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ТЕМА
Русини Закарпаття готуються до
Світового конгресу „по-дорослому“
12-14 серпня у Ужгороді та Сваляві пройде 12 Світовий
конгрес русинів. До нього русини Закарпаття готуються
„по-дорослому“. Згідно наданої нам інформації, близько
50-ти білбордів, які будуть інформувати про його проведення, буде встановлено
у нашому краї. За попередньою інформацією у конгресі візьмуть участь більше 150ти делегатів та гостей з дев’яти країн світу. До складу Світового конгресу русинів
входять громадські організації русинів: Польщі,Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Сербі, Хорватії, США, Канади та України. Паралельно з конгресом пройде 6-тий
Світовий форум русинської молоді.... 
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ЗДРАВИМЕ УЧАСТНИКІВ
12. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНIВ
Сілвія Лисіновa- Фечова, Фото авторкы і І. Чіжмар

В

шыткым участникам 12.
СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНIВ/ РУСНАКIВ/ ЛЕМКIВ
редакція Голосу Русина, якый выдавать якраз СКР, жычіть вельо приятельскых одношінь, конштруктівных
рішінь і далше позітівне продовжованя розвоя у феномені, якым є РУСИН!
ПОСЛІДНЄ ЗАСІДАНЯ СВІТОВОЙ
РАДЫ РУСИНІВ ПЕРЕД СКР
Одбыло ся 30. юна 2013 в Меджілабірцях, в Евроготелі Лаборець на
Словеньску. Головным пунктом 8. засіданя Світовой рады Русинів (СРР),
за участи єй членів зо Словеньска,
Україны, Польска, Мадярьска, Румуньска і Северной Америкы на
челі з председом СРР – Д. Папуґом
із Сербії, быв 12. Світовый конґрес
Русинів - обговоріня і потверджіня
його конкретных условій з орґанізачного і фінанчного боку. Членове
СРР потвердили і слідуючу участь
делеґатів і гостів на 12. СКР а то: по
10 делеґатів за кажду членьску
країну, по 5 гостів і по 5 молодых
Русинів, котры будуть засідати на
6. Світовім форумі русиньской молодежі (СФРМ). Тото буде уж традічно засідати в рамках СКР. Председа
СРР Д. Папуґа може на конґрес позвати 10 гостів. Меджі нима будуть
позваны членове Меджіреґіоналной общественной орґанізаціі МОО
„Объединение Русинов“ з Москвы
(Руська федерація), котры суть кандідатами на членство в СКР, а так
само і актівна русиньска орґанізація
з Чех –Русины ЦЗ на челі з Інґ. Петром
Дерцьом. На засідані были схвалены
і конкретны пропозіції проґраму 12.
СКР, з котрых выбераме: 12. юла буде
приход участників до Мукачева, де
буде забезпечене уквартельованя
і кост в часі одбываня конґресу. У тот
вечур ся одбуде і літературный вечур тзв. стріча писателів з Підкарпатя
з участниками конґресу - присвячена 210 юбілею А. Духновіча. 13. юла
о 10. годині буде святочно одкрытый
12. СКР за участи вызначных гостів - представителів Влады Україны,
Закарпатьской державной адміністратівной области і тых амбасад, де
жыють Русины. Дале будуть слідовати вольбы робочіх комісій, вольбы
про роботу Конґресовых комісій.

Číslo 1

Ročník III.

2013

Шырокоспектрална
презентація русинства на цілосвітовій
уровни, інтересны пленарны засіданя, много поучных рефератів од представителів з різных
кутів світа, конкретны выслідкы
із засідань, емотівна контінуіта
окремых русиньскых орґанізацій
з Европы і Америкы. А ку тому
вельо вызначных Русинів, ціных
гостів, розмаїтость культурносполоченьскых акцій, ку котрым
належать напр. выставкы образів, презентація русиньского поетічного слова, музыкы і танця тото вшытко холем в короткости
характерізує Світовы конґресы
Русинів (СКР), котрых ся дотеперь одбыло єденадцять. Теперь
уж 12-ый СКР ся одбуде в днях
од 12. до 14. юла 2013 р., в Мукачеві, Ужгороді і Сваляві на
Україні. Проґрам конґресу буде
мімо іншого присвяченый і 210-ій
річніці од народжіня русиньского
будителя А. Духновіча. Головным
орґанізатором СКР є Крайове общество Підкарпатьскых Русинів
на челі із сучастным підпредседом СРР Николайом Бобинцьом з Підкарпатя. А іщі єден,
думам, же найважнішый факт
приналежный ку конґресам –
возроджованя русиньской ідентічности на цілосвітовій уровни,
што є головным посланьом найвекшого і найвызначнішого свята
Русинів цілого світа.

Делеґаты і гості СКР выслухають
і окремы оцінкы роботы русиньскых
орґанізацій, котры суть членами СКР. Вечур є про участників
приготовленый богатый културный
проґрам. 14. юла ся участници конґресу пересунуть до Свалявы, котра
ся находить коло 60 км од Мукачева. Там буде конґрес продовжовати выступами председів о роботі
Конґресовых комісій, конкретно
про освіту, културу, выдавательску
діятельность, економічный розвой
і Штатут СКР. Там буде преднесена
і справа председы СФРМ о роботі
молодых Русинів у меджінароднім
контексті. Потім буде слідовати діскузія і наконець очекованы вольбы
членів СРР як і конштітуованя новозволеной СРР. На пообідній час є приготовлена екскурзія по Мукачеві.
ШТАТУТ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ
РУСИНІВ
Єдным із пунктів проґраму 12. СКР
буде і пропозіція на зміну Штатуту
СКР, як його найважнішого документу. Тій проблематіці членове СРР
присвятили немало часу. Напр. од
заступців Северной Америкы была
пропозіція, жебы СКР змінив назву
на Світовый конґрес Карпаторусинів, або, жебы позаставліня членства
в СКР было платне на основі 2/3 голосів делеґатів, а не надполовічной кількости (50+1) так, як то было дотеперь,
бо подля слов С. Гіряка, члена СРР за
Северну Америку, ,,на вылучіня члена треба великый консензус“. Далшы
зміны Шатуту будуть на конґресі
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русиньскый оперный співак Іґор Куцер із Емотіон Ґруп з Братіславы.

предложены уж окремыма делеґаціями.
ДЕ БУДЕ 13. СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС
РУСИНІВ?
Члены СРР обговорили і вопрос
кандідатуры на далшый, уж 13. СКР,
котрый на основі предложеной
кандідатуры Културного товаришства
Русинів Румунії, бы мав быти в юни
2015 р. у Переґу Маре (Арад), в Румуньску. Тота пропозіція буде предложена на схваліня і делеґатам 12.
Світового конґресу Русинів (СКР).
***
Членове СРР на 51. Фестівалі
културы і шпорту в Меджілабірцях
Окрем своїх засідань членове СРР свойов участьов підпорили і културный
жывот в Меджілабірцях, бо якраз в тім
часі ся одбывав популарный уж 51.
Фестівал културы і шпорту. Тот быв
уж традічно одкрытый КРОЙОВАНЫМ
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ПОХОДОМ МІСТОМ, на котрім так
само брали участь. На фестівалі ся
через 2 дні могли досыта набажыти

културы в подобі веце як 50 ФК і 860
выступаючіх. Танець, спів і музыка під
Камянов розвеселила неєдного участника а мімо ФҐ у неділнім проґрамі
під назвов: Ю. Варгол з родным крайом в сердці, выступив і популарный

***
Премія СРР Василя Турока-Гетеша
Тот вопрос быв головным пунктом 4.
засіданя Комісії про културу СКР,
котра ся одбывала в рамках СРР так
само 30. юнa 2013 в Евроготелі Лаборець в Міджілабірцях. Членове комісїї (зо Словеньска, Мадярьска, Румуньска, Польска) на челі з єй председом М. Шайтошом із Сербії мали
нелегку задачу. На основі пропозіцій
окремых штатів СКР мали выбрати
кандідата, котрому буде в рамках 12.
СКР уділена ціна в области културы –
Премія СРР Василя Турока-Гетеша,
першого председы СКР. За рік 2013
были номінованы: Др. М. Лявинець,
(Мадярько), довгорічна членка СРР,
орґнізаторка многых русиньскых
културных акцій в Мадярьску, авторка многых
научных публікацій, того
часу і шефредакторка
мадярьского державного
радія в русиньскім языку.
М. Пипаш (Румуньско),
етнолоґічка, котра была
основательков русиньского пріватного музею
– М. Пипаш у Мараморошсіґеті. І. Чіжмарь
(Словеньско), етноґраф,
музычный фолклоріста
і актівный збератель матеріалной і духовной културы Русинів
Словеньска. Я. Трохановскый брат
славного поета Петра Трохановского (Мурянкы), Польско), основатель
першого ФК співу і танців Лемковина
в Польску, вызначный діріґент і композітор многых лемківскых співанок.
А як послідньов была номінована
інштітуція: Основна і середня школа
„Петро Кузмяк“ в Руськім Керестурі
(Сербія), котра того року славить уж
260-ый юбілей од шыріня наукы русиньского языка. На основі голосів
(членове комісії не могли голосовати за номінанта із свойой державы)
члены комісїї вырішыли, же споминану Премію СРР Василя Турока-Гетеша за 2013 рік дістане: Основна
і середня школа „Петро Кузмяк“
в Руськім Керестурі (Сербія). Тоту
пропозіцію председа комісії передав
на одобріня членам СРР, котры єй
потвердили і схвалили. А так за 2013
рік будуть переданы 2 ціны: про інштітуції і окремы особы. На основі того
было схвалено, же окрем Основной
і середньой школы „Петро Кузмяк“
буде премія передана Др. М. Лявинець з Мадярьска. 
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Цілоденный план 1. Пленарного засіданя XII. Світового конґресу Русинів/
Руснаків/ Лемків, 13. юла 2013 року, Ужгород, сала Закарпатьского
академічного областного театру „БАВКА“ - ул. Театрална 8
10:00 год. - Святочне отворіня XII. Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків подля протоколу, за звучаня
гімны домашньой країны і цілосвітовой гімны Русинів,
привітаня і поздравны приговоры представителів Влады
Україны, Закарпатьской державной адміністратівной области, амбасад країн, в котрых жыють Русины/ Руснакы/
Лемкы – в режії Маколы Бонинця, підпредседы Світовой
рады РРЛ;
10:30 год. - Протоколарна павза по Святочнім отворі-

ню ХІІ. СКРРЛ

10:45 год. – Робоча часть 1. Пленарного засіданя
XII. Світового конґресу Русинів/ Руснаків/ Лемків:
1. Волъба робочіх комісій XII. Світового конґресу РРЛ:
- Мандатовой - (троє членів);
- Волебной (виборчой) - (троє членів);
- Пропозіційной - (троє членів);
2. Волъба председів про роботу Конґресoвых комісій XII.
Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків про:
- Освіту
- Културу
- Выдавательску діялність і інформованя
- Економічный розвой
- Історію Русинів
- Штатут Світового конґресу Русинів;
3. Справа председы Світовой рады РРЛ о діятельстві міджі
XI. і XII. Світовым конґресом Русинів/Руснаків/Лемків;

4. Справа председы Ревізной рады о роботі СРР
і фінанчных утратах членьской орґанізації Світового
конґресу РРЛ;
5. Справа о роботі русииьскых орґанізацій, членів Світового конґресу РРЛ і кандідата на приятя за члена СК
РРЛ міджі XI. і XII. Світовым конґресом РРЛ з:
- Польска
- Чеська
- Словеньска
- Мадярьска
- Сербії
- Хорватьска
- Румунії
- Україны
- Споєных штатів Америкы і Канады
- Світового форуму русиньской молодежі
- Руськой федерації;
6. Обговоріня справы мандатовой комісії XII. Світового
конґресу Русинів/Руснаків Лемків;
7. Обговоріня кандідатуры русиньской Міжреґіоналной
общественной орґанізації МОО „Объединение русинов“ з Москвы, Руська федерація на приятя за члена
Світового конґресу РРЛ;
8. Обговоріня предложеных пропозіцій на зміны Штатуту Світового конґресу РРЛ;

15:00 год. - обід про участників XII. СКРРЛ.

Цілоденный план 2. Пленарного засіданя XII. Світового конґресу
Русинів/Руснаків/Лемків, 14. юла 2013 р. в Мукачеві/Сваляві,
в салі міста Свалява - зачаток 10.00 год.:
1. (9.) Обговоріня справ предедседів о роботі Конґресовых комісій XII. Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків про:
- Освіту
- Културу
- Выдавательске діятельство і інформованя
- Економічный розвой
- Історію Русинів
- Штатут Світового конґресу Русинів
- Справа председы Світового форуму русиньской
молодежі;
2. (10.) Діскузія о окремых справах і предложеных актівностях на наступный дворічный період;
3. (11.) Обговоріня справ членів Світовой рады Русинів/
Руснаків/Лемків у дотеперішнім зложіню, міджі XI. і XII.
Світовым конґресом Русинів/Руснаків/Лемків;
4. (12.) Вольба членів Світовой рады Русинів/Руснаків/
Лемків у новім зложіню, міджі XII. і XIII. Світовым конґресом РРЛ;
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ПАВЗА :
- Конштітуованя новозволеной Світовой рады РРЛ;
- Освіжіня про делеґатів і учатників XII. СКРРЛ;
5. (13.) Діскузія делеґатів ку предложеным пропозіціям
змін Штатуту Світового конґресу Русинів/Руснаків/
Лемків;
6. (14.) Пропозіції делеґатів на Выголошіня XII. Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків - о вытворіню
основных прав Підкарпатьскых Русинів на слободне вырішованя при надходячім переписі жытелів на
Україні і правах на цілодержавне узнаня і розвиток
властного русиньского языка, освіты і прав на узнаня
русиньской ідентічности;
7. (15.) Пропозіції делеґатів ку предкладаным заключіням Пропозіційной комісії, схваліня Резолуції XII. Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків;
8. (16.) Потверджіня міста (країны) і часу реалізації XIII.
Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків;
9. (17.) Святочне завершіня XII. Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків.

14,00 год. – обід про участників XII. Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків.
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Русини Закарпаття готуються до Світового
конгресу „по-дорослому“

Новини Закарпаття і СЛФ
12-14 серпня у Ужгороді та Сваляві
пройде 12 Світовий конгрес русинів.
До нього русини Закарпаття готуються „по-дорослому“. Згідно наданої
нам інформації, близько 50-ти білбордів, які будуть інформувати про
його проведення, буде встановлено
у нашому краї. За попередньою
інформацією у конгресі візьмуть
участь більше 150-ти делегатів
та гостей з дев’яти країн світу. До
складу Світового конгресу русинів входять громадські організації русинів: Польщі,Словаччини,
Чехії, Угорщини, Румунії, Сербі,
Хорватії, США, Канади та України.
Паралельно з конгресом пройде
6-тий Світовий форум русинської
молоді. Нагадаємо, що русини
визнані як національна меншина
у 22 країнах світу, Україна русинів
до цього часу не визнала, а вважає їх українцями. Правда, Закарпатська обласна рада русинів
визнала як національну меншину.
Більшість корінних жителів Закарпаття вважають себе русинами: на
попередньому переписі населення русинами себе визнало більше
10-ти тисяч краян. За інформацією громадських активістів русинського руху у майбутньому переписі
населення русинів буде у десятків разів більше.
Бобинец Микола Миколайович
Головным
орґанізатором
СКР
є Крайове общество Підкарпатьскых
Русинів на челі із сучастным підпредседом СРР Николайом Бобинцьом
з
Підкарпатя,котрого
вам
теперька
передтавиме:
Бобинець Микола Миколайович
Народився 13.05.1964 року в Мукачеві (район Росвигово, стара назва
Оросвийг – Руський кінець). Мама Юлія Петрівна за національністю ру-
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синка, народилася в селі Росвигово
1933 році, учитель початкових класів. Батько – Микола Іванович за національністю русин, народився 1932
році в селі Ізки, Міжгірського району,
Заслужений меліоратор СССР, помер
у 2004 році.
Почав здобувати освіту у 1971 році
в середній школі №5 м.Мукачево.
Закінчив у 1981 році. З 1983 по 1988
р.р. навчався в Ужгородському державному університеті на фізичному
факультеті , за фахом фізик, викладач
фізики. Після закінчення УжДУ працював викладачем у Мукачівській вечірній заочній школі. З 2003 по 2007
р.р. – заступник директора Мукачівського професійно-аграрного ліцею.
З 2011 року начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Мукачів-

ської райдержадміністрації. Одружений – жінка Марія Томашівна.
Після обрання Україною незалежності та незворотнього шляху до демократичних змін на Україні Микола
Миколайович , проживаючи в русинському краї , робить свій вибір, хто ми
є, чиї ми діти та онуки. І для того, щоб
зберегти свої національні джерела
та зберегти свою русинську ідентичність Микола Бобинець у 1996 році
стає активним членом Мукачівського
товариства підкарпатських русинів.
У 1999 році активісти та члени русинського руху Мукачева виразили йому
довіру, одностайно обравши головою

правління Мукачівського ОПР.
У 2001 році приймав активну участь
у підготовці до перепису населення
нашого краю . Проводив роздачу русинських агітаційних календарів по
населених пунктах Закарпаття( майже всі міста та великі села Закарпаття). 2001 рік – делегат 6-го Світового
конгреса русинів у Празі (Чехія).
2001 рік - з ініціативи голови правління Мукачівського ОПР М.Бобинця
та при активній участі молодого русинського активіста-співака Івана
Крафчика, було легалізовано перше
молодіжне русинське товариство Мукачівське товариство молодих підкарпатських русинів.
2003 рік - председатель Сваляського ОПР, председатель “Сойма ПР”,
М.Бобинець (председатель Мукачівського ОПР) зустрічалися з керівником Закарпатської ОДА по
питанням визнання русинів на
Україні як окрему національність.
2003 рік - бере участь у засіданні комітета Верховної Ради Укаїни
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин на чолі з паном Удовенко,
яка проходила в Ужгороді. У 2003
році - М.Бобинець та І. Крафчик
провели перший русинський рокфестиваль у замку Паланок (Мукачево) за участю закарпатських
рок-груп. У 2003 році – обраний
делегатом 7-го Світового конгреса
русинів у Пряшеві (Словакія).
У 2003 році - на звітно - виборчій конференції Крайового товариства підкарпатських русинів
(Мукачево), обирається головою
првління Крайового ТПР.
У 2005 році - обраний делегатом
8-го Світового конгреса русинів
у Криниці (Польша).
У 2007 році - обраний делегатом
9-го Світового конгреса русинів у м.
Сігот (Румунія).
При підтримці Світової ради русинів (председатель професор П-Р
Магочій), М.Бобинець отримав можливость організувати і привезти на
9-ий Світовий конгрес русинів у місті
Сігот(Румунія) 60 русинських активістів Закарпатської області. Це був
перший випадок, коли така кількість
русинів Закарпаття змогла побачити,
як проходить Русинський конгрес.
c. 7 ►
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XII. СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ/ РУСНАКІВ/ ЛЕМКІВ
12. WORLD CONGRESS OF RUSYN
Мукачево,Ужгород, Свалява - Підкарпатя, Україна

ПРОҐРАМ ХІI. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ
12. ЮЛА 2013 – ПЯТНІЦЯ
►12. 00 - 14. 00 год
Приход делеґацій і гостів - реґістрація
►14. 00 – 15.00 год
Обід про участників Світового конґресу
Русинів
►15. 00 - 16.00 год
Уквартельованя делеґатів СКР – готел
„Водолій“, Світового форуму русиньской
молодежі – Інтернат Ліцея
►16. 00 - 18.00 год
Стріча участників СКР з русинъскыма поетами
і писателями присвячена 210. річ. нар. А. Духновіча –
Конф. сала Ліцея
►18. 00 - 20.00 год
Засіданя Світовой рады Русинів – Мала сала Ліцея
►18. 00 - 20.00 год
Меджiнародный турнай в шіпках - дартсу (молодеж)
►20. 00 - 21.00 год
Вечеря

13. ЮЛА 2013 – СУБОТА
►8. 00 - 9. 00 год
Фрыштик в місці перебываня
►9. 00 - 10.00 год
Реґістрація делеґатів і гостів СКР
►10. 00 – 10.30 год
Святочне одкрытя ХІI. Світового конґресу Русинів
►10.30 – 10.45 год
c. 6 ►
У жовтні 2007 року - при підтримці
Світової ради русинів, Крайове товариство підкарпатських русинів провело перший міжнародний футбольний турнір з міні-футболу серед команд - представників молодіжних русинських організацій. 1 вересня 2007
року Микола Бобинець став членом
Шкільної ради русинських недільних
школ Закарпатської області. З 2007
по 2009 р.р. допоміг відкрити 5 русинських недільних класів у Мукачеві
і Мукачівському районі.
5-го квітня 2008 року на звітно - виборчій конференції Крайового товариства підкарпатських
русинів(Мукачево), більшістю голосів делегатів конференції був переобраний головою правління Кра-

Číslo 1

Ročník III.

2013

Перерва – Одкрытя умелецькой выставкы
10.45 – 14.00 год - 1. Пленарне засіданя СКР Ужгород, сала Закарпатьского академічного
областного театру „БАВКА“ - ул. Театрална 8
►15.00 - 16.00 год
Обід
►16. 00 - 18.00 год
Робота комісій СКР: про освіту, културу,
выдавательске діятельство і інформованя,
історію Русинів, економічный розвой i штaтут
СКР
►15. 00 - 18.00 год
4. Пленарне засіданя Світового форуму русиньской
молодежі
►18. 00 год
Концерт
►20. 00 год
Вечеря (забава)

14. ЮЛА 2013 – НЕДІЛЯ
►8. 00 – 9.00 год
Фрыштик в місці перебываня 9. 00 – 9.45 год – Транспорт
до Свалявы
►10. 00 – 14.00 год
2. Пленарне засіданя СКР– діскузія (Свалява)
►14. 00 – 15.00 год
Обід
►15. 00 - 18.00 год
Екскурзія на замок до Чінадієва і Мукачева 18. 30 год Одход участників домів

йового товариства підкарпатських
русинів.
У жовтні 2008 року - при підтримці Світової ради русинів Крайове
товариство підкарпатських русинів
провело другий міжнародний футбольний турнір з міні-футболу серед
команд, представників молодіжних
русинських організацій.
У листопаді 2008 році – на запрошення Державного комітета у справах національностей та релігій ( Київ)
приймав участь у ”круглому столі” на
тему “Етнічні проблеми на Україні” , де
сам , а було запрошено ще трьох русинів, відстоював право русинів називатися окремим народом . У грудні
2008 року - на запрошення Світової
ради русинів, приймав участь у засіданії СРР, як лідер КТПР, яке тільки
одно дало відповідь на лист голови

СРР професора П. Р. Магочій (голова
СРР направив листи всім лідерам обласних руснських товариств з проханням дати оцінку Декларації “Сойма
ПР” від 15.12.2007 року і Європейского конгреса підкарпатських русинів
(Мукачево)), про відмежування від
непродуманої й авантюрної Декларації “Сойма ПР” від 15.12.2007 року
і “Європейских” конгресів підкарпатських русинів (Мукачево).
У лютому 2009 року – приймає
участь у засіданії Світової ради русинів як тимчасовий представник
русинів від України. У червні 2009
року на 10-ому Світовому конгресі
русинів(Руський Керестур) Микола
Бобинець був обраний представником русинів у Світовій раді русинів від
України. На СКР 2011 року в Угорщині
обраний заступником голови СРР. 
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СВІТОВЕ ФОРУМ РУСИНЬСКОЙ МОЛОДЕЖІ
WORLD FORUM OF RUSYN’S YOUTH
Svetové fórum rusínskej mládeže, Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, Slovak republic
Tel.: 00421/904 390 925, email: rusyns.youth@gmail.com

РОБОЧІЙ ПРОҐРАМ VI. СФРМ
МУКАЧЕВО 13. ЮЛ 2013
I. ПАНЕЛ

Оцінка діятельства СФРМ і його
окремых членьскых орґанізацій за
рокы 2011 – 2013
(15. 00 - 16. 00 год)
1. Орґанізація Русинів Чеськой
републікы
2. Орґанізація Форум молодежі
Дружства Руснак з Хорватьска
3. Орґанізація „Чуга“ і Стоваришыня
Лемків з Польска
4. Молодежна орґанізація Културного товаришства Русинів Романії
з Румуньска
5. Орґанізація Форум молодых Руськой маткы зо Сербії
6. Орґанізація молоды.Русины зо
Словеньска
7. Орґанізація Молодь Підкарпатя
і Мукачевске общество молодых
підкарпатьскых Русинів з Україны
8. Орґанізація зо США і Канады
9. Справа председы СФРМ о діятельстві

II. ПАНЕЛ

Становы СФРМ (16. 00 - 17. 00 год)
1. Пропозіції на управу станов
2. Запрацьованя
пропозіцій
окремых членьскых країн
3. Схваліня станов (управеной верзії)

III. ПАНЕЛ

Персоналне забезпечіня СФРМ
(17. 00 - 17. 30 год)
1. Пропозіції окремых членьскых
орґанізацій на ревізора СФРМ
i вольбa ревізора
2. Пропозіції окремых членьскых
орґанізацій на членів СPРМ
3. Пропозіції окремых членьскых
орґанізацій на председу СФРМ
4. Презентація візій і пропозіцій будучого діятельства СФРМ
5. Презентація кандідатів на председу СФРМ
6. Вольбы
IV. Пропопозіція новой Резолуції
VI. Світового форуму русиньской
молодежі (17. 30 - 18. 00 год)

Хронолоґічно 12. Світовых конґресів Русинів (СКР)
(1991 – 2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

СКР - Меджілабірці, Словеньско (23. - 24. 03. 1991)
СКР - Криниця, Польско (22. - 23. 05. 1993)
СКР - Руськый Керестур, тогдышня Югославія (26. - 28. 05. 1995)
СКР - Будапешт, Мадярьско ( 29. 05. - 1. 06. 1997)
СКР - Ужгород, Пiдкарпатя, Україна (25. - 27. 06. 1999)
СКР - Прага, Чеська републіка ( 26. - 28. 10. 2001)
СКР - Пряшів, Словеньско (27. - 28. 06. 2003)
СКР - Криниця, Польско (24. - 25. 06. 2005)
СКР - Сіґет - Мараморош, Румуньско (21. - 24. 06. 2007)
СКР - Руськый Керестур, Сербiя (4. - 7. 06. 2009) - 1. день
Петровці, Хорватьско (6. 06. 2009)
11. СКР Пілішсенткерест, Мадярьско, (16. - 18. 06. 2011)
Приготовленый:
12. СКР Ужгород, Мукачево, Свалява, Підкарпатя, Україна
(12. - 14. 07. 2013)
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ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ПОЛЬСКА
Не было легко, але ся повело!
По долгій драбині адміністрацийных щебли двоязычны назвы
місцeвости возникли тіж і на Лемковині.Такы таблиці уж од
давна стоят в поблискых русиньскых селах по словацкій страні, але нам в Польщы пришло на них кус пождати. Формальні
стало ся тотоможливе коли Лемкы остали узнаны за етнічну
меншыну в 2005 році і в мысель закону о народовых і етнічных
меншынах і реґіональным языку з дня 6 січня 2005 рока, згідні з арт. 12 уст. 1.можна было зачати старати ся о установліня
двоязычных таблиц. А вшытко зачало ся од села Білянка...
Наталия Малецка

В

2007 році, в липци, Стоваришыня
Лемківской
Молодежы
Чуга
в Польщы,як перша з лемківскых орґанизаций діючых в Польщы,зложыло
внескы до штыріох ґмін ґорлицкого повіту: Устя Ґорлицкє, Санкова, Ропа і до ґміны Ґорлиці, о установліня
двоязычных
(польскых
і лемківскых) назв місцевости
для выбраных сел. Згідні з законом Рада Ґміны мусіла найперше
выразити згоду на перепроваджыня
соспільных консультаций серед селян вшыткых запропонуваных сел.
І з тым пішло легко. Потім треба было
зорґанізуватитоты сельскы нарады.
А з тым пішло уж гірше. Не тілко гірше,
же людом не хотіло ся прити, лем - як
ся вказало - не вшыткым місцевым,
котры часто „на місци” появили ся аж
по 1947 році, сподабала ся ідеа другой назвы і то писаной чудачні, бо кирилицьом.
Перша порадила си з проблемом
Білянка, але была то радше смутна выграна - о згоді на поставліня

двоязычных таблиц переважыл голос єдной особы... А по тым вшыткым
польскы журналісты зробили з того
конфлікт на піл Лемковины. Почали выпистувати о якысій ненависти серед Білянчан, о ворогости
сусідів, зачато навет інсинуувати,
же на талбицях ся не скінчыт! Але
коли таблиці в кінци ся появили,
вшытко притихло. Тоты, што были
протівко, переконали ся, же такій
двоязычний акцентто лем додатковий атрыбут села, котрий притігат
туристів. Але закля таблиці реальні
возникли на початкуі на кінци села
Білянка, згоду самых Білянчан мусіла затвердити Рада Ґміны. Затвердила. Потім внесок пішол до малопольского воєводы. Пак од воєводы
внесок трафил до міністра од справ
реліґійных вірінь і народовых
і етнічных меншын. То не конец – міністер внесок мусіл переказати специяльній Комісиі Назв Місцевости
і Фізийоґрафічных Об’єктів. Тота запоряд свою опінію о внеску мусіла
переказати перезміністра до справ
публичной адміністрациі. І нарешті

міністер од справ реліґійных вірінь
і народовых і етнічных меншынв порозумліню зміністром до справ публичной адміністрациі могли подати
до публичной відомости рішыня про
установліня додадтковой, в тым припадку лемківской, назвы місцевости.
В такій то спосіб, по вельох місяцях,
а навет роках, в 2009 році „Bielanka”
стала ся тіж „Білянком”.
Єднакто не во вшыткых селах
в справі присутности таблиц рішал
єден голос. На примір в місцевости Реґєтів в ґміні Устя Рускє 100%
присутных на консультациях: і Лемкыі
Полякы, оповіло ся за двоязычныма
назвами. Завдякы чому в кінци вересня 2012 рока появилo ся в просторі Regietów/Реґєтів, але окрем того
і Blechnarka/Блixнapкa, Gładyszów/
Ґлaдышiв, Konieczna/Koнeчнa, Кunkowa/Kyнкoвa, Nowica/Нoвиця, Ropki/
Рiпкы і ... Zdynia/Ждыня, бо і гын консультациі ся повели.
Загальні маме на Лемковині девят
двоязычных назв місцевости. Сут
пляны о побілшыня того чысла тіж
і о села уж неістніючы, котры по депортациях не воскресли, так жебы
слід по Лемках остал навет там, де
самых Лемків уж забракло. 

Лемківскє Форум 2013 РУСКА БУРСА в Ґорлицях
Вднях 10 і 11 листопада 2013 рокав «РускійБурсі» вҐорлицях
прошло Лемківскє Форум – стріча лемківскых соспільных
і культурных діячів.Стріча мала дати одповід на основны звіданя про кондицию лемківской культуры, але зда ся і шырше
оцинити кондицию цілой лемківской соспільноти, дати
сказівкы і окрыслити напрямы до діянь на будуче. Стрічу зорганізувала лемківска соспільна організация, котра має найдолшу традицию, бо основана была она в 1908 році як Общество
Руска Бурса в Ґорлицях. В тых давных часах соспільны діяче і на
Лемковині і на Пряшівскій Руси покликували до жытя рускы
бурсы, інтернаты ци домы, котры мали дати мешканя і опіку
молодым Руснакам, котрых родиче записали ся до шкіл в містах. Такы рускы бурсы были заложены медже інчыма в Сянчы,
Коросні, Саноку, але і в Пряшові.
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орлицка бурса як єдына на
обшырі Лемковині давна соспільна
організация
была
реактывувана в 1991 року, по часах долгого переслідуваня Лемків
лем зато, же чули ся Лемками, Русинами, Руснаками. Лем долго іщы
вшыткы члены организациі бороли
ся за приверненя маітельскых прав
до дідицтва. Бурса вернула в рукы
лемківскых ґаздів аж в 2009 року.
През долгы рокы в демократычній
державі не мож было бурсу одзыскати
як соспільний лемківскій маєток.
Своі рукы по неналежний ім маєток
c. 10

►
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вытігали тоты, котры єй не побудували, котры чест Руской Бурсы през
долгий час пробували зганьбыти,
котры і давно през рокы гітлеровского і комуністычного тоталітарызму
як ідотепер пробуют доробок вельо
поколінь Лемків окрыслати і вказувати раз як част доробку інчого народу, а зас інчым разом як нич не
вартий зміст, котрий є гіршый, малий,
стыдливий, сельскій, етноґрафічний,
котрий мож осмішыти, депрецйонувати і на конец знищити. Хочу ниже
лем дати даякы выімкы зо вступного, програмового перемовліня
прирыхтуваного як вступ до Лемківского Форум. Думам, што текст буде
іщы долго актуальний, як иде про
подобу проблемів перед котрыма
стоят Русине і русиньска культура во
вшыткых руснацкых краінах.
Шановны гости Лемківского Форум, котре того рока буде радити
в прастарых, символічных порогах.
Пoрогах, котры нашы предкы деси
на початку 20. столітя з думком о нас
побудували. Уж товди лемківскы діяче, котры кєрували ся добром лемківской соспільности покликали до
жытя інституцию, котра мала будувати ідеове будуче нашого народу. Дали
нам тым самым - своім пра... правнукам матеріяльны, міцны фондаменты.
Дарували віно... Завдякы вельо
патріотычні наставленым НАШЫМ
ЛЮДЯМ будинок сме найперше отримали в ужычыня. Было то в році 1995.
І міцно ся вельо заанґажувало в тото,
жебы бурса од раз служыла до цілів,
ґу котрым была поставлена. Зато пришли до нєй ансамбль «Лемковина»,
пан Стефанівскій і його Громадяньский Круг Лемків «Господар» і інчы.
Добры ґаздове принесли меблі, кресла, столы, обрусы, выгляди діждали
ся фіранок, а стіны малюнків, ґрафік. Ціле тото ґратя зачало служыти
лемківскым цілям. Парцеля тіж почала быти задбаном, кошеном, одсніжаном, прятаном...
По перше – Чым має быти Руска
Бурса? А коли бесідую Руска Бурса
писана з великых букв то мам на думці тото найшырше значыня тых слів
– тото ідеове, тото творяще лемкіску
ідентичніст. Ци має быти лем бурсом, по латині дорміториюм - спальніом? Місціом де Лемкы будут сой
смачні спати? А в сенсі выполняня
тистаменту предків - Ци мают быти
заперты в тых мурах і боронити свого до остатніого СВОГО ЧЛОВЕКА?
Найнівша істория колиси могучой
орґанізациі Лемко-Союза вказує, што
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термінальна веґетация і аґонія може
принести доцяп марны ефекты, і аж
жаль на ню смотрити, і страх про ню
згадувати.
По другє – Квестия здати ся може
найвеце приземна і практычна, а котра на мій осуд є основна. Як задбати,
а стислі забезпечыти будынок пред
декапіталізацийом? А може веце повісти? Як забезпечыти перед декапіталізацийом ци декомпозицийом
повинисме тіж саму лемківску спільноту і лемківскій культурний спадок?
Лышам на разі тоты звіданя. Будеме
до них пак вельо разы вертати в часі
дискусиі.

І по третє – І по што мы тото вшытко
робиме? Не легче сой сісти і ся не
старати о нич? Або може легче сой
приняти вібчы і ідеово, і коли ходит
о подобу взірці, котры за нас дахто во
світі выдумал і хоче нам іх аплікувати
як «НАШЫ» власны розвязаня?
То значыт дати ся увести тому
вшыткому, што нам ідеольоґічным
террором намітує теперішній світ –
масовіст, тандетніст, фальшыву отвертіст, блыскоткы, неоны, мультікультуровіст і як некотры фурт нас переконуют культурову выміну. Выміну чого
на што? Ци приповідковой сокыркы
на кыік? Ци принципялных вартости
на кольорову світячу січку? Што хочеме мати, а чого уж не хцеме? Якы

сут нашы стремліна? Яка є наша ціль?
І може тото. З кым нам по дорозі?
Кто нам приятель, а хто не узнаючы
нашой лемківской достоменности
хоче над намы ся знущати, а на конец
знищыти?
Для кого мы ся стараме? Ци лем
уж може для тых, котры в мирі
спочывают? Ци для пришлых ґенераций?
– Не думам.
А може найвеце для нас самых?
– тых, з котрыма пришло нам жыти
і быти – ТЕПЕР і ГЕВ?
...І гев приде нам здає ся приміряти
до вказаня нашій народовій еліті, або
тым, котры хотіли бы аспірувати до
такой, жебы своі таланты, своє знаня
і здільности, а і діяче своі досьвідчыня
выкорыстали до гляданя розвязань.
До находжыня такого середства,
може ідеі, ци ідеового напряму – котрий я розумію - як спосіб думаня про
самых себе, жебы корыстаючы з технолоґіі, новинок, світовых інвенций
і новых (а може старых) способів думаня і діяня не стратити того, што для
нас найціннійше, нашых лемківскых
прикмет і лемківского ідеового доробку поколінь. Руска Бурса то хыжа,
котра має своі грубы стіны, котры
штораз ліпше забезпечают, як думам,
перед зовнішніма некористныма
влиянямы на нашу лемківску достоменніст. Дозваляют вести культурну
роботу і підоймувати ся діянь, котры
были дотля непідоймуваны.
А чом? Бо маме чысленны і ясны
выгляды, през котры коли зазрите, то
найдете і памят про нашы історичны
цінности Русенка, Лемка – Ґазету Для
Народа, не знам ци гушлі, але на певно є якысе ґратя до музыкуваня, котре поклал на СВОЄ МІСЦЕ маєстро
Трохановскій, дітинячы малюнкы,
бібліотеку де писменникы - будителі
а і писменникы - аванґарда мают своє
прихыльне місце. Маме тіж добре модерне огріваня, до котрого паливо
маме забезпечене нашом і материяльном і духовом традицийом. Маме
повалу, а над ніом стріху і парцелю,
про котры дале думаме як іх заґаздувати. Значыт маме можливости розвиваня ся.
...Але ци тоты розсіяны по світи
люде, котры мoже і до гнескы зовут
себе Лемкамы творят спільноту? Як
так, то якы сут рациі єй істніня? Ци
родинны хыжы колиси безпечны
порты, в котрых іх льокаторе были
медже собом повязаны густом сітью утырваленых обычаів, і конечні
целебруваных звыків не розтріскали
ся гнаны встеклыма фалямы о берегы
модерности? Ци тота жадана спільно-
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та запевнит нам безпечну пришліст?
Ци лем єст она ідеальном уявом,
котра уж не ма права функціонувати в сучасным світі, бо просто не ма
на тоту спільноту місьця – а може
повім не є на ню свого ідеольоґічного простору? Бо тот простір уж
є занятий, і не мож найти на плеканя лемківскых прикмет веце місьця!
А іщы прикличу лем єден часто помияний при тым аспект. За яку ціну
продали сме ся? 2000 років тому том
ціном было коло 30 тамтышніх пінязи – подібно то было барз мало – лем
на шкляны пацюркы ледво старчыло,
хоц некотры історикы шацуют, што
того было веце деси тільо што 1/10
коня або 1 невільнык. Ци през столітя гідні ся змінило? Гнеска дале сут
такы, котры радо оддадут принципы
за пару дулярів.
Але прецін коли аспіруєме до того,
жебы сме были етнічном спільнотом то потрібуєме, і вымагаме од єй
членів вірности. Вірности групі. І не
продаваня своіх груповых святости
за ниякы грошы. Тым, што гнеска ся
буде на тій сали рахувало, то буде
передовшыткым характер нашых
взаімных одношынь – реляций,
котры побудуєме. Як тіж практычны
і політычны ефекты нашых бесід. Але
для мене буде важне тото, ци в нашых
бесідах буде мож чути єдніст - і не
буде ходило о єдніст опіній, ци розвязань лем о єдніст постав, котра буде
засвідчала о нашій «подобности»,
о прикметах лемківской спільнотовости і достоменности. Очывидно серед прикмет, котры нас лучат, фунґуют
тіж ріжниці, лем тоты нашы подібны
прикметы, нашы етнічны властивости
будут загушати, затемняти і розпорошати іх значыня. Тото што нас уподабнят до ся буде товди важнійше од того
вшыткого, што нас ріжнит. Трафляют
ся нераз такы історичны моменты – на
приклад трагічне Выселіня, ци часы
першых Ватр, якысы граничны часы,
коли проявляны ріжниці сут менше
важны і не переважают над одчутьом
спільноти. Мам надію, што сме в силі
гнеска і заран одчути таку атмосферу,
в котрій буде дашто з прикликаных
великых подій, коли вернеме зас
до славных часів, коли не одчуєме
особистых заздрісти і єґоцентрызму.
Наше Форум подумане єст як дводнева імпреза. Як імпреза, котра має
провадити до ліпшого знаня про
себе самых, до познаня, і до дознаня
лемківскости серед самых Лемків, до
редефінюваня, і до утверджаня своіх
народовых переконань. Як місце де
ся выміниме досьвідчыніом, знанями,
вістями і опініями.

Číslo 1

Ročník III.

2013

По што сме скликали Лемківске Форум – стрічу лемківскых
культурных і соспільных діячи?
Од себе арбітральні ставлям
понижшы опініі і гіпотезы - одчувам брак стріч, котры бы провадили до ліпшого окрысліня нашых груповых ци народовых стратеґій,
- стверджам анахронізм некотрых
нашых діянь,
- бракує комплексовой візиі – ідеі
розвиваня лемківской культуры,
- досвідчам предметового трактуваня
Лемків і лемківской культуры през
ріжны власти і інституциі,
- фурт одчувам марґіналізуваня
роли культуры народовых меншын
в формуваню загального образу
культуры польской державы,
- диспонуєме невыгідныма, перестарілыма і неєднозначныма механізмамы фінансуваня культурной
діяльности,
- маме долголітні запізніня і бракы
в просотрі соспільной інфраструктуры.
Пропоную заняти ся на тым Форум
- приготовлініом комплексовой і долголітніой стратеґіі розвиваня лемківской культуры опертой о досьліджыня найліпше, котры будут
мати приняту методольоґію, жебы
мож было іх за якысий час повторити, котрых цілью мали бы быти
пропозициі розвязань в просторі
спілтворіня і заряджаня лемківском
культуром, проваджыніом свідомой
і систематичной політыкы промоциі
лемківскых діянь, розвязань што до
змісту, што до фінасуваня, што до
едукациі і до присутности лемківского соспільства во своій культурі.
- допроваджыня до принятя плану
задбаня про поправу культурной
інфраструктуры Лемків беручы під
увагу выконуваны заданя і потребы
групы.
- принятя можливого порозумліня
для реалізаций основных для лемківской достоменности і лемківскых аспіраций квестий.
- покликаня органу або формулы на
веджыня систематычных консультаций в справах значучых для Лемків, котры сут понадльокалныма,
а можут мати векше значыня для
цілой соспільности.
Хочу, жебы голос Форум дотер до
тых, котрым не є обоятний розвиток лемківской культуры. Культуры,
котру розумієме як комплетний систем і многофакторовий засіб, з котрого мож нам черпати, і котрий мы
сами все, каждого дня твориме. Коли
маме одчутя – походячы зо змыслів,

досьвідчыня, ци огляду артефаків
доконуєме культуровой інтерпретациі, входиме в інтеракцию з культуром власні през нашы змисловы
досьвідчыня. ...Але хочу своі слова
скєрувати до осіб, котры свідомы
сут загорожынь, котры можут нас
оддалити од нашых звыків, нашого
обычаю, нашого жаданого культурового змісту.
Культура є системом, котрий обоймує вельо форм - такых як література, мистецтво, архітектура, музыка,
духовы обычаі, ци соспільны звыкы.
През дефініцийны клопоты найлегше єй выди за шором вымінити. Коротко, все ся противставлят культуру - природі – натурі. Одбераме
культуровы творы коли выбераме ся
до музею, але тіж коли обзераме підлий телевізыйный серияль. Творцями
культуры не сут лем знамениты єдиниці, авторе великых і памятковых
епоховых творів, лем ціліст соспільства. Писмо, котре было давном
людском
інвенцийом
хоснуване
є столітямы. І інформациі, і погляды на
ріжны справы почато записувати, і даколи зявила ся рефлексия проблемів,
пред котрыма стояли протягом століт соспільства. Достережено важніст
фактів, афектів, любови, стремлінь
і потреб. Паралельні функціонувала
множына ідеі, множына наук. Мож
было мати розмаіты погляды на ріжны
справы. Достережено ролю красы
і естетыкы. Сотоврено поезию і красу самых слів, красу одчувань автора. Культура достарчат тіж розрывкы,
але тіж часто зворушынь. Лемківска
культура то ціліст материяльного,
духовогого і соспільного богатства
Лемків, цінности вельо століть, котры
Лемкы уважают за своі, котрых сьліды
в найвекшым чыслі мож найти на рідній вітчыстій Лемковині. На Форум
мам надію почуєме тіж о тім, чого ани
не знаме. Што як тема не обявляла
присутности. Мам надію, што приготовили тоты темы, тоты котрых єм просил, жебы оповіли о тым, о чым ниґда
ся на того рода стрічах не бесідувало.
Гнеска хочу жебысме ся ограничыли
до проблємів культурной і соспільной
діяльности і до квестий нашой груповой самоідентифікациі, до ідеі лемківской достоменности.
А заран буде ден, коли будеме радити про лемківскій язык, про лемківскє
школьство, про выдавничу і едиторску діяльніст і про лемківскы медия. 
Богдан Ґамбаль
Бедучий Заряду
Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях
Радийо ЛЕМ.фм
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ІНФОРМАЦІЇ ІЗ СЕРЬБІЇ
На тогорочним, 12-им Шветовим Конґресу Русинох/Руснацох/
Лемкох у Мукачеву на Подкарпатю у України буду участвовац
и представителє Рускей Матки зоз Сербиї. Руска Матка того
року ма 10-ец делеґатох котри буду предводзиц одредзени
Комисиї, 4-их представительох Форума младих Рускей Матки
и 5-ерих ґосцох и то: Понеже ше Конґрес приблїжує, опитали
зме ше даєдним делеґатом же яка будзе их робота на тогорочним Конґресу и цо очекую на концу истого.
Владислава Гарди

Ксения Медєши, ДЕЛЕҐАТKA РМ
Ксения Медєши, директорка Основней школи „Братство єдинство” зоз
Коцура, котра уж вецей роки участвує на Конґресох, того року будзе
водзиц конґресну Комисию за образованє. Як гвари, вона муши обдумац цо буду робиц и упознац шицких
членох о тим же би ше шицки пририхтали за Конґрес. На питанє яки
потерашнї роботи и циль Комисиї
за образованє, панї Медєшова толкує: „Потерашнї заключеня и роботи
Комисиї за образованє на потерашнїх Конґресох то черанки школярох.
Ми маме ґимназию на руским язику
у Руским Керестуре котра прима одредзене число школярох зоз других жемох дзе жию Руснаци, та нам
то потераз бул найважнєйши циль.
На остатнїм Конґресу зме започали єден проєкт вєдно зоз Наталию
Гнатко зоз Горватскей, а то виробок
Словнїка, вариянтох вигваряня русинского, руского и лемковского
язика за основну школу и бази податкох о образованю на вариянтох
русинского язика и о русинистичних виглєдованьох вообще. Натка
мала задоток же би го ушорела и же
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бизме тераз на 12-им Конґресу уж
видзели же як би вон мал випатрац.
Наздавам ше же после того Конґресу и видзе тот Словнїк. То єден
зоз задаткох комисиї, а друге, то же
би, у часопису „Голос Русина” були
и боки за наших наймладших Руснацох, за дзеци. Предклад нам кед би
даяки два до штири штреднї боки
часописа були наменєни дзецом
и же би ше там нашли писньочки,
приповедки, загатки, сказки и подобне.
А яки резултати очекує од роботи
на тогорочним Конґресу, Медєшова
визначує же Конґрес з рока на рок
вше лєпше роби. „Комисия за образованє ма витвориц вецей задумки,
а тото цо мнє особнє важне то же
бизме ше з даєдну школу з Подкарпатя у України побратимели або уж
даяке сотруднїцтво запровадзели.
Идея же бизме ше голєм раз рочнє зишли дзешка, чи у Коцуре чи на
Подкарпатю, так же ми и то будзе
длужносц предложиц на тогорочним
Конґресу”.
У Сербиї Руснаци окреме активни
у обласци култури, о чим зме побешедовали зоз делеґатом за предшедуюцого Комисиї за културу на 12-им
Конґресу, Миломиром Шайтошом,
котрому то уж треци мандат як предводзи тоту комисию. Вон гвари же
циль Конґресу же би делаґати зоз
шицких жемох учаснїкох винєсли
свойо звити о роботи у периодзе медзи двома конґресами, же би поведли чи мали и яки проблеми у роботи и цо посцигли. Ґу тому, кед слово
о обчекованьох од наступного Конґресу, пан Шайтош медзи иншим гварел: „На кажди Конґрес на котри сом
ишол мал сом вельки обчекованя.
Можем повесц же ше з велькей часци тоти обчекованя и виполньовали,
та так и за тот Конґрес мам вельки
обчекованя. На тогорочним Конґресу конєчно будзе прияте и Здруженє

Руснацох/Русинох зоз Москви зоз Русиї и же и вони постаню полноправни члени, бо тримам же кед єдна Русия могла припознац Руснацох и дац
им права котри шицки маме, вец би
их и Шветови конґрес требал прияц
ґу себе”.

Миломир Шайтош, ДЕЛЕҐАТ РМ
Миломир Шайтош гвари же би
ту насампредз спомнул Протокол
котри подписали осем русински орґанизациї. „Тот Протокол, и попри
досц неґативного приєму у наших
медийох, заш лєм пренайдзе место
и на Конґресу дзе будзе и презентовани. Наздавам ше же подписаованє
Протокола зоз плановану презентацию на Конґресу допринєше же би
його значносц була подзвигнута на
конґресни уровень, лєбо ше о нїм
голєм будзе бешедовац. Шицко тото
гуторим у наприяме же би ше витворело и єдно формалне сотруднїцтво
зоз орґанизациями котри и членїци
Шветового конґресу. То нам оможлїви же бизме направели єдно конкретне сотруднїтцво, єдну конкретну черанку културних доброх медзи
тима орґанизациями. Я ше наздавам
же то поробиме, а кед то поробиме,
я ше наздавам же нашо руски медиї
то попровадза з увагу котру то и заслужує”.
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перши раз участвує на Конґресу, алє
перши раз як предсидатель. Опитали зме ше му же цо насправди Форум
младих Рускей Матки, яка його робота
и цилї и на концу яки його очекованя
од тогорочней роботи на Конґресу.
„Форум младих Рускей Матки як подмладак Шветового конґресу и циль же
би шицки младежски членїци представели свою роботу, черали искуства
и идеї. Млади у Сербиї досц орґанизовани, алє найорґанизованши заш лєм
млади у Словацкей и Польскей, понеже
их єст найвецей. Форум младих у Сербиї ма задаток позберац младих и орґанизовац рижни активносци же би ше
вони сходзели и дружели. Централна
активносц нам Мескембал у октобру,
алє попри тим зме орґанизовали и числени роботнї. Дзивки ше зберали коло
даяких ручних роботох, були и психолоґини теми, а були и даяки роботнї котри указовали дзепоєдни руски
обичаї. Е тераз, ми маме задаток шицко

тото цо зме робели у прешлим периодзе представиц на Конґресу и младима
з других жемох дзе жию Руснаци. Пририхтуєме и презентацию, позбераме
шицки информациї и слички о тим цо
ше шицко орґанизовало. А на вашо питанє цо очекуєм од Конґресу и роботи
младих на нїм то праве тото цо и улога
Шветового Форума младих, а то повязованє младих. Гевто цо важне то же би
ше видзело цо одредзена орґанизация
младих у своєй жеми посцигла потераз
и же би вец гевти напреднєйши поцагли других же би и вони посцигли
висши уровень у своєй роботи. Особнє очекуєм же того року дознаме як
ше наприклад, Дружтву зоз Словацкей
удало уписац вельке число Руснацох
на попису, тиж видзиц цо други орґанизациї робели и чи будзе вибрани
тераз можебуц даяки нови предсидатель, а можебуц и витвориц даяке нове
сотруднїтво медзи младима Руснацами
у жемох дзе вони жию”. 

ДВАСТО ШЕЙДЗЕШАТ РОКИ
ОБРАЗОВАНЯ ПО РУСКИ

хтори треба визначиц, як цо то: Михал Кевежди, Янко Палїнкаш, як перши учителє, Андрий Лабош, Михайло
Врабель, Дюра Манойла, Михайло
Полївка, Константин Петриґала, Михайло Ковач, Гавриїл Надь, Штефан
Чакан, др. Мафтей Винай, Петро Ризнич, Яким Яша Баков, Стеван Ґера,
Юлиян Колєсар, Витомир Бодянец,
Яким Сивч, Силвестер Ґача, Владимир
Малацко, Михайло Варґа, и велї, велї
други.
Ґимназия у Руским Керестуре роби
од 1945. року. Учебнїки за шицки
предмети у Основней школи и у Ґимназиї «Петро Кузмяк» на руским наставним язику.
Каждого школского року у Основней и штреднєй школи у Руским
Керестуре у прешлих 50 рокох єст вецей од 500 школярох основношколского возросту и вецей од 250 школярох штреднєшколского возросту.
Комплетна, цалосна настава у Школи
у Руским Керестуре запровадзує ше
на руским/ русинским наставним язику, мацеринским язику за Бачванскосримских Руснацох, окрем у оддзелєньох штреднєй школи на сербским
язику.
Перша школа у Руским Керестуре
була збудована у церковней порти.
Орґанизовала ю Греко-католїцка
церква и мала подполну контролу
над ню. Школу и учительох витримовал валал. Школа у хторей почал робиц Петро Кузмяк 1854. року
мала три просториї и квартель за
учителя.

Давор Сабо, ДЕЛЕҐАТ ФМРМ, НА VI.
ШВЕТОВИМ ФОРУМУ РУСИНСКЕЙ
МЛАДЕЖИ
Як предсидатель Форума младих
Рускей Матки на тогорочним Конґресу будзе Давор Сабо. Вон, як гвари, нє

ОСНОВНА И ШТРЕДНЯ ШКОЛА ЗОЗ ДОМОМ ШКОЛЯРОХ
„ПЕТРО КУЗМЯК“ У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ
Основна и штредня школа „Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре того року преславює двасто шейдзешат роки образованя
на руским/ русинским зику. То окремна нагода за даванє припознаня и почесци першей просвитней установи Руснацох
у Сербиї, хтора з роботу почала 1753. року, лєм два роки после подписованя Контракту о насельованю Руснацох на пустару ВЕЛЬКИ КЕРЕСТУР и хтора ше отримала по нєшка, напевно
нє як конфесийна, як то було у XVIII и XIX вику, алє як порядна
державна, основна школа и єдина ґимназия на руским/ русинским наставним язику нє лєм у Войводини у Сербиї, алє на цалим швеце, хтора у своїх рамикох нєшка ма и штредню школу
туристичного напряму и Дом школярох (Интернат), зоз школску кухню и єдзальню.
Дюра Папуґа

Ш

кола у Руским Керестуре
мено ноши по Петрови Кузмякови, перщому школованому учительови хтори ту пришол
зоз Горнїци, родом зоз Странянох,
нєшка у Словацкей, главному учителови у Школи у Руским Керестуре
у периодзе од 1854. до 1890. року,
хтори дал вельке доприношенє тедишнєй сучасней форми образованя
и уключованя школярох до шицких
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творчих и културних активносцох
и збуваньох у месце.
У периодзе од 1753. по 1941. рок
у Основней школи у Руским Керестуре службовали 65 учителє, у периодзе од 1944. до 1991. року у Основней школи и Ґимназиї «Петро Кузмяк» робели 216 учителє, наставнїки
и профедоре, а у периодзе од 1992.
по нєшка робели и нєшка робя ище
137 просвитни роботнїки, наставнїки,
професоре, педагогове.
Вельо єст мена учительох и професорох у Школи у Руским Керестуре

c. 14
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Будинок такволаней “Старей школи” вибудовани 1905. року на Вельким шоре. Мал шейсц учальнї, єдну
просторию за учительски схадзки,
єдну канцеларию и квартель за учителя. “Стара школа” у школскей фукциї була по 1987. рок, а у єй дворе ше
од 1962. року отримовало Фестивал
култури югославянских Руснацох
“Червена ружа”.
Други школски будинок вибудовани 1913. року и наволани є “Нова
школа”. Пред дзешец роками тот будинок цалком реновирани и хаснує
ше за потреби оддзелєньох ґимназиї
на руским/ русинским язику, а ту ше
находзи и музей и народна библиотека. Пре специфични випатрунок тота
школа достала мено “Замок”.
Треци школски будинок у Руским
Керестуре вибудовани 1941. року,
медзитим настава у нїм почала аж по
законченю II шветовей войни под на-
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зву «Школа домашнього ґаздовства».
Потим ту 25. фебруара 1945. року
основана Ґимназия на руским язику
у ранґу малей матури. Руску ґимназию у Руским Керестуре сновали ище

раз - 1970. року и то як видвоєне оддзелєнє Ґимназиї «Жарко Зренянин»
зоз Вербасу у ранґу велькей матури.
Найновши будинок Основней
и штредней школи “Петро Кузмняк”
шветочно отворени 22. децембра
1977. року. Опремени є на найсучаснєйши и найфункционалнєйши способ. Ма вельки ошвицени учальнї,
библиотеку, кабинети, фискултурну
салу, зборнїцу, канцелариї, вельки
двор, спортски терени, спортску галу.
Окремна увага у Школи у Руским
Керестуре пошвецує ше роботи културних секцийох школярох. Зоз свою
роботу и резултатами окреме успишни фолклорна, рецитаторска и драмска секция. За резултати хтори Школа
посцихла у своєл порядней и позарядовей роботи достала припознанє
Културно-просвитней заєднїци Войводини “Искри култури” за 2003. рок
и вецей припознаня и награди Оптини Кула и Месней заєднїци Руски Керестур. 
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Інформації із Словеньска
Текст і фото С. Лисінова-Фечова
Словеньско навщівив Бартоломей I.
архієпіскоп конштантінопольскый,
Нового Ріма і екуменічный патріарх
З нагоды юбілею – 1150 років од
приходу св. братів Кіріла і Методія на
Велику Мораву, в днях 25-27. мая 2013
Словеньско навщівив Святішый патріарх Бартоломей I., котрого цілый
хрістіяньскый світ знать як першого
з гєрархів православной церькви. На
цілім світі є знамый своїм посланьом
утримованя різных актівностей, котры
помагають шырити освіту в одношіню чоловіка ку Господу Богу і свому

ближньому. Бартомомей I. ся намагать
приносити свідительсто хрістіяньской
любви і порозуміня. В такім дусі ся несла і святочна архієрейска літурґія - 26.
мая 2013 од 9. год. в Катедралнім храмі
св. Александра Нєвского в Пряшові.
В тот вызначный день быв храм до посліднього місця заповненый нелем
православныма віруючіма, священиками із вшыткых православных єпархій
пряшівского края і вызначныма особностями културно-політічного жывота
на Словеньску і споза нашых граніць.
На літурґії брали участь напр. міністер
културы і шпорту СР Душан Чапловіч,
посланець НР СР Ян Фіґель, председа
ПСК Петер Худік і много вельвысланців
з амбасад на Словеньску. Не хыбовали
і нашы знамы православны русиньскы
священици. Літурґію вєдно з Святішым
патріархом Бартомомейом I. служыв
і Высокопреосвященый владыка Растіслав, єпіскоп Православной церькви на
Словеньску, котрый мімо іншого высоко
оцінив навщіву такого вызначного хрістіяньского представителя, якым є Бартомомей I. Так само звыразнив, же його
навщіва є сучастьов юбілейных ослав
приятя хрістіянства славяньскыма народами, зато собі заслужыть велику
почливость. В завершалній части літурґії, окрем взаємного переданя цінных
дарунків, патріарха Бартоломей I. пожелав вшыткым віруючім, жебы хрістіянство про них не было лем порожньов
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традіційов, але жебы го в першім ряді
пережывали з покоров і духовно, то
значіть, жебы не підлягали тому, што не
належыть ку оправдиій вірі.
По літурґії в Пряшові Бартомомей
І. служыв од 16. год. Доксолоґію в Катедралнім храмі Успеніня Пресвятой
Богородиці і св. Яна Мілостивого
в Кошыцях. В понедільок 27. мая, мімо
літурґії в храмі св. Растіслава в Братіславі, быв патріярх Бартоломей I.
приятый найвысшыма уставныма
представителями Словеньска - презідентом СР Іваном Ґашпаровічом
і председом НР СР Павлом Пашком.
Діректор ПУЛС оціненый Премійов СРР Василя Турока-Гетеша
В рамках 51. Фестівалу културы і шпорту в Меджілабірцях, котрый ся одбыв
в днях 29-30. юна 2013, быв Почестнов
ґрамотов СРР Василя Турока-Гетеша за рік
2012 оціненый і доц. Владимір Марушін,
АртД., діректор професіоналного колектіву ПУЛС із Пряшова, якый є і успішным
драматурґом його новых проґрамів: Навернутя страченого сына, Очарованы поглядом, Колыска і криж 1, Колыска і криж
2 і Душа повна людей. Оцініня здобыв за
досягнуты выслідкы при розвитку і презентації русиньской културы у вшыткых
єй аспектах. В. Марушін собі оцініня на
сцені новозреконштруованого амфітеатру в Меджілабірцях перевзяв із рук
председы СРР Дюра Папуґы і тайомника
СРР Владиміра Противняка. Ку ґратулантам ся придав і пріматор Меджілаборець
Інж. І. Солей. ,,Тым оцініньом ся автоматічно до будучности мушу завязати ліпше
робити“ повів на марґо оцініня В. Марушін. Його жена А. Марушінова, котра
мімо іншого в ПУЛС-і готує пропозіції на
крої і реквізіты, на оцініня мужа повіла: „Є
то перше вызначне оцініня русиньского
характеру про веджіня ПУЛС і мы собі го
велико ціниме“. Редакція Голосу Русина
діректови ПУЛС сердечні благожелать із
додатком - на Многая і благая літа йому
і нашій русиньскій културі, котра зьєднує
людей свойов міцнов і чародійнов силов.
ФЕСТІВАЛ НАД ФЕСТІВАЛАМИ
Вера, уж веце як пів сторіча
лабірскый ареал містьского амфітеатру жыє співом, танцьом і шпортом.

Понад ним ся пышно тягне букова
гора Камяна, яка є порядні довгым
свідком
пупуларного
Фестівалу
кулруры і шпорту в Меджілабірцях.
Того року ся одбывав уж його 51. річник, а тоты, што на ним періодічно
береме участь, го можеме спокійні
назвати Фестівалом над фестівалами. Істо собі многы повісте, што за
тілько років мож на фестівалі відіти
нового ці інтересного, но каждый рік
є іншый і мать іншы супроводны акції.
О дакотрых пишеме окремо в тім чіслі
Голосу Русина. Но є нашов повинностьов вас поінформовати і о богатім
културнім проґрамі, котрый ся зачав
в суботу КРОЙОВАНОВ МАНІФЕСТАЦІЙОВ МІСТОМ. Фестіваловый маратон
під лабірсков Камянов одштартовали
домашні Лабірчане за теплых лучів
сонця. В проґрамі ДІТИ ДІТЯМ ся передтавили найменшы таленты - МШ
Духновічова і ґен. Свободы, ОШ Духновічова і Коменьского, ОУШ А. Любімова, ДД св. Николая і кпт. Налепкы
і ДФК Лабірчан. ЗО СЕЛА НА СЦЕНУ
– была назва проґраму, де ся презентовали нашы співацькы фолклорны
ґрупы як Краснобрідчанка, Габурчанка, Бескід, Волянка, Сосна, Дукат,
Дуга, Тріо Маґуровых, Р. Ґуба і далшы.
ТАНЕЦЬ, СПІВ І ГУДЬБА ПІД КАМЯНОВ
быв далшый блок, в котрім выступили
ґрупы споза граніць - ПЕРЕПІЛКА
з Україны, Людовый субор ВЕСНЯНКА з Білоруська, колектів ірьскых
танців МЕРЛІН ітд. Вечірній проґрам
уж належав ФК ШАРІШАН із Пряшова, попмузікаловому трію ТРЙОФ, за
котрым слідовав помпезный ОГНЬОСТРОЙ. Завершіньом першого дня
было выступіня співачкы популарных
співанок ДАРЫ РОЛІНЦ, котра до
публікы притягла досправды велику
кількость людей.
ПОЗДРАВЫ МЕДЖІЛАБІРЦЯМ
Під таков назвов быв одкрытый 2.
фестіваловый день, на котрім ся представили МСҐ Русинія, фолклорны
колектівы Камяна, Шінява, Стропківчан, Топлян, Врановчан, ПУЛС, Тарновчан, Веснянка ітд.
“Ю. Варгол – З рідным крайом
в сердцю“ - під таков назвов было
помпезне выступіня оперного співака Іґора Куцера і Емовшын ґруп
з Братіславы. О завершіня фестовалу
ся постарала популарна співацька
ґрупа ІМТ СМАЙЛ.
Орґанізаторами фестівалу были
місто Меджілабірці і Русиньска оброда на Словеньску. Акція была
реалізована з фінанчнов підпоров
Уряду влады СР- проґрам Култура
народностных меншын 2013. 
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IНФОРМАЦІЇ ІЗ МАДЯРЬСКА
Духовный отец русинського народа
(Сяткованя 210 роча из дня рожденія
А. Духновича у Будапешті)
Минуло 210 рокув вуд того часа, коли 24 апріля 1803 рока
родив ся Великый Будитель нашого народа – А. Духнович.
210 рокув дух А. Духновича витає над нами. А. Духнович быв
Будителём Русинув, бо сам быв сыном того славного народа,
котрого доля довгый час лишила права называти ся Русинами.
Каждый рук Русины світа отмічавуть дату рожденія Великого
Будителя. Так є и теперь рока 2013. Русины Мадярщины изобрали ся файным числом, обы вуддати дань Духовному Отцу
Русинського народа. 27 апріля отбыв ся день памняти Великого
Будителя у Будапешті, орґанізованый Столичным Русинськым
Самосправованям (СРС) при подпоровані районных самосправовань. Вечер открыла председа СРС Олга Лікович-Сільцер
привітствованём гостей – членув Вседержавного Общого Собранія Русинув Мадярщины (ВРС), председы ВРС Віры Ґіріц,
депутатув русинськых самосправовань и представителюв Русинської Общины Мадярщины, гостей из Подкарпатя.

В

ечер быв побудованый у формі
літературно-музыкалної композиції. Из вступным словом выступила Др. Маріанна Лявинец. Она
обернула ся ид притомным из словами: «Кым діла нас є А. Духнович? Се
не просто знамый літератор, публіцист, педаґоґ, историк, просвітитель,
не просто фолклорист, етноґраф,
народный учитель, активный орґанізатор народного живота. А. Духнович
– символ чистоты, добра, проповідник ушиткых доброт и чеснот, благо-

над колисков Русинув – Подкарпатям,
над Пряшевщинов. Коріня сього духа
пробило ся як виноградна лоза из
земли у первуй половині ХІХ стороча,
а теперь, у днишній час, дає повноцінні плоды, котрі называють ся Русинськым Ренесансом кунця ХХ и начала ХХІ стороча. А. Духнович добре
осозновав, ош у процесі возрождіня
націоналної идентиты, кромі передової части интеліґенції має принимати
участіє ушиткый Русинськый народ.
Завто вун обернув ся ид Русинам из
словами, котрі стали Гимном Подкар-

чинности и добродітели. А. Духнович
– духовный отец Русинського народа.
А. Духнович брав силы из жерела,
имня котрому – любов. Любов до людей, до дітей, до ближнього, до природы, до искусства. Ушиток свуй талант
сесь скромный и безкористливый
чоловік вуддав служіню Русинському
народу, котрый страдав, терпів айбо
жив свойим животом, своїми традиціями, сохранявучи свуй идентитет.
Мы, Русины, ощущаєме мощный благородный дух А. Духновича, вун витає

патськых Русинув – «Подкарпатськіє
Русины! Оставте глубокый сон», котрі
поклав на музыку др. Стефан Фенцик.
Стихы А. Духновича стали народными, а його знаменитоє «Вручаніє» стало народным Гимном. Стих Вручаніє
читає ся як завіщаніє потомкам. Йсе
є уголошеноє А. Духновичом кредо:
«Я Русин быв, єсмь и буду. Я родив
ся Русином». Сесі маґічні слова доказувуть и сокотять вічность Русинув
под Карпатами на їх руднуй землі.
Сеся благословенна земля – се храм,
што дустали Русины у спадок, и у сьому храмі най бы усе было чути, як молитву, сесі слова.
У послідні 20 рокув Русинського Ренесанса А. особность Духновича стала центром изглядовань научникув,
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историкув, літераторув, педаґоґув, выдавателюв и, хоче ся думати, сященникув. Бо не забывайме, што А. Духнович
у перву очередь греко-католичеськый
сященник по призванію, автор знамого молитвенника «Хліб души».
У многых державах, де живуть Русины, активізовала ся творчеська
еліта, орґанізовали ся Общества им.
А. Духновича. Літераторы стали писати творы, посячені Будителю. Майпродуктивным из ных є двічі лавреат
премії им. А. Духновича Володимир
Фединишиниць, котрый написав
много стихув про Будителя, поему
«Отець А. Духнович», філозофськый
роман «Отець А. Духнович», триптих
«А. Духнович кореневый». Знамі роботы М. Алмашія, В. Падяка, Д. Попа,
Л. Філіпа (Подкарпатя); М. Сисака,
В. Ябура (Словакія), о. М. Холошняя
(Сербія) и многых другых. У музыкалный арзенал великый внесок изробили И. Керецман, В. Кобаль, Н. Попенко, М. Піров и другі. Великоє значеніє

мавуть и конференції, котрі каждый
рук орґанізувуть ся у Словакії, Мадярщині, Подкарпатю, Сербії. Они
способствують майліпшому ознакомленію сочасної молодежі из творчеськым спадком А. Духновича, обы
ништо не лишило ся забытым из широкої діятелності Великого Будителя.
Думаєме, ош мы, Русины Мадяршины, и далше каждый рук будеме
отдавати достойну честь сюй маґінуй
личности, як отдав її сподвижник А.
Павлович:
«Вождь народа знаменитий,
Не єден вік будеш жити,
Земли нашой муж великый
Проживеш в сердцях вовікы».
Послі втупленія выступили члены
молодежного клуба Маряна Борто
и Данієл Головацькый, котрі вели
проґраму. У проґрамі прозвучали
фраґменты біоґрафії Будителя, быв
исполненый Гимн «Подкарпатськіє
Русины» и «Вручаніє».

Презентація русинськых выдань
Мадярщины за 15 рокув (1998 – 2013)
5 юнія сього рока у Будапешті у Державнуй Бібліотеці
Иностранных языкув отбыла ся презентація русинськых
выдань Мадярщины (1998 – 2013) и также презентація выданя
«Русинськый Алманах 2012».

П

резентацію орґанізовали Вседержавноє Общество Русинської Интеліґенції им. А. Годинкы (ВОРИАГ) и Самосправованя VІ
района Будапешта. Акцію открыла
директорка бібліотекы пані Мендер
Тіборний. Она привітствовала орґанізаторув и гостей, межи котрыми были
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завідуючий отділом по реліґіозным
и межнаціоналным звязям Міністерства Людськых Ресурсув пан Ріхард
Тірчі, депутаты русинськых самосправовань, представителі русинської Общины, сполупрацовникы бібліотек
Будапешта. Выданя за 15 рокув вуд
ВОРИАГ представила Др. Маріанна

А. Духнович писав стихы, вюв денник и кореспонденцію по-мадярськы.
Про мадярську поезію А. Духновича
зробив доклад Г. Клебашко-Гаттінгер.
Вун зачитав также своє товмаченя на
русинькый язык мадярськых стихув
А. Духновича.
Сято закончило ся выступом дітської групы «Русинята». Діти прочитали стихы А. Духновича, заспівали русинські народні співанкы.
Украшенієм сята была концертна
проґрама гостей из Подкарпатя –
тріо «Червені ружі» у составі О. Прокоп, В. Никитюк и Т. Герц. Из великым
успіхом прозвучали пісні на стихы А.
Духновича, И. Керецмана и премєра
пісні М. Пірова на слова А. Духновича. И як усе, по завершеню сяточної
проґрамы, были бесіды, обмін информаціёв... Так дух А. Духновича витав над Будапештом. 
Foto: Lyavinecz Marianna (mol)
red. Dr. Lyavinecz Marianna
Лявинец, редакторка Русинськых Алманахув 2000 – 2012 рр. Было представлено 49 выдань. Межи ними:
писемниця «Материнськый язык»
(1999), «Русинсько-мадярсько-русько-украйинськый словарчик» (1999),
выдання Ніредьхазської Педаґоґічної
Высшої Школы пуд редакціёв проф. И.
Удварі (1998 – 2004), «Церквы у нашому наслідстві» (2001); «Антоній Годинка. Час Гурше ги вода» (2005), Русинські Дайджесты под редакціёв проф.
М. Капраля, «Літератуное наследие
Е. Балецкого» под редакціёв проф.
габіл. А. Золтан (2007), «Антолоґія
русинської поезії другої половкы ХХ
стороча» и «Русинськый букварь» под
редакціёв М. Лявинец (мол.), «Великомученик Теодор Ромжа» о. Л. Пушкаш
(2008), «Вызнамні поставы русинської
літературы, исторії, културы» под редакціёв Др. М. Лявинец (2010); художествені албомы «А.Фединец» (2004)
и «Художникы родины Манайло»
(2006), 13 выдань Русинського Алманаха (2000 – 2012) и многі другі.
«Русинськый Алманах 2012» представив др. Й. Ботлік. Вун проаналізовав розділы Алманаха публіцистика
и знамі Русины, детално доповнив
свою статю «А. Бровді и А. Волошин».
Свої книгы, выдані на 3-х языках (13
выдань), представив Г. КлебашкоГаттінгер. Усі представлені выданя
(49 книг) были подаровані бібліотеці.
Они значително доповнили русинські книгы бібліотекы, за што дуже подяковало руководство бібліотекы. 
Foto: Lyavinecz Marianna (mol)
red. Dr. Lyavinecz Marianna
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ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ХОРВАТЬСКА

Презвиска мадярского походзеня при
бачванско-сримских Русинох
мр Илона Грецешин

В

соботу, 13. априла 2013. року,
у орґанизациї Дружтва »Руснак«,
Стари Янковци и Петровци нащивели др славистики Гайналка Фирис з Мадярскей и др Михайло Фейса,
професор на Оддзелєню за русинсистику Филозофского факултету у Новим
Садзе. Госцох привитал доначалнїк
Општини Стари Янковци и предсидатель Дружтва »Руснак« Мийо Шайтош,
а потим тайомнїца »Руснака« и член
Шветовей ради Руснацох/Русинох/
Лемкох Наталия Гнатко.

Нащива орґанизована з нагоди
представяня кнїжки Гайналки Фирис
»Презвиска мадярского походзеня
при бачванско-сримских Русинох«,
як єй докторскей дисертациї на ЕЛТЕ
БТК у Будапешту. Зацикавеней публики госцох представела мр Илона
Грецешин, дохторант русинистики
Филозофского факултету у Новим
Садзе.
Руснаци у Старих Янковцох и Петровцох мали нагоду дознац вецей
о значеню своїх презвискох, хтори
з векшей часци праве мадярского
походзеня. На здогадованє на тото

РУТЕНИЯДА У ПЕТРОВЦОХ
Внєдзелю, 16. юния 2013. року, у орґанизациї Координациї
рускей националней меншини Републики Горватскей, а под
покровительством Вуковарско-сримскей жупаниї, на стадионє ФК »Петровци« отримана шеста »Рутенияда« - змаганє школярох у старих спортских руских бавискох. »Рутенияду« отворели дожупан Вуковарско-сримскей жупаниї Дьордє Чурчич
и предсидатель Координациї рускей националней меншини
Републики Горватскей Яким Ерделї.
маґ.едуц.пхилол.цроат. Илона Грецешин

З

а змаганє ше могли приявиц
школяре зоз шицких местох дзе
жию Руснаци и то спред школи
або здруженя. Так и тогорочна »Рутенияда« мала медзинародни характер
бо ше попри екипох зоз Старих Янковцох, Петровцох, Вуковару, Миклошевцох и Пишкуревцох приявела
и екипа з Руского Керестура. Спред
петровскей школи були приявени
три екипи младшого возросту котрих
водзела учителька руского язика
Наталия Гнатко. Понеже у членстве
Дружтва »Руснак« нєт досц членох
основношкоского возроту, бо повирастали, його члени дзечнє волонтирали при бавискох и на тот способ
заш були активни на »Рутенияди«.
Змагали ше школяре основношколского возросту, та нїзши класи були
у младшей, а висши класи у старшей
катеґориї. Шицки ше змагали у: пиличканю, наруцованю подкови, обегованє у меху и нацагованю штранґа.
Розлика була тота же ше дзеци младшей катеґориї змагали у джоджканю,
а старши у чинаґаню. За назви бави-
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скох, як цо пиличканє, чинаґанє
лєбо джоджканє, велї дзеци и присутни першираз чули на Рутенияди.
Була то нагода же би школяре спознали як ше дараз бавели їх дїдове
и баби и же ше бависка нє купую лєм

стретнуце з Руснацами у Старих Янкоцох, Мийо Шайтош госцинскей подаровал кнїжку »Староянковчанє през
вики 1301. − 2007.« Ивана Караули
на горватским язику, а у Петровцох
Наталия Гнатко єй подаровала бабку
»Катицу« у руским облєчиве. 
у тарґовинох, алє их можу и сами направиц и то праве з материялу хтори
коло нїх, у природу.
Шицки учашнїки за участвованє достали припознаня. За перши три места доставали и медалї, а екипи хтори
освоєли 1. место дому ношели и побиднїцки погар.
Того року, побиднїцки погар у младшей катеґориї освоєла екипа зоз ОШ
Стари Янковци, зоз свою учительку
мр Илону Грецешин, а у старшей катеґориї побиднїцки погар пошол споза Дунаю бо го однєсла екипа з Руского Керестура зоз своїм учительом
Славком Надь.
После додзельованя припознаньох
и наградох, шицких учашнїкох чекал
смачни полудзенок и друженє з нови
товаришами. 
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з Петровцох на ґитари. Пред конєц,
як госц наступел ґлумец-рецитаор
Михайло Зазуляк з Руского Керестура хтори з писню Михала Ковача
»Оцец и син« при присутних виволал
окремни емоциї. На концу програми,
дзивчатка и школярки трецей шласи
Уж штварти рок як Руснаци у Републики Горватскей достали
основней школи з Петровцох: Дария
свойо национални символи, та так 25. мая означую свой дзень
Рац, Матеа Мудри, Ана Контич и Ярос– Дзень Руснацох. Тот датум вибрали як здогадованє на найлава Вовк пооблєкани до руского настарши запис у матрикулох дзе зазначене же на просторе нєшродного облєчива, присутних попокайшей Републики Горватскей, преве 25. мая, у Петровцох устанукали з червенима черешнями, як
новена перша руска грекокатолїцка парохия. По нєшка, Дзень
символом любови и постояня.
Руснацох бул отримани у Вуковаре, Миклошевцох и Петровцох.
По законченю програми, шицки
присутни були поволани на банкет
маґ.едуц.пхилол.цроат. Илона Грецешин з Горватскей Наталия Гнатко, предси- хтори бул пририхтани у холу Музею,
датель Дружтва »Руснак« Мийо Шай- а котри бул ище єдна од велїх нагодох
же би ше Руснаци з рижних местох
огорочни, штварти по шоре, тош, як и велї його члени.
Пред полну салу у Музею, млади стретли и побешедовали по руски.
отримани всоботу, 25. мая у ВуОрґанизатор програми була Коковаре. Програма започала на рецитаторе з Вуковару и Петровцох:
ординация рускей наци19 годзин, з покладаньом венца на Боян Кошутич, Анита Надь,
оналней меншини у РГ,
централни памятнїк – Криж, хтори Єлена Мудри и Томислава
а под покровительством
ше находзи на улїву Вуки до Дунаю. Ралиш патрачом ше предВуковарско-сримскей жуШветочна академия отримана у об- ставели з писнями наших
паниї и Городского музею
новеним Городским музею. Горват- руских поетох з Подунавля,
Вуковар. Програму обдуску гимну одшпивала наша позната а то Любки Сеґеди-Фалц,
мали Борис Бучко, Агнетка
Бучко-Папгаргаї,
соло шпивачка Хелена Бучко, а шве- Агнети
Балатинац и Наталия Гнатко
точну писню Руснацох у РГ »Браца Еуґениї Врабец и Агнетки
хтора и пририхтала младих
Русини« виведол женски квартет зоз Балатинац. Були виведзени
рецитаторох. Конферансу
Миклошевцох у водзеню Ани Бучко. и два музични точки. Зоз
написала Агнета Бучко-ПаШицких присутних привитал пред- шпиванку »Ровнїно моя«,
пграгаї, лектуру направела
сидатель Координациї Яким Ерделї, представела ше млада соа окреме висланїка жупана Вуковар- листкиня Ивона Гнатко Витаме Дружство мр Илона Грецешин, а водско-сримскей жупаниї Ґрґу Країну, з Вуковару, хтора влонї на „Руснак“ і вшыктых зели ю Мануела Дудаш и ДаРусинів з Хорвациі
соборского заступнїка и городона- Фестивалу рускей култури в Європскым Союзі. ниєл Вашаш.
Треба надпомнуц же ночалнїка Вуковару Желька Сабоа, чле- »Червена ружа« у Руским
на Совиту за национални меншини Керестуре освоєла награду за най- шителє програми углавним були
РГ Звонка Костелника, предсидате- лєпши дзивоцки глас, а Михайло Го- штредньошколци и студенти, а циля Националного совиту Руснацох лик з Петровцох познати и старшим каве праве тото же и водителє кону Сербиї Славка Раца як и делеґацию ґенерацийом як инерпретатор рус- феранси и млади рецитаторе и соло
хторей бул на чолє спред Совиту. ких шпиванкох одшпивал шпиванку шпивачка и дзивчатка з черешнями
Окрем спомнутих функцийох, про- »Хижочко стара«. Шпивачох провад- - шицки вони були петровски школяграму звелїчали декан о.Йоаким Си- зели Борис Бучко з Миклошевцох ре и осем роки ишли, або ище иду на
мунович, член шветовей ради РРЛ на клавире и Мирослав Костелник наставу руского язика и култури. 

ПРЕСЛАВЕНИ 4. ДЗЕНЬ РУСНАЦОХ
У РЕПУБЛИКИ ГОРВАТСКЕЙ
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