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ТЕМА
Отвіт на выступ члена ССР делегата 
Сіверної Америкы пана Славомира 
Гіряка «Наша позіція к Світовому 
Конґресу Русинів - Руснаків - Лемків»

(Выступ на другому пленарному засіданю 
ХІІ. Світовому Конґресу Русинів - Руснаків - Лемків, Ужгород 2013)

Пан С. Гіряк выступив на ХІІ. Світовому Конґресі Русинів - Руснаків – Лемків, як пред-

ставитель делеґації Сіверної Америкы и мав бы, як было по проґрамі, проінформо-

вати Конґрес про роботу Русинськых Орґанізацій Сіверної Америкы. Айбо притомні 

на Конґресі делеґаты и гості нич не учули про діятелность Карпаторусинського на-

учного центра (єдного из заснователюв СКР у 1991 році) и створеного у 2010 році 

Карпато-русинського Конзорціума, у котрый, кромі Карпаторусинського научного 

центра, входять ищи 6 орґанізацій. Вмісто того притомным предложили вислухати 

«Нашу позіцію к проблемам, котры нас знепокоюють» из ссылков на вто, ош цитую: 

«Карпаторусинськый научный центр і Конзорціум часто діскутовали о нашых одно-
синах із Світовым Конґресом Русинів». 
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XII. Світовый конґрес  
Русинів на Україні

Х
оць многы уж   допереду пред-
повідали, же конґрес не допаде 
добрі, або же будуть якысь де-

монштрації, можеме конштатовати, 
же нич таке не было і  XII. Світовый 
конґрес Русинів на Україні мав 
конштруктівный перебіг і  быв  успіш-
но закінченый. Конґрес, окрем іншо-
го, рішав дві важны задачі. Першов 
была зміна Штатуту СКР, другов – 
підпора домашніх Русинів в бою за 
узнаня русиньской народностной 
меншыны на цілодержавній уров-
ни. Узнесіня, як і  выголшіня деле-
ґатів СКР опублікуєме в  далшім 
выданю Інфо Русина.

Першый день засіданя - в  субо-
ту в  Ужгороді зачав святочным 
одкрытьом, на котрім взяли участь 
і  представителі державы. Приговор 
мав  Іван Качур, котрый заступав 
Александра Ледиду, ґубернатора За-
карпатьской области Україны. Тот пе-

редав честны ґрамоты Дюрови Папу-
ґови, председови Світовой рады Ру-
синів (СРР) і  Миколови Бобинцьови, 
членови СРР за Україну і членови СРР 
за Польско – Андрійови Копчови.  Як 
другый выступив посланець Верьхов-
ной рады Україны Іван Бушко, якого 
устами зазвучали і  такы емотівны 
слова: „В нашых жылах тече кров дідів 
і прадідів, якы были Русинами, Евро-
пейцями і із святостьов уважали свою 
русиньску материньску бісіду, віру 
і културу. Так было і буде надале“. 

Далшым важным мементом   першо-
го  дня   засіданя было уділіня     ціны 
в  области културы –  Премію СРР 
Василя Турока-Гетеша, першого 
председы СКР. За 2013 рік премію 
здобыли Др.  М. Лявинець, (Мадярь-
ско), довгорічна членка СРР, орґаніза-
торка многых русиньскых културных 
акцій в  Мадярьску, авторка многых 
научных публікацій, того часу і шефре-
дакторка мадярьского державного ра-
дія в русиньскім языку і Основна і  се-
редня  школа „Петро Кузмяк“ в Русь-
кім Керестурі (Сербія), котра того року 
славить уж 260-ый юбілей шыріня 
наукы русиньского языка.

Другый   день засіданя СКР быв  у   
Сваляві. В  діскузії ся, окрем іншо-
го, бісідовало о  приятю орґанізації   

Текст і фото С. Лисінова-Фечова

Шырокоспектрална  презентація русинства на цілосвітовій уровни, 
інтересны пленарны засіданя, много поучных, а  подакотрых і  крітічных 
рефератів од представителів з  різных кутів світа, конкретны выслідкы 
із   засідань, емотівна контінуіта окремых русиньскых орґанізацій... А  ку 
тому вельо вызначных Русинів, цінных гостів, розмаїтость културно-
сполоченьскых акцій, ку котрым належали,   напр.  выставкы фотоґрафій 
од Івана Чіжмаря, ці выставкы карікатур майстра кресленого гумору Федо-
ра Віца, презентація русиньского поетічного слова, музыкы і танця  - тото 
вшытко холем в короткости характерізовало XII. Світовый конґрес Русинів 
(СКР), котрый ся одбыв  в днях од  12. до 14. юла 2013 р., в Ужгороді 
і Сваляві на підкарпатьскій области Україны. Проґрам конґресу  быв, 
мімо іншого, присвяченый і 210-ій річніці од народжіня русиньского буди-
теля А. Духновіча. Головным орґанізатором СКР было  Крайове общество 
Підкарпатьскых Русинів на челі з членом СРР за Україну Николайом Бо-
бинцьом з Підкарпатя, а так само Народна рада Підкарпатьскых Руси-
нів , Фонд Ґазда а неофіціално конґрес підпорила і Влада Україны. 
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«Объединение Русинов» із Руськой 
федерації, котра знова не была прията 
за члена СКР. Причінов неприятя было, 
же орґанізація собі не дала офіціално 
приглашку за члена СКР, бо минулого 
року змінила ссвою назву а приглашка 
в СКР была іщі під єй попередньов на-
звов. 

ДЮРА ПАПУҐА 
ПОТВЕРДИВ ЛІДЕРСТВО В СРР 
Найважнішым пунктом проґраму 
другого дня   была вольба новой 
Світовой рады Русинів (СРР). Зміна 
членства в СРР настала у двох держа-
вах:  за Румунію пришов до СРР Юлі-
юс Фірцак, котрый вычеряв Ґеорґія 
Фірцака і  котрый быв зволеный і  за 
другого підпредседу СРР, і  в  Хорва-
тії, де Наталію Гнатко вычеряв  Мійо 
Шайтош. Председом СРР ся став   
знова Дюра Папуґа зо Сербії. 
Далшыма членами СРР ся стали: 
Штефан Лявинець  (Мадярьско), 
котрый є  і   першым підпредседом 
СРР,    Владимір Противняк  (Сло-
веньско), котрый ся став тайом-
ником СРР,  Андрій Копча  (Поль-
ско), Алаксандер Мошкола  (Чеська 
републіка), Славомір Гиряк, котрый 
як Словак в  СРР заступать Русинів 
Северной Америкы,  Никола Боби-

нець (Україна) і Мартін Караш (Сло-
веньско), котрый заступать  Світовый 
форум русиньской молодежі (СФРМ) 
і котрый мать у СРР порадный голос. 
Вєдно із СКР одбыв ся і СФРМ, де уж 
третій раз до функції председы быв 
зволеный якраз Мартін Караш.

Наконець треба  додати, же хоць не 
вшытко на конґресі было ідеалным 

і  дакотры выступы делеґатів (глав-
ні тых, котры в  русиньскім руху 
зробили найменше) были аж барз 
необєктівны і крітічны і так мож конш-
татовати, же конґрес ся ніс в  прия-
тельскім одношіню, конштруктівных 
рішінь, а што є найголовніше, здобыв  
далше позітівне меджінародне про-
довжованя розвоя у феномені, якым 
є  РУСИН! 

П
ан С. Гіряк выступив на ХІІ. 
Світовому Конґресі Русинів - Ру-
снаків – Лемків, як представи-

тель делеґації Сіверної Америкы и мав 
бы, як было по проґрамі, проінформо-
вати Конґрес про роботу Русинськых 
Орґанізацій Сіверної Америкы. Айбо 
притомні на Конґресі делеґаты и гості 
нич не учули про діятелность Карпа-
торусинського научного центра (єд-
ного из заснователюв СКР у 1991 році) 
и  створеного у  2010 році Карпато-
русинського Конзорціума, у  котрый, 
кромі Карпаторусинського научного 
центра, входять ищи 6 орґанізацій. 
Вмісто того притомным предложили 
вислухати «Нашу позіцію к проблемам, 
котры нас знепокоюють» из ссылков 

на вто, ош цитую: «Карпаторусинсь-
кый научный центр і  Конзорціум ча-
сто діскутовали о нашых односинах із 
Світовым Конґресом Русинів». 
Так, у  первому пункті позіції выслов-
лена думка, што у  послідні рокы змі-
нила ся назва Конґреса, т.е. заснована 
орґанізація называла ся «Світовый 
Конґрес Русинів», а теперь называть ся 
«Світовый Конґрес Русинів - Руснаків 
– Лемків», и кто змінив назву и чому? 
Карпаторусинськым центром предла-
гає ся майадекватніший етнонім діла 
Русинів – Карпаторусины (Карпатськы 
Русины). Сесе завто, бо термін «Русин» 
є  доста неточный, бо його вживали 
вшыткі восточні славяне (Білорусы, 
Украйинці), и вун мав місто у докумен-
тах из періоду середньовічної Кий-
ивської Руси. «Хоць другы народы себе 
называли Русинами, але не вшыткы Ру-

сины суть Русинами карпатьськыма. 
Але як Карпаторусины (карпатьськы 
Русины) сьме народом одлишным од 
другых выходных Славян». Як видиме, 
нам рекомендувуть отграничити ся 
од тых восточных славян, котрі у часы 
Кийивської Руси называли себе Руси-
нами, а де они суть теперь? Кто, кромі 
нас, Русинів, живущих у  23 державах 
світа называвуть себе Русинами? Ру-
сины Америкы, Канады, Австралії не 
можуть называти себе Карпатськыми 
Русинами, бо тотї Карпатські Русины, 
котрі переселили ся у  сесї державы 
у конци ХІХ и начала ХХ ст. уже не жи-
вуть, а нові ґенерації можуть раховати 
себе лем їх потомками. Видить ся, што 
не є смысла дискутовати на сесю тему, 
бо якраз етнонім Карпаторусины є не-
точным на данный час. 
У  другому пункті высловлена неясна 

Отвіт на выступ члена ССР делегата Сіверної Америкы 
пана Славомира Гіряка «Наша позіція к Світовому 
Конґресу Русинів - Руснаків - Лемків»
(Выступ на другому пленарному засіданю 
ХІІ. Світовому Конґресу Русинів - Руснаків - Лемків, Ужгород 2013)

Др. М. Лявинец 
член делеґації Мадярщины
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діла «Карпаторусинів» Сіверної Аме-
рикы причины ревізії статута, у основ-
ному, його параграфа «о заступлїню 
каждой членськой країны Світового 
когресу – лем єднов організаціов», 
и што тот факт «є в розпорї з прінціпом 
отворености організації, котрый Кон-
грес прияв іщі кінцем 90-тых років ХХ. 
стороча». Та кедь Світовый Конґрес 
быв отвореный из дня заснованя, то 
чого орґанізацію Мадярщины Вседер-
жавноє Общество Русинської Инте-
лиґенції им. Антонія Годинкы 6 рокув 
не принимали у состав Конґреса, апе-
лувучи, ош вуд Мадярщины уже є чле-
ном орґанізація ОРУМ (Орґанізація Ру-
синув Мадярщины). Нам предложили 
зробити асоціацію из заинтересова-
ных орґанізацій, што мы зробили. За-
тым наші документы пропали, мы двічі 
были адаптоваными членами СКР, лем 
затым на Конґресі у Романії ассоціація 
была принята, а  из якыми «побочны-
ми дійствіями», я  не хочу говорити. 
Членам Конзорціума треба было вни-
мателно прочитати сесь параґраф, бо 
там не сказано, ош лем єдна орґані-
зація може быти членом СКР а  єдна 
вадь ассоціація дакулкых орґанізацій. 
И, кромі того кедь, пан С.Гіряк того не 
знає, то уповім, ош не сівероамериць-
ка делеґація была первов, котра сфор-
мовала такоє споєня, а мадярська, бо 
зареґістровала ассоціацію у 2006 році. 
Треба признати пану С. Гіряку, ош 
члены Конзорціума «недопозерали» 
параґраф статута, бо орґанізації Пол-
щі, Словакії и Украйины можуть быти 
представлені у Світовій Раді не лем єд-
нов орґанізаційов.
Теперь про лемків на Украйині. «Ці они 
бы не мали мати репрезентанта в де-
леґації за Україну, або, може, за Поль-
щу?», - говорите пане С. Гіряк. Та кто 
може творити ся про них, як не самі 
они? Чому они не проявлявуть иніціа-
тиву, не зроблять хоть якусь малу 
орґанізацію? И  нішто обвиняти Світо-
вый Конґрес у  тому, што вун старать 
ся булше за квазі «русинські орґанізації 
у  Молдавії и  Росії», бо сесі орґанізації 
проявлявуть активность, дійствують, 
представлявуть свою діятелность бо 
хотять стати членами СКР. 
Наконець про «абсенцію новых тварей 
міджі делеґатами Світового конґресу, 
але главно міджі членами Світовой 
рады». Як добре Вам и  Конзорціуму 
из Вашингтона и Піттсбурга видко, кто 
має быти у Світовуй Раді из держав Ев-
ропы. Вы бы, пан С. Гіряк, постарали 
ся про вто, обы представити правди-
ву делеґацію а не єдного члена, кромі 
Вас. Де представителі Конзорціума? 
Я была на 9-х Конґресах из 1997 рока 

и лем на сьому я не увіділа нашых, так 
называємых, Карпаторусинів из Аме-
рикы. Ищи мушу уповісти, де стратили 
сьте Канаду? Мы, притомні туй, добрі 
знаєме, ош у  Канаді жиє много Ру-
синів. Айбо націоналного кода Русины 
у Канаді не мавуть. Ни націоналность 
Русин, не Карпаторусин там не за-
реґістровані. А делеґація называла ся 
Русины Сіверної Америкы и  Канады. 
Може Конзорціуму варто было бы тым 
заняти ся, обы Канада мала окремоє 
представителство у СРР. 
На мою думку, вопрос, котрі орґані-
зації мавуть представляти державу 
у  СКР, має рішати ся у  самых держа-
вах, а СРР має помогати розрішати тоті 
вопросы, кедь межи орґанізаціями не 
є консенсуса, айбо нияк не вмішовати 
ся у  внутренні діла орґанізацій дер-
жав, бо и на такоє вмішателство можу 
привести примір.

Про цілі Конґреса:
То є правда, ош основнов ціллю и за-
дачов СК не має быти лем участіє 
у фолклорных фестивалях. Айбо, чому 
Вы пане С.Гіряк, говорите, ош робота 
из статутом, вадь створёваня премій 
не може быти цілями. А  Вы самі де 
были 2 рокы? Ци Вы не знали про тоті 
вопросы, котрі поднимали ся на за-
сідані СРР? И што значить створёваня 
премій? 
Коли СРР дознала, што премія им. А. 
Духновича не буде вручати ся на СКР, 
бо Институт Карпаторусиністикы, як 
учредитель, рішає кому, коли и  де 
буде вручати ся премія, то СРР при-
няла рішеня учредити премію СРР им. 
Турока-Гетеша и вручати її активістам 
русинського двиганя. Чому СРР не 
могла сесе зробити? Чому СРР мусить 
быти зависима вуд Института Карпато-
русиністикы, котрый хоче буде пред-
ставляти лавреатув на Конґресі, а  не 
хоче – не буде. И не переживайте, чле-
ны СРР и  її председа проінформіро-
вані про основні проблемы у  держа-
вах и  мавуть потенціал діла контакта 
и комунікації на «чужых языках», а из 
часом зможуть путовати до далекых 
державах, обы ґарантовати «політич-
ну притомность» Карпаторусинів у ев-
ропськых и  сівероамерицькых глав-
ных містах.

Про пріоріти:
Списованя жителюв на Урайині. Знаву, 
ош СРР не раз обсуждала сесь вопрос 
и  мала не лем єдну курту «стрічу» из 
губернатором Закарпатя, а  и другі 
стрічі айбо думаю, ош нововыбрані 
члены СРР не лишать без позора ре-
комендації про меморандумы кам-

пані, посыланя позирателюв пуд час 
списованя людей на Украйині через 
Европську Унію.
Теперь про «найнегативнішу подію», 
котра стала ся у Ніредьхазі у юнію сьо-
го рока – про ліквідаю катедры украй-
инської и русинської філолоґії Высшої 
Школи Ніредьхазы. Дуже дякуєме, ош 
Русины Сіверної Америкы офіціално 
обратили ся ид компетентным пред-
ставителям Мадярської влады и  про 
далші їх планы у  сьому направліню, 
и  про вопросы заснованя катедры 
карпаторусинськых штудій и  у рам-
ках Ужгородської Універзіты и  про 
вопросы закона про языкы. Я думаву, 
ош притомні туй Русины радо при-
ймуть готовность Русинув Сіверної 
Америкы репрезентовати Русинув 
на світовуй арені, и  желаєме обы 
они продолжили сесю нелегку робо-
ту. А  цивілні орґанізації Мадярщины 
зроблять свої крокы по сим направлі-
ням. Вопрос лиш у тому, ош мы хотіли 
бы знати, яку роботу у Сіверній Аме-
риці проводить Институт Карпатору-
синістикы, вадь Конзорціум на містах, 
які має цілі, проводять вадь не прово-
дять изглядованя исторії и  културы 
Русинув и  діятелности знамых Руси-
нув у  Америці? Яка робота прово-
дить ся по захраненю традицій, кул-
туры, языка? Які має выданя, ци суть 
у  Сіверній Америці неділні школиы? 
Кулко Русинув говорить русинськым 
языком? Ци проводять ся културні ак-
ції, научні конференції? И  мож пере-
лічити ищи много вопросув, котрі ин-
тересувуть учасників Конґреса, и про 
котрі не сказано не єдного слова. За 
20 кронґресовых рокув я  лем єден 
раз учула вуд члена СРР Джона Ріґетті 
про роботу Карпаторусинського Цен-
тра на ХІ Конґресі и єден раз увиділа 
фолклорный колектив из Америкы, 
котрый выступав у 2005 році у Крини-
ці. Будучи членом СРР у  період 2009 
– 2011 рр., я  обертала ся ид Джону 
Рігетті из предложеням провести 
Конґрес при фінансовані орґанізації 
Сіверной Америкы у  любуй державі 
Европы, де они захотять, айбо отвіт 
быв такый: Я не можу отвітити на Ваші 
предложеня, лем можу поставити во-
прос перед Конзорціумом. Сесь во-
прос лишив ся открытим до днешнь-
ого дня. Закунчувучи, хочу уповісти, 
ош мы были бы дуже раді, коли бы 
насущні проблемы Русинув рішали ся 
активніше, скорше, майрезултативно. 
Многі из нас докладувуть діла сього 
усилія, хибы не робить тот, кто нич не 
робить. Вуд наших братув русинув мы 
чекаєме не лем критику, а  и активну 
сполупрацю. 
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З
  многых културных акцій мо-
жеме спомянути наприклад 
цілословеньскый конкурз в  спі-

ві русиньскых народных співанок 
- Співы мого роду, конкурзы в  де-
кламації русиньской поезії, прозы, 
властной творчости, гуморного роз-
повіданя і  малых сценічных форм - 
Духновічів Пряшів, Дні русиньскых 
традіцій в  селах нашого реґіону, 
Свято Русинів під градом в  Старій 
Любовні, Фестівал културы і шпор-
ту в Меджілабірцях, концерты Руте-
ніка, Свята русиньской културы по 
селах, Літні таборы про русиньскы 
діти і  много далшых. За період двох 
років ся одбыло коло 160 акцій, а то 
нелем про наше жытельство але 
і  іншы народности міджі майорітным 
народом. Гріє нас, же сьме выкликали 
інтерес о  русиньске   діяня в  далшых 
реґіонах і  розшырили ряды нашой 
РОС новыма орґанізаціями в  окре-
сах Вранов н/Т і Стара Любовня. Тото 
вшытко є  выслідком добровольной 
ініціатівы стовок людей, функціона-
рів і  актівістів, котры властным при-
ступом розвивали русиньске діло. 
Праведність нашой дорогы потвер-
дили і выслідкы, котры сьме досягли 
при зрахованю жытельства (2011 р.), 
де сьме зреалізовали велику про-
паґацію міджі Русинами. А  то нелем 
в  традічных русиньскых областях, 
але і  в  іншых реґіонах Словеньска 

ці в  містах як Братіслава, Нітра, Ко-
шиці, Попрад, Вранов і  в  селах на 
середнім Словеньску. Выслідкы 
зрахованя нас приємні заскочіли 
аж два раз. Раз зато, же смілы оче-
кованя - довершыти через 70 тісяч 
приголошеных Русинів - нас увели до 
сучастной реаліты. А другый раз зато, 
же спомеджі народностных меншын 
жыючіх на Словеньску, сьме досягли 
найвекшый прибыток кількости лю-
дей (в порівнані з попереднім зрахо-
ваньом перед 10 роками). Так сьме 
ся дістали перед чеську меншыну 
і стали ся третьов найвекшов народ-
ностнов меншынов на Словеньску 
(з кількостьов 33 482 людей з  ру-
синьсков народностьов і  55 469 лю-
дей з  русиньскым материньскым 
языком). І  днесь ту є  тот актів чле-
нів РОС, діятелів в  русиньскім руху, 
котрый мать головну заслугу на 
досягнутых выслідкaх. Тото собі і  на 
тім світовім форі заслужыть похвалу 
і велике подякованя вшыткым, котры 
приложыли руку к ділу.

Заложыли сьме нову традіцію - День 
Русинів на Словеньску - по містах із 
центром в Пряшові, жебы сьме і таков 
формов маніфестовали свої богаты 
традіції і  участь Русинів в  културно-
сполоченьскім жывоті в рамках ціло-
го Словеньска, бо в  минулости сьме 
былы штатотворным народом і маме 

Діятельство, выслідкы 
і прямованя Русинів 

на Словеньску
З выступліня В. ПРОТИВНЯКА, 
тайомника СКР іпредседы РОС 

на 12. Світовім конґресі Русинів 
на Україні

Перешли два рокы од остат-
нього засіданя Світового 
конґресу Русинів (СКР), 
котрый быв про нас перело-
мом - як далше діяти і  якый 
вклад до того руху принесе 
наша орґанізація Русиньска 
оброда на Словеньску (РОС) 
із своїма колектівныма ор-
ґанізаціями. РОС перешла 
продуктівну путь, што до на-
прямованя далшой роботы 
на хосен русиньского руху 
на Словеньску. За  два рокы 
ся діятельство орґанізації 
зосередило на окремы об-
ласти розвитку і утримованя 
културных традіцій, школ-
ства і народного усвідомліня 
міджі жытелями русиньской 
народностной меншины в се-
лах і містах нашого реґіону. 
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в  Карпатах богаты історічны корені. 
Тым міцніше даваме знати о собі, на-
шій роботі і  потребах забезпечіти 
штонайліпшы условя про діятельство 
і  розвиток Русинів до будучности. 
Проглубили ся контакты і комунікація 
з представителями орґанізації Матиці 
Словеньской при сполочных акціях 
і стрічах, як і з другыма русиньскыма 
інштітуціями ПУЛС і ТАД в пропаґації 
нашого професіоналного кумшту про 
шыроку громаду. Очекованя - посил-
ніня головного піліра Музею русинь-
ской културы - ся дотеперь не напо-
внило. Плавать на розбуреных водах 
реконштрукчного моря без концеп-
чного споїня з єствуючіма орґанізаці-
ями при їх сполочнім ділі про добро 
Русинів на Словеньску. Оно не може 
быти лем як евідент і архівіста русинь-
ского, але і гнаным мотором при роз-
виваню окремых форм роботы, котра 
є  підпорована з  розрахунку країны. 
Приклад собі може взяти з  Музею 
україньской културы, котрый удавать 
тон при їх головных акціях і помагать 
цілковому розвою діятельства.

Проєктами на підпору школства сьме 
ся намагали зробити аналіз сітуа-
ції, чом ся уж дость довго не дарить 
у  векшій мірі зреалізовати в  школах 
выуку русиньского языка і дати про-
позіції через тых найкомпетентнішых 
працовників школства на МШ СР. Од-
повідь є  ясна – завести выуку двох 
годин русиньского языка і  културы 
тыжденно в  тых реґіонах, де ся ку 
русиньскій народности приголосило 
над 20 % жытелів, зліпшыти методі-
ку і фінанчны стімулы, завести через 
Пряшівску універзіту – Інштітут ру-
синьского языка і културы - учебный 

одбор про штудії, думаючі на будучу 
перспектіву молодых людей, про бу-
дучіх робітників на освітніх центрах, 
културных інштітуціях, ведучіх  ко-
лектівів і цілоковый розвиток нашой 
културы. Інакше тота нефалшована 
русиньска култура і  язык насякне 
вшыткыма впливами, стане ся з ньой 
якась мішанина, котра поведе до дал-
шой асімілації.  В рамках нашых мож-
ностей підпориме намаганя окремых 
школ і  учітелів русиньского языка. 
Сьме  приготовлены на сполупрацу 
з інштітуціями, котры суть одповідны 
за реалізацію школской концепції 
языка і културы. 

Великым моментом в  нашім русинь-
скім діятельстві было выданя пер-
шой части Словацько-русиньского 
словника в  авторстві Доц. ПгДр. 
Ю. Панька, котрый так зреалізовав 
довгорічну роботу над русиньскым 
кодіфікованым языком до фіналной 
подобы. І йому за тото велике творче 
діло належыть высоке узнаня і вели-
ка подяка. У  выдавательскій роботі 
РОС сьме ся заміряли і  на выдаваня 
книжок нашых писателів - два выданя 
на рік. З  недавно выданых книжом 
спомяну холем збірник поезій - З ру-
синьского сердця од Миколая Коне-
вала. 
Є на задуманя, ці не є потрібне скли-
кати Інтерреґіоналну языкову раду на 
зорґанізованя Языковой конферен-
ції, де бы ся обговорила проблематіка 
хоснованя русиньского языка.

Сістематічно і на пожадованій уровни 
выдавать РОС із редакчным колек-
тівом новинкы Інфо Русин під веджі-
ньом шефредакторкы Сілвії Фечовой.  

Чітателі реаґують на інформації і самы 
пишуть до новинок, котры выходять 
в  місячных або дватыждньовых ін-
тервалах, в  залежности од фінанцій 
приділеных УВ СР. Ціль редакції на 
далшы рокы є  шырити інформа-
ції і  освіту міджі нашыма людьми 
і выховно впливати на Русинів.

На Словенску, главні через орґані-
зацію РОС, сьме підпорили  міджіна-
родну сполупрацу членьскых країн 
СКР. Дакотры з  них были участника-
ми на высше споминаных културных 
акціях вєдно із своїма колектівами 
і  членами Світовой рады Русинів, чім 
сьме потвердили ведуче поставліня 
РОС в  русиньскім русі. Властнов іні-
ціатівов сьме зміцньовали тот рух на 
хосен вшыткых. Подарило ся зактіві-
зовати конґресовы комісії і  заложыти 
Асоціацію русиньскых новинарів. 
Через Світовый конґрес Русинів, 
зареґістрованый на Словеньску, по-
дарило ся зреалізовати фінанчне за-
безпечіня і підпору СКР, а то поданьом 
двох проєктів на УВ СР - Етнофестівал 
під горов Кременець і   Голос Руси-
на - часопис Світового конґресу Ру-
синів. Велике подякованя належыть 
редакції, котра в нелегкій сітуації готує 
і выдавать тото періодікум. 

У  своїм выступі В. Противняк спо-
мянув і  проблемы, котры стяжують 
роботу орґанізації. А тоты в немалій 
мірі запричінює фінанцованя ціло-
го діятельства РОС, єй періодічных 
і  неперіодічных выдань з  Уряду влады 
СР. Підкреслив потребу завести до 
того процесу такы правила фінанцо-
ваня, котры бы в будучности не гамо-
вали ход роботы.
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Марія Мачошкова, знама на нашій 
і меджінародній сцені як перша дама 

русиньскых людовых співанок, ся 
народила в  русиньскім селі Потічкы. 

І  днесь є  на Словеньску нашов про-
фесіоналнов співачков і  русиньсков 
актівістков. Цілый свій жывот при-
святила тому, жебы через русиньску 
пісню помогла людям порозуміти 
красоту і глубку русиньской културы. 
Веце як штири десяткы років стояла 
на професіоналній сцені з колектівом 
ПУЛС з  Пряшова – найліпшым про-
фесіоналным умелецькым тілесом. 
В 1985 році єй быв міністром културы 
Чеськословеньска уділеный тітул за-
служена умелкыня.

Беата Беґеніова Федорюк выступала 
з  карпато-русиньсков людовов гудь-
бов од єй молодости на Словеньску. 
Народила ся в Меджілабірцях і вдяка 
єй таленту є знама в Европі і Амери-
ці. В сучасности выступать з клівлен-
дьсков музычнов ґрупов Гармонія, 
з  репертоаром, котрый загортать 
середньоевропску і выходоевропску 
музыку. Ґрупа была в штатнім амери-
цькім розгласі названа „музычнов до-
рогоцінностьов“.
Наконець додаваме, же турне ,,Maria 
Mačošková in Concert“ є  выслідком 
сполупраці орґанізацій североаме-
рицькой карпато-русиньской ко-
муніты, Carpatho-Rusyn Society, Rusin 
Association of Minnesota і  Slovak 
American Society of Washington, DC. 
А  іщі єдна інтересность, непотверд-
жены штатістікы одгадують, же най-
менше 600.000 Америчанів є карпато-
русиньского походжіня.

Спрацовалa: С. Лисінова

РУСИНЬСКЫ СПІВАЧКЫ 
НА АМЕРИЦЬКІМ ТУРНЕ

Найзнйаміша русиньска людова співачка Марія Мачошкова і 
далша русиньска співачка Беата Беґеніова-Федорюк (уж дов-
шый час жыє в Америці) ся вєдно споять на своїм першім турне 
по великых америцькых містах. Супревод на акордеоні їм буде 
робити знамый музыкант Осиф Пірог з Пряшова. Є то першый 
раз, што ся тоты дві співачкы вєдно обявлять по скоро 20 роках 
од часу, коли співали на різных културных акціях на своїм рід-
нім Словеньску. 

Турне ,,Maria Mačošková in 
Concert“ было 8. 9. 2013 о 
15:00 год – New Hazlett Theatre, 
Pittsburgh, PA
14. 9. 2013 о 19:00 год – Edison 
High School, Minneapolis, MN
15. 9. 2013 о 15:00 год – Mixon 
Hall at the Cleveland Institute of 
Music, Cleveland, OH
22. 9. 2013 о 15:00 год – St. 
Nicholas Orthodox Church, New 
York, NY
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П р е д к л а д а н є 
- ПАРЛАМЕНТУ РЕПУБЛИКИ ПОЛЬСКЕЙ, ВАРШАВА,

- СОВИТУ ЕВРОПИ,
- ПАРЛАМЕНТУ ЕВРОПСКЕЙ УНИЇ, БРУСЕЛ

ВИМОГА ЗА ПРЕГЛАШЕНЄ АКЦИЇ „ВИСЛА“ 
ЗА НЄЗАКОНЇТУ АКЦИЮ У ПОЛЬСКЕЙ

Дванасти Шветови Конґрес Русинох (Руснацох/ Лемкох), хтори отримани од 12. до 14. юлия (07.) 2013. року 

у Мукачеве, Ужгороду и Сваляви на Подкарпатю у України, зоз Резолуцию делеґатох XII Шветового конґреса 

Русинох вимага од Сойма - Парлапемту Польскей у Варшави, Совиту Европи и Парламенту Европскей Униї у 

Бриселу же би Акцию “Висла” у Републики Польскей преглашели за нєзаконїту.

На XII Шветовим конґресу Русинох участвовали 79 делегати, представнїки русинских орґанизацийох зоз 

державох у хторих нєшка жию Русини: зоз Польскей, Ческей, Словацкей, Мадярскей, Сербиї, Горватскей, Румуниї, 

України, Зєдинєних Америцких Державох и Канади, як и 34 представнюки младежских русинских орґанизацийох 

зоз тих державох 

и числени госци. 

Злогласна Акция “Висла” у Републики Польскей запровадяена у периодзе од 1947. по 1950. рок, кеди Русини/ 

Лемки зоз териториялней обласци Лемковина - юговосточней часци Польскей нєзаконїто и насилно преселєни 

на заход и сивер Републики Польскей без надополнєня за нєрухоми обєкти и други маєток у своїм краю.

Прето тота фактична чкода Русинох/ Лемком у Републики Польскей треба 

и муши буц надополнєна.  

У Руским Керестуре, 19. 08. 2013 Дюра Папуґа, предсидатель 
Шветовей ради Русинох (Руснацох/ Лемкох)

ПРОГОЛОШІНЯ
ДЕЛЕҐАТІВ XII. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ/ РУСНАКІВ/ ЛЕМКІВ

Д
елеґаты XII. Світового конґресу Русинів/ Руснаків/ Лемків в рамках свого діятельства, планованого на 

12. - 14. юла 2013 р. в Мукачеві, Ужгороді і Сваляві, на Підкарпатю в Україні, запропоновали і потвердили 

текст Проголошіня Конґресу о наповньованю прав Русинів на Україні. Пропонуєме, жебы при наступнім 

переписі на Україні могли єй жытелі слободні вырішовати о своїх основных правах - право приголосити ся ку 

русиньскій націоналности і вжываню русиньского материньского языка словом і письмом, право слободні 

вызнати свою принадлежность - русиньску ідентічность. 

Делеґаты XII. Світового конґресу Русинів/ Руснаків/ Лемків вымагають од найвысшых державных орґанів 

Україны, жебы вшыткым своїм жытелям вытворили   обєктівны условя вольного вырішованя о своїх 

націоналных правах, меджі нима і Русинам на Підкарпатю, окремо в часі будучого зрахованя жытельства 

(2014 р.). 

Права націоналных меншын суть в згоді із Законом о основах державной языковой політікы на Україні (Нo. 5029-

VI), якы были 3. юла 2012 р. выголошены Верьховнов Радов Україны і котры 8. авґуста минулого року підписав 

і презідент Україны Віктор Янукович. Арґументація прав націоналных меншын є так само в згоді із Европсков 

хартов реґіоналных языків або языків меншын, яку підписала і Републіка Україны. (Харта была ратіфікована з 

обовязанями із Законом № 802-IV з 15.05.2003). 

Окрем права на слободне вырішованя при зрахованю жытельства маме на увазі і право на освіту в своїм 

материньскім, в нашім припаді русиньскім языку, право на розвиток властной културы, право на інформації 

через друкованы і електронічны медії в реґіоналнім або меншыновім, значіть в русиньскім языку і право на 

служобне - урядове хоснованя языка і письма каждой націоналной меншыны.

Делеґаты XII. Світового конґресу Русинів/ Руснаків/ Лемків закликують вшыткых Русинів на Підкарпатю і 

цілій Україні, жебы в наступнім переписі жытельства выявили свою волю як вірны Русины, бо лем так можуть 

в будучности наповно вжывати свої націоналны права. 

У Сваляві, 14. юла 2013 р.
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А. XIІ. СКР КОНШТАТУЄ ЖЕ:
1. Світова рада Русинів за період од XI. СКР выконала актівну і ефектівну роботу при рішіню задач становленых СКР, 

конґресовых комісій і ініціаті дотыкаючіх ся узнаня Русинів на Україні.
2. На XII. СКР взяло участь 79 делеґатів (із 84 позваных), котры заступовали 9 держав світа.
3. На основі преднесеной справы Ревізной комісії СКР, схвалены вытраты і  каса СКР є  веджена в  згоді з  даныма 

правилами господаріня міджі конґресами 2011-2013 року.
4. При контролі повніня Резолуції СКР, із 4 пунктів не быв сповненый пункт в - переданя комплетной фінанчной аґенды 

СКР бывшым тайомником.

Б. XIІ. СКР ВЗЯВ ДО ВІДОМА:
1. Справу о роботі СРР міджі ХІ. і ХІІ. Світовым конґресом Русинів, преднесену председом СРР Дюром Папуґом.
2. Справы русиньскых орґанізацій о діятельстві і выконаных актівіностях в окремых державах здруженых в СКР, котры 

презентовали членове СРР або выступаючі членове за окремы державы.
3. Справы о діятельстві окремых конґресовых комісій за остатній міджіконґресовый період, преднесены председами 

комісій.
4. Інформацію председы СФРМ пана Мартіна Караша о выслідках із 6 засіданя СФРМ і о вольбі новых орґанів СФРМ.

В. XIІ. СКР РЕКОМЕНДУЄ:
1. Івану Івановичу Бушкови, депутатови Верьховной Рады Україны, выналожыти вшыткы демократічны поступы 

з цільом здобыти узнаня націоналности Русин в Парламенті Україны.

Г. XIІ. СКР СХВАЛЮЄ:
1. Робочі комісії ХІІ. СКР, а то:

а/ Мандатову комісію в складі: Іван Кушнір - председа, Емілія Ґубова, Іван Петрецкі, членове
б/ Скрутаторів конґресу: Іван Брода, Міломір Шайтош
в/ Волебну комісію в складі: Мірон Крайковіч, Оскар Ґал , Петро Кіш
г/ Пропозіційну комісію в складі: Александер Фецура, Василь Бойчук, Мійо Шайтош

2. Комісії і їх председів про роботу на ХІІ. СКР і в наступнім періоді до ХІІІ. СКР в такім складі:
комісія про освіту - Ксенія Медєші, председкыня
комісія про културу - Міломір Шайтош, председа
історічна комісія - Михайло Фейса, председа
комісія про економічный розвиток - Владимір Бучко, председа
комісія про выдавательство і інформації - Владимір Гаргай, председа
комісія про Штатут СКР - Андрій Копча, председа,
Юрій Фірцак, Владимір Противняк – членове,як і подля делеґованя членьскых країн

3. Вольбы новой СРР, в складі котрой суть:
Штефан Лявинець - Мадярьско
Владимір Противняк - Словеньско
Андрій Копча - Польско
Александер Мошкола - Чесько
Юліюс Фірцак - Румунія
Славомір Гіряк - Северна Америка
Микола Бобинець - Україна
Мійо Шайтош - Хорватьско
Дюра Папуґа - Сербія
Мартін Караш – член за Світовый форум русиньской молодежі

4. Вольбу новой Світовой рады Русинів, в складі котрой были зволены:
Председа Світовой рады Русинів - Дюра Папуґа
1. підпредседа СРР - Штефан Лявинець
2. підпредседа СРР - Юліюс Фірцак
Выконный тайомник СРР - Владимір Противняк.

РЕЗОЛУЦІЯ
XIІ. Світового конґресу Русинів (Рутенів / Руснаків / Лемків)

13. – 14. юла 2013 р. в Ужгороді і Сваляві на Україні
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5. Волъбу новой Ревізной комісії СКР, в складі котрой суть:
Іван Петрецкі – председа, Румунія
Іван Кушнір - член, Україна
Петро Кіш - член, Хорватьско

6. Справу о  выслідках господаріня СКР за рокы од 30.5.2011 до 1.7.2013 і  о повніню задач СРР, яку предніс 
председа Ревізной комісії СКР Іван Петрецькі з Румунії і котру о фінанцованя доповнив тайомник СРР Владимір 
Противняк.

7. Пропозіцію орґанізації Културне товариство Русинів Румунії на одбываня ХІІІ. СКР, в  терміні юн 2015 року 
в місті Переґу Маре в Румунії.

8. На основі устной жадости пана А. Фатулы, по предявліню приглашкы і документів в змыслі Штатуту СКР, зачінать 
плынути два річна доба кандідатуры про новозареґістровану Міджіреґіоналну общественну орґанізацію 
„Обьєдинение Русинов“ з републікы Руська Федерація.

9. Проголошіня делеґатів ХІІ. СКР, в котрім од найвысшых державных орґанів Україны вымагають наповньованя 
прав Русинів на Україні, жебы вшыткым своїм жытелям вытворили обєктівны условя вольного вырішованя о своїх 
націоналных правах, меджі нима і Русинам на Підкарпатю, окремо в часі будучого зрахованя жытельства в 2014 р.

10. Штатут Світового Конґресу Русинів, доповненый пропозіціями делеґатів схвалеными на Собраниї репрезентантів 
членьскых орґанізацій ХІІ. СКР в місті Сваляві на Україні.

Д. XIІ. СКР УКЛАДАТЬ:
1. Конґресовым комісіям розробити прияты пропозіції ХІІ. СКР до конкретных задач із становліньом терміну 

і одповідности за їх повніня.
Т: 30.09.2013 і безперерывно З: председове комісій і председа СРР

2. Заслати на реґістрацію Міністерству загранічных діл Словеньской републікы схваленый Штатут СКР, схваленый 
делеґатами на ХІІ. СКР. По реґістрації Штатут переложыти до русиньского языка і  до урядного языка каждой 
членьской країны.

Т: 30.09.2013 З: председа комісії про Штатут СКР, тайомник СКР і членове СРР

3. Спрацовати фінанчны крітерії господаріня СКР в змыслі платных законів Словеньска про фінанцованя 
орґанізацій, дати на обговоріня членам Світовой рады Русинів і наслідні схвалити.

T: 30.11.2013 З: председа СРР і тайомник СРР

4. Посудити і розробити окремы писомны пропозіції выступаючіх членів СРР
 і остатні выступы діскутуючіх до конкретных пропозіцій і заслати одповіді на їх рішіня.
T: 30.11.2013 З: председа СРР

5. Написати жадость до Парламенту Польской републікы, Парламенту Рады Европы і Европской комісії о признаня 
акції „Вісла“ за безправну і жадати оправданя і нагороду про тот етнос, котрый быв тым чіном пошкодженый.

T: 30.11.2013 З: председа СРР

6. Поділяти ся на выпрацованю условій нового Штатуту СКР, якый буде сповнювати модерны крітерії Европского 
сполоченства і  правила Словеньской леґіслатівы. В  2014 р. дати на обговоріня членьскым орґанізаціям СКР 
і Світовій раді Русинів.

T: 30.05.2014 З: председа СРР і председа комісії про Штатут СКР

7. Написати жадость Владі і презідентови Мадярьска, дірекції Высокой школы в Нередьгазі в Мадярьску, жебы выука 
русиньского языка на єй катедрі была знову одкрыта.

T: 10.08.2013 З: председа СРР

8. Выужывати вшыткы доступны можности заступовати інтересы Русинів світа в  штруктурах Европеской унії 
і міджінародных орґанізаціях.

Т: безперерывно до 2015 р. З: председа СРР

Резолуція была схвалена делеґатами ХІІ. Світового конґресу Русинів у Сваляві на Україні дня 14. юла 2013 р .

За пропозіційну комісію : ПаедДр. Александер Фецура в. р.,председа комісії
Василь Бойчук, член, Мійо Шайтош, член
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Другого дня пребуваня на своїм студийним путованю, пияток, 
19. априла 2013. року, студенти з Оддзелєня за русинистику 
Педаґоґийней академиї з Кракова з Польскей, на чолє зоз про-
фесорку др. пхилол. габ. Олену Дуц-Файфер, нащивели Рус-
нацох у Горватскей дзе им домашнє було Дружтво »Руснак« з 
Петровцох. У делеґациї, у хторей 7 студентох трецого року ру-
синистики приведла їх професорка Олена Дуц-Файфер, бул и 
редактор радия Рускей бурси ЛЕМ.фм Боґдан Ґамбаль котри, 
як и професорка Дуц-Файфер, визначни член Сдруженя Лем-
кох/Руснакох у Польскей. 

Илона Грецешин

З
начне повесц же сотруднїцство 
студентох Оддзелєня за руси-
нистику Педаґоґийней академиї 

з  Кракова з  оддзелєнями руского 
язика ОШ Антуна Бауера Вуковар, 
ПШ Петровци, започало 2010. року 
кед нас першираз нащивели. Циль 
шицкого того медзинародне повязо-
ванє Катедрох русинистики и школох 
у  котрих ше виучує руски/русински/
лемковски язик, цо у ствари реализа-
ция єдней од велїх точкох Резолуциї 
3. Конґреса русинского язика отрима-
ного у Кракове 2009. року.

Госци, насампредз, нащивели ОШ 
»Антун Бауер« у Вуковаре, дзе их при-
витал директор Йоза Михалєв та учи-
тельки руского язика Наталия Гнатко 
и мр Илона Грецешин, хтори були их 
орґанизаторе и водителє дальших ак-
тивносцох. 

У Подручней школи у Петровцох, дзе 
ше виучує руски язик и  култура, гос-
цох привитала руководителька Мела-
на Дюдяр. Потим мали стретнуца зоз 

школярами нїзших и  висших класох, 
присуствовали на годзинох руского 
язика, на хторих ше школяре пред-
ставели з  нашу поезию, шпиванками 
и презентацию »Руснаци у Републики 
Горватскей«. На годзини култури вєд-
но научели и єдну руску и лемковску/ 
русинску шпиванку, а студенти з Поль-
скей петровским школяром предста-
вели лемковске/русинске облєчиво. 

На пополадню ориманей годзини 
рускей култури участвовали нашо 
поетове Любка Сеґеди Фалц, Еуґения 
Врабец, Томислав Мишир, Агнетка 
Костелник Балатинац, Ганча Папан-
дриш Гаргаї и  Звонко Барна. По-
етове, котрим ше придружела и Дуц-
Файферова як поетеса, читали свойо 
стихи, а госцом домашнї подаровали 
бабку »Оленку« у  нашим руским на-
родним облєчиве.

Орґанизована и  нащива Старим Ян-
ковцом, дзе перше нащивели ОШ 
»Стари Янковци« у  хторей ше виучує 
руски язик, а  привитал их директор 
школи Андєлко Лучич. У  Општини 
Стари Янковци домашнї им бул дона-
чалнїк Мийо Шайтош, котри, як його 

предсидатель, госцом бул домашнї и у 
просторийох Дружтва »Руснак« у  Пе-
тровцох, хторе зоз Здруженьом Лем-
кох у Польскей сотрудзує уж 8 роки. 

За госцох з Кракова у Петровцох була 
орґанизована богата програма, бо 
попри спомнутей нащиви Подручней 
школи, нащивели и  Грекокатолїцку 
церкву Покрова Пресвятей Богоро-
дици, дзе их привитал парох о. Влади-
мир Седлак. У церкви присуствовали 
и на Служби Божей з панахиду за Ев-
ґению Барич, народзену Горняк, з на-
годи 70-рочнїци єй народзеня, як и за 
поетох котри народзени лєбо похо-
вани у  Петровцох: Митра Надя, Оси-
фа Костелника, Силва Ерделя, Мелану 
Вашаш и Влади Костелника. 

У  петровскей библиотеки домашнї 
им бул Даниєл Сеґеди, а у музею, дзе 
видзели и як дакеди випатрало руске 
обисце, Саня Леголат. Тиж так, у  Пе-
тровцох мали стретнуце и  розгвар-
ки з  членом Совиту за национални 
меншини РГ Звонком Костелником, 
з  представителями локалней заєднї-
ци и  доначалнїком Општини Боґда-
новци Ярославом Медєшом та пред-
ставительку Руснацох Осиєцко-ба-
раньскей жупаниї Агнетку Костелник 
Балатинац, предсидательом Рускей 
ради Општини Боґдановци Якимом 
Вашашом, предсидательом Месного 
одбору Томиславом Рацом, а  пред 
тим, у Вуковаре бешедовали и з член-
ми Рускей ради городу Вуковар, на 
чолє з єй допредсидательом Звонком 
Барном.

При орґанизованю нащиви госцох 
з  Польскей, Дружтву »Руснак« фи-
нансийно помогли Рада рускей на-
ционалней меншини городу Вуковар 
и  општини Боґдановци и  Стари Ян-
ковци. 

СТУДЕНТИ З КРАКОВА НАЩИВЕЛИ ПЕТРОВЦИ, 
СТАРИ ЯНКОВЦИ И ВУКОВАР

Студенти за русинистику ПА з Кракова и професорка др. пхилол. габ. Олена Дуц-Файфер зоз пе-
тровскима школярами висших класох, їх учительками и рускима поета з Подунавля
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М
ушим повесц же културна 
програма у  Горватскей наис-
це була одлична, видзи ше 

же уложели барз вельо труду. Нащи-
вели ю  з векшей часци домашнї гос-
ци. То наисце значне, кед вежнєме 
до огляду же у Републики Горватскей 
формално єст менєй як два тисячи 
Руснацох. Прето, гварим, треба им по-
могнуц же би и далєй пестовали нашо 
обичаї, нашу шпиванку и наш танєц”.
ПРОҐРАМА ПОДІЇ: 

Субота, 21. 9. 2013
СТАРИ ЯНКОВЦИ
15.00
Покладанє венца на пам’ятнїк у  Ста-
рих Янковцох
16.00
Зашеданє Шветовей ради Русинох (Рус-
нацох/Лемкох) и  Конґресней комисиї 
за просвиту у општинскей »vijećnici« 

ПЕТРОВЦИ
19.30
Културна програма »Кед голубица 
лєцела« − Дом култури 
− шпиваче (солисти, дуети, триа, 

квартети), поетове и  рецитаторе 
конґресних руских/русинских/
лемковских здруженьох зоз риж-
них жемох 

− шпиваче и  жридлово ґрупи: КУД 

»Яким Ґовля« Миклошевци, КУД Ру-
снацох Осиєк, 

– Вуковар, Дружтво Руснацох Цвел-
фелиї Райово Село, КПД Рускиня 
и Руснак« Заґреб, 

– КУД »Яким Гарди« Петровци, КУД 
»Осиф Костелник«, КУД »Янковци« 
Стари Янковци и Дружтво »Руснак« 
Петровци

21.30
Вечера за госцох и  учашнїкох у  сали 
»Соколана
23.30
Врацанє до Винковцох

Нєділя, 22. 9. 2013
ПЕТРОВЦИ
10.00
Служба Божа у  Винковцох у  церкви 
Покрова Пресвятей Богородици
11,30
Означованє рочнїцох у  просториї 
Дружтва »Руснак«

Покровитель: Совит за национални 
меншини РГ Сопокровителє: 
Општини Стари Янковци, Боґданов-
ци, Рада рускей националней мен-
шини городу Вуковару и предстванїк 
рускей националней меншини Горо-
ду Заґребу.

Орґанизатор: »Руснак« Дружтво 
Руснацох у РГ 

Владислава Гарди

Стари Янковци и Петровци, 21. і 22. септембра 2013.
70. рочнїца народзеня язикословки др Еуґениї Барич, народзеней 

Горняк (1943 – 2013)
10. рочнїца од снованя здруженя »Руснак« Дружтва Руснацох у РГ 

(2003 –2013)

»Кед голубица лєцела«

О  тим зме бешедовали зоз предсидательом Шветовей ради, 
Дюром Папуґом, котри о тим гварел: ,,Идуцого дня нашого пре-
буваня у Горватскей, 22. септембра, мали зме ище два културни 
подїї, котри тиж були добре пририхтани. Перша була означо-
ванє 70-рочнїци од народзеня Евґениї Барич, професорки и до-
кторки наукох, Рускинї, котра за собу охабела числени науково 
роботи котрим би у  наступним периодзе требало пошвециц 
окремну увагу. И тоту часц, як и конґресну просвитну комисию, 
водзела професорка Евґения Врабец. Друга часц нєдзельовей 
програми була пошвецена 10-рочнїци од снованя Дружтва 
Руснацох „Руснак” у Републики Горватскей. 

У 
роботи Конґресней комисиї за 
просвиту вжали учасц предста-
вителє лєм штирох делеґацийох 

од дзевец и то зоз: Сербиї, Горватс-
кей, Мадярскей и Польскей. На жаль 

вше менша зацикавеносц делеґатох 
за роботу у комисийох. Тиж так, чеж-
ко робиц и прето же на Конґрес нє 
приходза исти делеґати алє з векши-
ни жемох то нови особи та нє мож 
предлужиц роботу и у подполносци 
витвориц заключеня з предходних 
конґресох. Наприклад: почали зме на 
11. Конґресу з виробком тематского 
словнїка вариянтох вигваряня рус-

кого ззика за основну школу у шейсц 
жемох, а на 12. Конґресу предлужена 
робота на словнїку штирох жемох бо 
делеґати з України и Румуниї нє робе-
ли у тей Комисиї.
Бешедоване и о тим же на єдней од 
схадзкох Конґресней комисиї за ин-
формованє предложене же би були у 

Звит о роботи Конґресней комисиї за просвиту 12. 
Шветового конґресу Русинох/ Руснацох/ Лемкох
12. Шветови конґрес отримани од 12-14. юлия у України.

c. 14  ►

Ксения Медєши, 
предсидателька Конґресней комисиї 
за просвиту
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Ч
ерез довгорічне приятельство 
з  домашніма приніс позваня на 
тот популарный русиньскый 

фестівал в  Сербії і  про ФҐ Розмарія 
(Пряшів). А так сьме ся выбрали до Ке-
рестура, де нас уж очековали. Пан ді-
ректор, учітелі і делеґаты нас привита-
ли і уквартельовали на інтернаті міст-
ной школы. Пані Любіца Няради нам 
побісідовала о  минулости і  заміряню 
школы. Перша русиньска школа в Русь-
кім Керестурі была выбудована при 
церьковнім хорі а  покровительство 
над ньов мала ґрекокатолицька церь-
ков. Од року 1854 ту учів вызнамый 
педаґоґ Петро Кузмяк (походжіньом із 
села Фольварк, днесь Страняны в Ста-
ролюбовняньскім окресі, школа несе 
його назву), як в минулости, так і в су-
частности ся на школі учіть в русинь-
скім языку. Основну школу навщівлять 
331 школярів. На середній школі ся 
учіть в сербскім языку, але продовжує 
і  выука в русиньскім языку. Молодеж 

може штудовати економіку зо заміря-
ньом на турізмус. У тій середній школі 
є 250 школярів. Найміліше на містных 
жытелях мі быв (окрем погостинности, 
і скромности) їх русиньскый язык... По 
освіжіню собі вшыткы членове нашого 
ФК выпробовали проґрам і  наступи-
ли до фарніцького мікробусу. Окрем 
шофера - костілника нам сполочность 
робив і председа Світовой рады Руси-
нів пан Дюра Папуґа. Налада ґрадова-
ла... По каждій співанці нас пан Дюра 
скушав, яку співанку знаме, або не зна-
ме. Але не заскочів нас жаднов. Знали 
сьме вшыткы співанкы, на якы собі лем 
спомянув... В словеньскім селі Селенч 
нас уж чекали жытелі і  школярі міст-
ной основной школы. При вступі до 
дому културы нас витав путач Музея 
людовой културы: ТУ ОЖЫЛА СЕЛЕНЧ-
СКА МИНУЛОСТЬ. Малы школярі собі 
до проґраму, котрый быв в містнім КД, 
приготовили інсценацію приповідкы 
Снігурка і сім карликів.. По них на-
слідовав проґрам ФС Розмарія. По 
выступіню і аплавзі сьме ся згодли, же 

сьме собі танець і спів ужывали вєдно 
так добрі як і  публіка, што не бывать 
так часто. Выконы нашых молодых 
танечників нас в  дакотрых моментах 
сторгли аж так, же ся нам хотіло за-
тляпкати вєдно з публіков... Нашій спі-
вацькій ґрупі гостителі спонтанно за-
нотили знаме Жывите людіє... Розбігла 
ся весела людова забава. Вєдно грали 
музыканты єдного народа, але з двох 
країн...
Через наше перебываня в Сербії чле-
нове ФК Розмарія были і на св. літурґії 
в  містній церькви, перешли уліцями 
Руського Керестура ітд. А  потім уж 
было фінале, де в суботу вечур наслі-
довало наше выступіня на Ґалавечері. 
Там керестурскый фолклорный колек-
тів нам приближыв свадбяны звыкы, 
як чепіня невісты подля русиньскых 
традіцій. Розмарія принесла нашым 
краянам іскерку гумору, оріґіналны 
традіції і  наладу, ку якій докажуть 
сторгнути лем Русины. Вірю, же на 
Пряшівчанів будуть навщівниці фесті-
валу Червена ружа іщі довго в добрім 
споминати. Перлічка наконець: Перша 
ряда сідадел тзв. ВІП была через цілый 
ґалавечірній проґрам обсаджена. По-
літіци містной справы собі не дово-
лили одыйти. Были там аж до завер-
шалного аплавзу. Вдячні і з інтересом 
слідовали діяня на сцені, што у нас не 
бывать часто. 

Путoваня за Русинами на „долнякы“

“Голосу Русина” обявйовани и тексти 
за школярох. Комисия за просвиту 
прилапела предклад и зложела ше 
же би дала вигодни змисти котри би 
були обявйовани на штреднїм боку.
Тиж так бешедоване и о школярох з 
других жемох хтори уписани до Ґим-
назиї у Руским Керестуре. Зоз Украї-
ни зме мали по єдного школяра на 
першим, другим, трецим и штвартим 
року. Наздаваме ше же тройо школя-
ре предлужа школованє на другим, 
трецим и штвартим року, а постої 
можлївосц же ше на перши рок упи-
ше єден школяр зоз Словацкей. Ви-
роятно би було и вецей школярох кед 
би нє було проблему коло змесцова-
ня школярох з других державох до 
интернату бо нє маю державянство 
Републики Сербиї. Предложене же би 
ше глєдало од Националного совиту 

же би винашол ришенє за змесцованє 
школярох зоз других державох хтори 
на школованю у Сербиї.
Учашнїки Конґресней комисиї за 
просвиту думаня же би требало зробиц 
методолоґию виучованя руского язика 
як меншинского бо анї єдна держава у 
хторей ше учи руски язик таку кнїжку 
нє ма. До такей роботи би требало 
уключиц професорох зоз Катедри. 
Олена Дуц - Файфер предложела же би 
єй студент могол зробиц дохторску ди-
сертацию на тоту тему.
Предложене и же би ше направел 
список шицких державох у чиїх ше 
школох на даяки способ виучує руски 
язик.
Конґресна комисия за просвиту 
предложела же би з каждей жеми 
учашнїки Конґреса як єй представи-
телє обовязно вжали учасц у роботи 
каждей комисиї та би вец и резултати 
роботи були удатнєйши.

На концу роботи учашнїки Конґре-
сней комисиї за просвиту ше порадя-
ели же би ше медзиконґресне заше-
данє Комисиї за просвиту отримало у 
септембру у Горватскей кед ше будзе 
отримовац манифестация “Голубица”.

Принєшени шлїдуюци заключеня 
Конґресней комисиї за просвиту:

1. Предлужиц роботу на виробку 
тематского словнїка вариянтох  
руского/ русинского/ лемков-
ского язика за основну пколу,

2. Обявйовац на штреднїх бокох 
“Голосу Русина” змисти за шко-
лярох.

3. Предлужиц уписованє школярох 
зоз других державох до Ґимна-
зиї у Руским Керестуре.

4. Зробиц методологию виучованя 
руского/ русинского/ лемков-
ского язика за меншинского. 

c. 13  ►

Як собі люде розумлять і взаємно ся підпорують з ласков і ре-
шпектом, так і вельо вєдно докажуть. Так было і у нас. Особні по-
знам пана Мішка Глівяка (позн. ред.: русиньскый подникатель 
і  актівіста в  Пряшові) і  знам, што вшытко є  охотный обігнути 
і зарядити, а то вшытко з ласков і одданостьов свойому русинь-
скому народу і  його неконечні красным традіціям. На першім 
місці у нього такой по родині є сакрална гудьба. За пару років 
уж походив не мало світа з ґрекокатолицькым катедралным хо-
ром св. Йоана Крестителя з Пряшова. Быв і на фестівалі Червена 
ружа в русиньскім селі Руськый Керестур в Сербії. 

Ева Грабкова, Пряшів
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Б
ез огляду на тото, сцем похвалїц 
орґанизацию яка була у Винков-
цох, у Старих Янковцох, алє и у 

Петровцох, дзе отримани и зашеданя 
и  културна манифестация „Кед голу-
бица лєцела”. Манифестацию орґани-
зовало Дружтво Руснацох у  Горват-
скей „Руснак” и вона була на барз ви-
соким уровню. На нєй присуствовали 
скоро шицки їх найзначнєйши твори-
телє и дїяче и думам же вони уложели 
вельо труду и средства, а випадло же 
мало людзох пришло. 
Но, ми заш лєм закончели и єдну часц 
розправи на зашеданю Шветовей 
ради и  направели зме общу оцену 
12. Шветового конґреса Русинох/
Руснацох/Лемкох. Думаме же вон бул 
барз успишни, а то потвердзую и до-
кументи котри зме виведли з тей на-
годи. Преглашенє делеґатох Швето-
вого конґреса ма окремни третман 
у  України. Воно послате и  по мейлу, 
и  по порядней и  по дипломатичней 
пошти з Беоґраду и практично пред-
ставя вимогу же би Парламент Укра-
їни припознал Русинох як меншин-
ску националну заєднїцу у  України. 
Русински язик припознати прешлого 
року, а  тераз ше, пред пописом жи-
тельства, котри будзе отримани на яр 
идуцого року, обчекує и  припознанє 
18-ац националних меншинох чийо 
язики уж припознати. Значи, то тераз 
приоритет. 
Други два точки котрим зме пошве-
цели увагу, алє у  смислу догварки, 
то бул текст вимоги за преглашенє 
акциї „Висла” за нєзаконїту акцию 
у  Польскей и  текст вимоги за об-
новйованє и утвердзованє стаємней 
роботи Катедри за русински язик на 
Високей школи за просвитних ро-
ботнїкох и  учительох у  Нїредьгази 
у  Мадярскей. Тоти два тексти вимо-
гох порихтани и ми на нїх, на схадзки 
у Горватскей, нє мали нїяки зауваги. 
Предкладанє таке же их пошлєме 

по мейлу шицким членом Шветовей 
ради и очекуєме же нам пошлю при-
гварки и зауваги, кед их буду мац, же 
бизме их одклонєли.
Понеже, як сом уж гварел, векшина 
членох Шветовей ради нє була при-
сутна на планованим зашеданю у Гор-
ватскей, заказуєм нове зашеданє, зоз 
истим дньовим шором котри и  тераз 
бул плановани. Нове зашеданє будзе 
отримане концом октобра, або на по-
чаткку новембра и то у Прешове у Сло-
вацкей, або у Будапешту у Мадярскей.
Окрем зашеданя Шветовей ради, ко-
тре було зарисоване у  плану одходу 
до Горватскей, там отримане и заше-
данє Конґресней комисиї за просви-
ту. Просвитни роботнїки ше стретли, 
а  найвекше число було зоз Горват-
скей и  України. На зашеданю, котре 
прешло барз добре, потримани пла-
новани активносци котри предложе-
ни на конґресним зашеданю у  Ужго-
родзе и Сваляви у України. 

Тото цо нове то же формулована нова 
идея же би ше вимагало отверанє Лек-
тората за русински язик на Универзи-
тету у Заґребе, же би ше русински язик 
могол виучовац и  у Горватскей и  же 
бизме и  там мали овласцену особу. 
Предложене же би вец тот лекторат со-
трудзовал з лекторатами котри потераз 
уж маме у Новим Садзе у Сербиї, у Пре-
шове у  Словацкей и  Кракове у  Поль-
скей, як и же би ше обновела Катедра 
у Нїредьгази у Мадярскей, же бизме цо 

лєпше могли зачувац наш язик.
Уж сом на початку тей розгвар-
ки гварел же у  рамикох пребуваня 
у  Горватскей була барз интересант-
на културна програма „Кед голубица 
лєцела”. Манифестация була наисце 
прекрасна. Провадзел ю  и Велько 
Кайтази, соборски заступнїк за 12 на-
ционални меншински заєднїци у Гор-
ватскей, медзи котрима и  руска. Зоз 
нїм зме отворено бешедовали о мож-
лївосцох финансийней потримовки 
їх активносцох. Порадзели зме ше же 
би найвироятнєйше другого викен-
ду у  новембру бул отримани Други 
дзень Русинох на Подкарпатю у Укра-
їни и же би з тей нагоди бул повола-
ни музично-фолклорни ансамбл зоз 
Дружтва Руснацох у  Горватскей, зоз 
Петровцох. Вони то дзечнє прилапе-
ли, з тим же би требало найсц пенєж 
и  финансийно потримац їх приход, 
односно госцованє. 
На концу розгварки з  паном Дюром 
Папуґом, предсидательом Шветовей 
ради, алє источасно и  предсидате-
льом Рускей Матки у Сербиї, опитали 
зме ше му же яки плани роботи Рус-
кей Матки у наступним периодзе.
„Заплановали зме даскельо значни 
активносци котри би мали буц реали-
зовани по конєц того рока. У Коцуре 
плануєме отримац Подобову коло-
нию „Коцур 2013. року”, а  першого 
викенду у  децембру, у  Новим Садзе 
будзе отримани 11. Фестивал малих 
сценских формох котри од того року 
будзе ношиц мено Дюри Папгаргая 
и  то у  орґанизациї Месного одбору 
Рускей матки. Од того тижня почали 
и  пририхтованя за виход до конца 
рока двох числох „Глашнїка Рускей 
матки” и „Руснака”. Маме досц мате-
риялу. Єден з векшей часци будзе по-
швецени конґресним активносцом 
у  котрих зме участвовали, а  други 
програмним котри, як сом уж гварел, 
запровадзиме до конца рока”. 

Розгварка зоз предсидательом Шветовей ради Русинох/
Руснацох/Лемкох о зашеданю Шветовей ради у Старих Янковцох 
у Републики Горватскей, 21. и 22. септембра 2013. року

У Старих Янковцох, у Републики Горватскей 21. септембра мала буц отримана схадзка Шветовей 
ради Русинох/Руснацох/Лемкох. На нєй мало буц бешедоване о тогорочним 12. Конґресу Русинох/
Руснацох/Лемкох котри отримани у юлию у України, алє и о ище дзепоєдних точкох дньового шора. 
О тим зме бешедовали зоз предсидательом Шветовей ради, Дюром Папуґом, котри о тим гварел:
„Нажаль, з тей нагоди зме нє мали потребни кворум. Ми формално єдну часц того зашеданя, одно-
сно дньового шора, прешли уж кед зме були там. Гоч поволанки шицким обчекованим учаснїком 
послати ище 19. авґуста, односно пред вецей як мешац днями од термину заказаного зашеданя 
Шветовей ради, людзе ше векшином нє зявели, бо то нє похопели озбильно, и нє явели на час же нє 
годни присц.

Владислава Гарди
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В
соботу, 21. септембра, у  центру 
Старих Янковцох, положени 
венєц на памятнїк, а потим у оп-

штинскей сали, сход и шицких госцох 
привитал и  поздравел предсидатель 
Дружтва »Руснак« и  член Шветовей 
ради Русинох (Руснацох/Лемкох) Мийо 
Шайтош, потим начальнїк Општини 
Стари Янковци Драґан Сударевич, са-
борски заступнїк за нацинали менши-
ни РГ Велько Кайтази и предсидатель 
ШРР Дюра Папуґа. Отримани обидва 
зашеданя, алє консултутивного харак-
теру, бо були присутни лєм члени де-
леґациї зоз Сербиї, України и Горватс-
кей. Зашеданє Шветовей ради Русинох 
(Руснацох/Лемкох) водзел єй предси-
датель Дюра Папуґа зоз Сербиї, а при-
сутни були єй члени: Микола Бобинец 
з України, Мийо Шайтош з Горватскей 
та Петро Киш член Ревизней ради тиж 
з  Горватскей. Конґресну комисию за 
просвиту у одсутносци єй предсисда-
тельки Ксениї Медєши, водзела панї 
Еуґения Врабец, водителька Активу 
руского язика Дружтва »Руснак«. По-
неже конґресна комисия отвореного 
типа, окрем порядних членох зоз Сер-
биї, України и Горватскей, на поволан-
ку Дружтва »Руснак« на зашеданю була 
присутна и  др. славистики Гайналка 
Фирис з Мадярскей. Записнїки буду на 
Дньових шорох идуцих конґресних за-
шеданьох дзе буду розпатрани пред-
клади заключеньох. Културна програ-
ма, под исту назву як и манифестация, 
отримана у Петровцох у Доме култури. 
После гимнох РГ, ШКР и шветочней пи-
снї Руснацох у  РГ, културну програму 
отворел пан Велько Кайтази, соборски 
заступнїк у Совита за национални мен-
шини РГ, котри по перши раз на тей 
манифестациї. Пан Кайтази источашнє 
заступа 12 национални меншини, мед-
зи котрима и руску. Писню »Кед голу-
бица лєцела« як акапелу одшпивала 
шпивацка ґрупа Дружтва »Руснак«. 
На програми наступели шпиваче 
и  жридлово ґрупи КУД-ох з  руским 

предзнаком, а то КУД Руснацох Осиєк, 
КУД»Яким Ґовля« Миклошевци, КУД 
»Яким Гарди« Петровци и  КУД »Осиф 
Костелник«. Спред Дружтва »Руснак«, 
котре було домашнє, наступела його 
солисткиня Ивона Гнатко зоз писню 
»Рускей писнї« за котру можеме по-
весц же є  и  петровска писня, бо на 
слова поетеси Любици Гаргай, родзе-
ней у Петровцох, музику написал Ми-
рослав Костелник з Петровцох, котри 
и провадзел на ґитари. Шпивацка ґру-
па представела ше зоз писнями »Од 
Дуная широко« акапела и  »Ей, бетяр 
я  дзивочка« за котру матрицу зробел 
Константин Чордаш з Дюрдьова. Їх во-
дительки Ана Бучко и Наталия Гнатко. 
Спред Рускей матки наступела поете-
са Мария Дорошки котра зоз стихами 
своєй родолюбивей писнї »Руснак/
Русин/Лемко« закончела културну 
програму. На концу, предсидатель 
ШРР Дюра Папуґа и член ради Мико-
ла Бобинец повинчовали и  уручели 
дарунки предсидательови Миї Шай-
тошови з нагоди 10. рочнїци Дружтва 
»Руснак«. Окрем госцох споза гранї-
ци, сход звелїчали Звонко Костелник, 
член Совиту за национални меншини 
Републики Горватскей, Петро Дьордич 
спред Вуковарско-сримскей жупаниї, 
петровски парох мр. сц. Владимир Сед-
лак, почесна предсидателька Дружтва 
»Руснак« Любка Сеґеди-Фалц, дона-
чалнїк Општини Боґдановци Ярослав 
Медєши, предсидатель Месного одбо-
ру Петровцох Томислав Рац, предсида-
телька Рускей ради городу Вуковару 
Лела Дїтко, представителька рускей 
националней меншини Осиєцко-ба-
раньскей жупаниї Агнетка Балатинац, 
тайомнїк представнїка рускей нацио-
налней меншини Городу Заґребу Яким 
Павлович, тайомнїца Рускей ради Ву-
коварско-сримскей жупаниї Марияна 
Джуджар. Конферансу водзели члени 
Форума младих Дружтва »Руснак« То-
мислава Ралиш и Боян Кошутич, а со-
ставели ю  Еуґения Врабец и  Наталия 

Гнатко. Друженє и  вешелє з  рускима 
писнями и  танцами, предлужело ше 
у  сали Соколана. Внєдзелю, 22. сеп-
тембра, шицки госци споза гранїци, 
як и  велї домашнї були на Служби 
Божей у  петровскей церкви Покрова 
Пресвятей Богородици, котру служел 
єй парох мр. сц. Владимир Седлак. Оз-
начованє двох рочнїцох тогорочней 
манифестациї отримане у  просториї 
Дружтва »Руснак«. Роботу и дїло язико-
словки др Еуґениї Барич, народзеней 
Горняк, представела панї Еуґения Вра-
бец, а о єй живоце поведла панї Любка 
Сеґеди-Фалц, котра Баричову особнє 
познала. О снованю Дружтва »Руснак« 
и перших рокох його роботи, здогала 
нас тайомнїца Наталия Гнатко, котра 
и сама була єдна од його сновательох. 
Наглашує же його основни цилї медзи 
котрима пестованє и розвивнє руско-
го язика и култури, членство у Швето-
вим конґресу Русинох та повязованє 
и  сотруднїтство зоз Руснацами споза 
гранїцох, у  потполносци витворени, 
а задатки ше витворюю каждого року 
спрам програми кельо то можлїве. Од 
2009. року »Руснак« урядово финан-
цийно потримани од держави и  вше 
вецей од општинох и других целох. Як 
єден од його остатнїх значних успихох 
видвоює отверанє настави руского 
язика и култури у ОШ Стари Янковци. 
О успихох и почежкосцох роботи »Ру-
снака« дзечнє бешедовала його пер-
ша, а  нєшка почесна предсидателька 
Любка Сеґеди-Фалц и з гордосцу виз-
начела же Дружтво »Руснак« перше 
руске самостойне здружнє у Републи-
ки Горватскей. Бешеди ше приключе-
ли велї його члени и госци, а терашнї 
предсидатель Мийо Шайтош зедзе-
ковал шицким же звелїчали тогороч-
ну манифестацию. З  писню »Многая 
лїт« закончена тогорочна »Голубица«. 
Дводньову културну манифестацию 
»Кед голубица лєцела« у цалосци про-
вадзела ТВ екипа Призми. Сопокро-
вителє були Општини Стари Янковци 
и Боґдановци, Рада рускей национал-
ней меншини городу Вуковару, пред-
ставнїк рускей националней меншини 
Городу Заґребу и Вуковарско-сримска 
жупания. 

маґ.едуц.пхилол.цроат. Илона Грецешин

»КЕД ГОЛУБИЦА ЛЄЦЕЛА«
У орґанизациї Дружтва »Руснак«, а под покровительством Со-
виту за национални меншини Републики Горватскей, 21. и 22. 
септембра 2013. року отримана културна манифестация »Кед 
голубица лєцела«, у чиїх рамикох зреализовани вецей змисти. 
Тогорочна манифестация, котра ше под тоту назву отримує по 
други раз, пошвецена двом значним ювилейом, а то 70. рочнї-
ца народзеня язикословки др Еуґениї Барич, народзеней Гор-
няк (1943.–2013.) и 10. рочнїца од снованя здруженя »Руснак« 
Дружтва Руснацох у РГ (2003.–2013.)
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Як оцінюєте 12. СКР, котрого гос-
тительом была якраз Україна?

Україна стоїть на порозі підписаня 
Асоціації з  Европсков унійов. Голо-
вні Закарпатя мать выгодне ґеоґра-
фічне і  транспортне розположіня. 
Карпатьскы Русины жыють у  самім 
центрі Европы, з Европсков унійов їх 
споює богате історічне коріня і  мен-
таліта людей, што є добрым „штарту-
ючім імпулзом“ ку тому, жебы Україна 
была сучастьов Европской унії. А кідь 
ку тому вшыткому придаме і факт, же 
якраз Україна є  гостительом 12. СКР 
(што лем зміцнить русиньскый во-
прос), так єм пересвідченый, 
же найвысшы державны 
орґаны Україны 
вытворять вшыткым Ру-
синам обєктівны условя 
вольного вырішованя 
о  своїх націоналных пра-
вах, окремо в часі будучо-
го зрахованя жытельства, 
котре буде в  2014 р. На 
марґо конґресу іщі до-
давам, же, подля мене, 
є зорґанізованый на выскій 
уровни і  міцно ту чути ру-
синьского духа, самосо-
бов в  рамках можливости 
Україны. Ведь положме 
собі вопорс з другого боку: 
котра інша держава бы під-
порила таку подію Руси-
нів, кебы там не были ани 
вызнаны?
 
Но найважнішым про-

блемом і  так зіставать факт, же 
Русины на Україні дотеперь не 
суть вызнаны як окрема народ-
ность...

Підкарпатя є материньсков колысков 
вшыткых Русинів а  окремо я із 
далшыма приближно 400 посланця-
ми Верьховной рады Україны сьме 
приготовлены підняти русиньскый 

вопрос на сцені україньского пар-
ламенту. В  тім змыслі, жебы каждый 
Русин на Підкарпаті міг зреалізовати 
своє уставне право і  міг записати ся 
тым, кым ся досправды чує.

 А  як то кон-
кретно хочете реалізовати, респ., 
што сьте уж про рішіня того про-
блему з  боку своїх компетенцій 
зробили?

Важным у  тім вопорсі є  напрям, же 
минулого року быв Верьховнов ра-
дов Україны приятый Закон о  осно-
вах державной языковой політікы 
на Україні (Нo. 5029-VI). Мы сьме 

ку ньому выпрацовали пропозіції, 
котры выразно вказують на факт, же 
права націоналных меншын на Укра-
їні мусять быти в  згоді з  спомянутым 
законом. Тоты пропозіції были 
закомпонованы у  тім Законі і  были 3. 
юла 2012 р. выголошены Верьховнов 
Радов Україны і  8. авґуста минулого 
року підписаны і презідентом Україны 
Віктором Януковичом. Звыразнили 
сьме і арґументацію прав націоналных 
меншын, котра мусить быти так само 
в згоді з Европсков хартов реґіоналных 
языків або языків меншын, яку підпи-
сала і Републіка Україны. (Харта была 
ратіфікована з  обовязанями із Зако-
ном № 802-IV з  15.05.2003). На осно-
ві того єм пересвідченый, же Русины 
будуть реално вызнаны і на анкетовых 
листках при зрахованю жытельства 
буде порожня колонка, што дотеперь 
не было, де будуть мочі написати своє 
націоналне чутя, ку чому їх уж теперь 
вызывам. 

Много раз сьте ся высловили 
на марґо тзв. евроін-
теґрації Україны з Ев-
ропов, но фактом є, 
же незалежна Укра-
їна од свого взнику 
полемізує і  з думка-
ми, же зістане під 
вливом теперішньой 
Руськой федерації.... 
Якый ваш погляд на 
тоту проблематіку? 
Мушу єднозначно 
конштатовати, же 
Україна належыть 
до Европы і  ку тому 
єм днесь увів уж 
много причін. Но 
найважнішым фак-
том є, же Карпатьскы 
Русины жыють у самім 
центрі Европы і в звя-
зі з  тым треба Укра-
їну в  евроінтеґрації 

підпорити. Не знам офіціално о  тім, 
жебы напрям Україны, головні з боку 
владных представителів, інкліновав 
ку Росії. Но фактом зіставать, же Укра-
їна з Російов мать і надале хоче мати 
лоялны одношіня, а  то в  загранічній 
політіці і бізнісі, головні з ґазом і ро-
пов. Я пересвідченый, же мож продо-
вжовати і  при потенціоналнім вступі 
Україны до Европской унії. 

Підкарпатя є материньсков 
колысков вшыткых Русинів“...

Техт і фото: С. Л. Фечова 

Як сьме уж інформовали в  днях 12. аж 14. юла 2013 року ся 
на Підкарпатю одбыв уже 12. Світовый конґрес Русинів (СКР). 
Його головны засіданя одбыли ся в Ужгороді і Сваляві. В днеш-
нім выданю, ся ку 12. СКР вернеме в подобі інтересного інтер-
вю з ІВАНОМ БУШКОМ, посланцьом Верьховной рады Україны, 
котрый брав участь на конґресі. 
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Р
усины Мадярщины изобрали 
ся файным числом, обы вуд-
дати дань Духовному Отцу Ру-

синського народа. 27 апріля отбыв 
ся день памняти Великого Будителя 
у  Будапешті, орґанізованый Столич-
ным Русинськым Самосправованям 
(СРС) при подпоровані районных 
самосправовань. Вечер открыла 
председа СРС Олга Лікович-Сільцер 
привітствованём гостей – членув 
Вседержавного Общого Собранія Ру-
синув Мадярщины (ВРС), председы 
ВРС Віры Ґіріц, депутатув русинськых 
самосправовань и  представителюв 
Русинської Общины Мадярщины, го-
стей из Подкарпатя. 
Вечер быв побудованый у  формі лі-
тературно-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 на-
родного живота. А. Духнович – сим-
вол чистоты, добра, проповідник 
ушиткых доброт и  чеснот, благочин-
ности 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  безкорист-
ливый чоловік вуддав служіню Ру-
синському народу, котрый страдав, 
терпів айбо жив свойим животом, 
своїми традиціями, сохранявучи 
свуй идентитет. Мы, Русины, ощу-
щаєме мощный благородный дух А. 

Духновича, вун витає над колисков 
Русинув – Подкарпатям, над Пряшев-
щинов. Коріня сього духа пробило ся 
як виноградна лоза из земли у  пер-
вуй половині ХІХ стороча, а  теперь, 
у  днишній час, дає повноцінні пло-
ды, котрі называють ся Русинськым 
Ренесансом кунця ХХ и  начала ХХІ 
стороча. А. Духнович добре осозно-
вав, ош у процесі возрождіня націо-
налної идентиты, кромі передової 
части интеліґенції має принимати 
участіє ушиткый Русинськый народ. 
Завто вун обернув ся ид Русинам из 
словами, котрі стали Гимном Под-
карпатськых Русинув – «Подкарпат-
ськіє Русины! Оставте глубокый сон», 
котрі поклав на музыку др. Стефан 
Фенцик. Стихы А. Духновича ста-
ли народными, а  його знаменитоє 
«Вручаніє» стало народным Гимном. 
Стих Вручаніє читає ся як завіщаніє 
потомкам. Йсе є  уголошеноє А. Дух-
новичом 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 Ре-
несанса А. особность Духновича ста-
ла центром изглядовань научникув, 
историкув, літераторув, педаґоґув, 
выдавателюв и, хоче ся думати, ся-
щенникув. Бо не забывайме, што А. 
Духнович у  перву очередь греко-ка-
толичеськый сященник по призванію, 
автор знамого молитвенника «Хліб 
души». 
У  многых державах, де живуть Ру-
сины, активізовала ся творчеська 
еліта, орґанізовали ся Общества им. 
А. Духновича. Літераторы стали пи-
сати творы, посячені Будителю. Май-
продуктивным 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 ро-
боты М. Алмашія, В. Падяка, Д. Попа, 
Л. Філіпа (Подкарпатя); М. Сисака, 
В. Ябура (Словакія), о. М. Холошняя 
(Сербія) и многых другых. У музыкал-
ный арзенал великый внесок изроби-
ли И. Керецман, В. Кобаль, Н. Попен-
ко, М. Піров и другі. Великоє значеніє 
мавуть и  конференції, котрі каждый 
рук орґанізувуть ся у  Словакії, Ма-
дярщині, Подкарпатю, Сербії. Они 
способствують майліпшому озна-
комленію сочасної молодежі из твор-
чеськым спадком А. Духновича, обы 
ништо не лишило ся забытым из ши-
рокої 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 

ІНФОРМАЦІ ЇЗ 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.

Др. М. Лявинец

c. 18  ►
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Я
к сьме уж авізовали, в днях 12. – 
14. юла 2013 ся на Україні в міс-
тах Ужгород, Мукачево одбыв 

уж ХІІ. Світовый конґрес Русинів, су-
частьов котрого было і  засіданя VI. 
Світового форуму русиньской мо-
лодежі (СФРМ). На засіданю СФРМ 
в Ужгороді брало участь 33 делеґа-
тів з  9 країн – Чеська, Хорватьска, 
Мадярьска, Польска, Румуньска, 
Словеньска, Сербії, Україны і США.
На тій вызначній події молодых лю-
дей представителі окремых делеґацій 
в першій части проґраму презентова-
ли роботу своїх орґанізацій молодых 
Русинів в  періоді од посліднього 
СФРМ в  Мадярьску, то значіть од 
2011 рок. Участници ся взаємно обо-
гатили о  скушености і  ораґнізованы 
акції в  окремых штатах, як і мотіво-
вали до далшой роботы в  области 
розвоя русиньского діятельства. 
Далша часть проґраму была при-
свячена технічным проблемам, як 
і  змінам у  Становах СФРМ. Завер-
шална часть проґраму належала уж 
традічно вольбам, де была зволена 
нова Світова рада русиньской моло-
дежі. Єй членами на рокы 2013 – 2015 
ся стали: Светлана Ізай з  Чеськой 
републікы, Анна Бучко з  Хорвать-
ска, Марта Ватраль з Польска, Світ-
лана Петрецкі з Румуньска, Мартін 
Караш зо Словеньска, Татяна Шай-
тош із Сербії і  Володимір Кушнір 
з  Україны. За ревізора СФРМ быв 
зволеный Андрій Трохановскый 
з  Польска, за підпредседкыню 
Світлана Петрецкі з  Румуньска, 
а  председом ся уж по третій раз 
став Інґ. Мартін Караш зо Словень-
ска, котрый є автоматічно і членом 
Світовой рады Русинів. 
Окрем того, молоды Русины обго-
ворили і  іншы темы, як презентація 
русиньской проблематікы на інтер-
неті, робота на соціальных сітях, дія-
тельство і перепойованя русиньскых 
вебовых сторінок, ці творіня інтер-
нетовой бібліотекы. Отворена была 
і  діскузія о  задачах і  поставліню 

СФРМ. Притомны ся згодли на тім, 
жебы то мала быти головно конзул-
тачна платформа, але не вылучують 
ани реалну кооперацію членьскых 
орґанізацій на різных проєктах і акці-
ях русиньского характеру. Кандідату-
ру за члена СФРМ подала русиньска 
молодежна орґанізація з  Мадярьска 
а так за два рокы ся СФРМ розшырить 
о далшу – уж девяту країну.
Орґанізація Молоды Русины Сло-
веньска - найактівніша
Словеньско на VI. СФРМ заступовала 
орґанізація молоды Русины з актуал-
но зміненым центром з  Пряшова на 
Братіславу, на челі з актівным предсе-
дом Інґ. Петром Штефаняком, ПгД. 
Делеґація молодых людей в  сусідній 
Україні – на Світовім форумі молодых 
Русинів - презентовала свою хосенну 
і плодну културно-освітню роботу на 
Словеньску. Мімо їх културных ак-
тівностей в  різных сферах културно-
сполоченьского жывота на світовым 
форі представила і  інтернетове 

радіо Русин ФМ, яке выникло ми-
нулого року і  належыть орґанізації 
молоды Русины. Тото радіо мож спо-
кійно назвати радіом про Русинів 
цілого світа. Многы притомны при 
презентації роботы молодых Руси-
нів Словеньска з  великым інтересом 
слухали, што вшытко і  з якым енту-
зіазмом нашы молоды люде на Сло-
веньску вытворили... Своїм почіном 
собі орґанізація із Словеньска на VI. 
СФРМ меджі притомныма выслужыла 
оцініня як найактівніша молодежна 
русиньска орґанізація на світі...
Наконець треба додати, же СФРМ 
є ґарантом будучности і далшого роз-
витку русиньской молодежі в  меджі-
народнім контексті, зато од глубкы 
сердця тримме молодым Русинам 
палці, жебы і  надале розвивали то, 
што їм ту охабили їх предкы. Уж те-
перь ся тішыме на найближшу стрічу 
– на VII. Світовім форумі русиньской 
молодежі в  2015 році в  румуньскім 
місті Арад. 

фраґменты біоґрафії Будителя, быв 
исполненый Гимн «Подкарпатськіє 
Русины» и «Вручаніє». 
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 дітсь-
кої групы «Русинята». Діти прочи-
тали стихы А. Духновича, заспівали 
русинські народні співанкы. Укра-
шенієм сята была концертна проґра-
ма 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. Духнови-
ча. И як усе, по завершеню сяточної 
проґрамы, были бесіды, обмін ин-
формаціёв... Так дух А. Духновича ви-
тав над Будапештом.

c. 18  ►

VI. Світовый форум русиньской молодежі 
-МК- , -СЛФ-
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