістков Їжінов Сановов
з Моравы а співацька ґрупа Гачуре
з Гуменного. Словом потішыла членка ТАД в Пряшові і редакторка народностного высыланя РТВС Ярка Сисакова. Проґрам спестрили і діти з ДФС
Язерко з Рожковян, Саброса з Раславіць, но главні танечніци з ФК Хемлон
з Гуменного, котры
ся передставили танцьом, якым выграли
меджінародный
фолклорный
фестівал в турецькім Істамбулі. Інтересным
драматурґічным пунктом проґраму было
подякованя Господу
і святій Богородиці,
ку котрым каждый
выступаючій
приніс
ружічку і поздравив
співом духовной пісні. Акцію конферовали Катка Біркова
з Кошыць і Штефан Гій
з Бардійова. Юбілантці
при реалізації проєкту помагала Отка
Ференчікова а цілый
проґрам накручала телевізія ЛУКС.
Милій юбілантці в мені вшыткых членів ФК
Хемлон Гуменне і редакції Голос Русина
желаме вельо здравя,
родинной погоды, умелецькой інтуіції, добрых
прятелів а іщі векшы
салы, жебы ся до них
вшыткы єй прихыленці
змістили. 
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