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TEMA 
Будуть ,,выслышаны“ просбы Світового 
конґреса Русинів???

З історічного боку вшыткым є  знаме, же за ослободжі-

ня Чеськословеньской републікы войовали три народы 

і  народности: Чехы, Жыде і  Підкарпатьскы Русины. Они 

войовали і за нашу слободу жертвовали тото найцінніше – свої жывоты у тзв. ,,Свобо-

довій армаді“, котра ся формовала у тогдышнім СССР під геслом „За Прагу, Братіславу 

і Ужгород“. На тім місці є потрібне спомянути, же по 2. світовій войні найвеце терпили 

Підкарпатьскы Русины, котры войовали за републіку в Чеськословеньску. Но і так мос-

ковске веджіня Підкарпатьску Русь одділило од ЧСР і приєднало ку Україні.....
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Інформації із Польска  

Русины 
у чеськословацькуй легия

Інформації із США 

Інформації із Словеньска
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Ґ
арант того проєкта Шветового 
конґреса РРЛ бул Иван Чижмар, 
фолклорист и музични фаховец 

зоз Словацкей, а  у реализациї об-
єдиньованя писньох на чесц Рож-
дества  Исуса Христа у  шицких же-
мох у  хторих нєшка жию Русинох/ 
Руснаци/ Лемки, на вецей  од 350 
бокох у  богато илустрованей кнїж-
ки зоз прикладним ЦД-ом, у тиражу 
од 700  прикладнїки, окремну ува-
гу мали проф. др Михайло Фейса 
зоз нашей жеми, Наталия  Гнатко 
зоз Горватскей, Юрий Шипович зоз 
Подкарпатя у  України, др Марияна 
Лявинец  зоз Мадярскей, о. Василь 
Бойчук зоз Румуниї, Боґдан Ґамбаль 
зоз Польскей, и  Джери  Джамба зоз 
Америки.

Кнїжку „Коляди Русинох/ Русна-
цох/ Лемкох – писнї на чесц Рожде-
ства Исуса христа“ у нас годно купиц 
у  шицких месних/ городским/ реги-
оналним одборе Рускей матки у Рус-
ким Керестуре, Коцуре, Кули, Верба-
ше, Новим Садзе и Шиду.

Того року у  рамикох Рочного пла-
ну проєктох (ґрантох) Шветового 
конґресу Русинох/Руснацох/ Лемкох 
у найвекшей мири окончени пририх-
тованя за видаванє окремней кнїжки 
под назву „ИСТОРИЙНИ ДАТУМИ РУ-
СИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ“, за шиц-
ки 365 днї у  року, зоз календарским 
обробком шицких найзначнєйших 
подїйох и збуваньох и найвизначнєй-
ших особох Русинох (Руснацох/ Лем-
кох) зоз шицких державох,  членских 
орґанизацийох Шветового конґресу 
Русинох/ Руснацох/ Лемкох, хтора 
би  требала буц видрукована наступ-
ного року.

Основни циль Рочного пла-
ну проєктох (ґрантох) Шветово-

го конґресу Русинох/Руснацох/ 
Лемкох за 2014. рок так поставе-
ни же би було предлужене зоз 
започатимa  активносцaми на за-
єднїцким медзисобним инфор-
мованю, зоз видаваньом штирох 
числох  културно-белетристичного 
часопису „Голос Русина“ и  предлу-
жели заєднїцки културни активнос-

ци у  обласци пестованя мултижан-
ровей русинскей музики зоз орґа-
низованьом II „Rusyn festu“. 

ГОЛОС РУСИНА
ПРИВИТНЕ СЛОВО ЗА НОВУ КНЇЖКУ У ВИДАНЮ 
ШВЕТОВОГО КОНҐРЕСА РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ
КОЛЯДИ РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ - 
писнї на чесц Рождества Исуса Христа

Нова кнїжка у  виданю Шветового конґреса Русинох/ Руснацох/ 
Лемкох „КОЛЯДИ  РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ - писнї на чесц 
Рождества Исуса христа“  видрукована концом новембра того 
року. Явносци є представена 5. децембра 2014. року у Свиднїку, на 
тогорочним, другим Медзинародним фестивалу мултижанровей 
русинскей музики „Русин фест“.

Дюра Папуґа,                                                        
предсидатель Шветовей ради            

Русинох (Руснацох/ Лемкох)
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Т
огорічне Бєнале зачало уж 
в  пятніцю святочным актом – 
панахідов при гробі Епіфана 

Дровняка (знамый під пседонімом 
Никіфор), котров Русины оддали по-
чливость свому славному родакови 
– великому майстрови малярьского 
кумшту. На пєтнім акті, окрем до-
машніх представителів лемківскых 
орґанізацій – Андрія Копчі, председы 
Стоваришыня Лемків, Богдана Ґам-
баля, председы Руской Бурсы, были 
притомны і  членове Світовой рады 
Русинів (СРР) на челі із єй председом 
Дюром Папуґом, шефредактор Інфо 
Русина Петро Медвідь і іншы домаш-
ні і  загранічны русиньскы актівісты. 

У  першый день Бєнале ся одбыло 
засіданя Світовой рады Русинів, де 
ся говорило о  приправі наступного 
Світового конґресу Русинів, котрый 
буде в  2015 році в  Румунії і  іншых 
актуалных проблемах Русинів. Вечір 
акцію завершыли літературнов бісі-
дов із творителями русиньского сло-
ва. Другый день, в суботу о 10.00 г., за-
чало Бєнале в парадных обновленых 
купельных просторах креницькой 
Пияльни отворіньом выстав. Ту запо-
внили простор різны выставкы – цін-
на выстава домашніх Лемків з нагоды 
100-ой річніці смутно знамого Талер-
гофу під назвов Лемковина в Талерго-
фі (приготовили Павел Ханас і  Давід 
Квока), выставы образів русиньскых 
малярів з Україны, Словакії, Польска, 

Сербії і  Хорватії, выстава нашого ет-
ноґрафа Івана Чіжмара з його богатой 
творчости, множество русиньскых 
книжок, часописів, новинок... О 11.00 
г. ся на сцені купельной салы одбыло 

святочне отворіня VIII. Меджінарод-
ного бєнале лемківской/русиньской 
культуры - за участи главных орґаніза-
торів - А. Копчі, Б. Ґамбаля і Д. Папуґы, 
председы СРР, котры передали слово 
уж традічным модераторам Бєнале 
– Петрови Трохановскому (знамый 
писатель Петро Мурянка, шефредак-
тор Бесіды, писатель, співак, єден 
з найактівнішых діятелів Лемковины) 
і  Олені Дуць-Файфер (професорка 
Яґелоньской універзіты в  Кракові, 
поетка, орґанізаторка літературных 
і  історічных акцій і  довгорічна лем-
ківска діятелька). А  потім ся уж на 
сцені черяли вшелиякы колектівы 
– домашня Ластівочка – колектів спі-
ву і  танця з  Пшемкова, темперантна 
ґрупа Фатьове з  Україны, співацька 
ґрупа жен з Хорватії і лемківска ґрупа 
Гудакы, котры мали у своїм реперто-
арі і многы співанкы нашого знамого 
дуа Василенко-Блыха і Лукацко-Кара-
фа, наш колектів Удолчанка з  Удола 
і ґрупа Вородай з Великого Липника. 
Міджі културным проґрамом Світо-
ва рада Русинів на челі з  предсе-
дом Д. Папуґом святочно передала 
Почестны ґрамоты за вызначне ру-
синьске діло з меном Василя Турока-

Інформації із Польска

А. Кузмякова, фото: В. Противняк 

Презентація русиньской културы 
на VIII. Бєнале в Крениці 

Нашы братя Лемкы в  Польску свої народны інтересы,  култур-
ны традіції, выдаваня пресы і книжок реалізують в рамках своїх 
орґанізацій – РУСКОЙ БУРСЫ в Ґорлицях (у 2008 році єй минуло уж 
100 років) і  першой пореволучной орґанізації – СТОВАРИШЫНЯ 
ЛЕМКІВ Польска, котра того року (7-го апріля) ославила 25 років 
свого єствованя. Тоты дві орґанізації были главныма орґанізато-
рами тогорічного VIII. Бєнале лемківской/русиньской культуры 
в Крениці і XXII. Лемківской творчой осени в Ґорлицях, котры ся 
одбывали в днях од 10-го по 12-ый окробер 2014 р. Цільом Бєнале 
(акція орґанізована кажды 2 рокы) є презентація вшыткых форм 
русиньской културы з міджінароднов участьов.
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Гетеша (першый і  довгорічный пред-
седа СРР і  Русиньской оброды на 
Словеньску). Міджі оціненыма были: 
Петро Трохановскый з  Польска, 
Аранка Медєші  зо Сербії, Лариса 
Андрела  з  Україны і  о. Василь Бой-
чук з  Румунії. На суботнім вечорі із 
своїм парадным концертом выступив 
наш співак і  музикант Владіслав 
Сивый з Пряшова за допроводу сына 
Томаша і  технічной сполупраці Янка 
Маціка. На роковім концерті звуча-
ли його властны русиньскы співанкы 
(автор текстів і музикы), котры недав-
но вышли на ЦД. Сімпатічны, місцями 
і  гуморны были його коментарі ку 
взнику окремых співанок. Треба по-
вісти, же тото чісло проґраму нашого 
співака мало найвекшый успіх, а сала 

была заповнена до посліднього міс-
ця. По ним іщі выступили дві артісткы 
зо Сербії з  театралнов гров  С. Шов-
ша  Елеґантне пообідя. В  часі Бєнале 
мож было выслухати і  дві лекції на 
історічны темы – о  подіях Великой 
войны на Лемковині бісодовав проф. 
Андрей Жемба, а  Дневник Лемка 
з  Талергофа  (Теофіла Куриллы) ана-
лізовала проф. Олена Дуць-Файфер. 
Так само было одслужено панахіду 
за жертвы австрійского терору при 
гробах тылицкых вязнів лаґру – отця 
Емиліяна Венгриновича, Ілиї Сенька 
і  Петра Брунарского. Цілый суботній 
проґрам прямо передавало радіо 
ЛЕМ.ФМ. Послідній день Бєнале про-
довжовало в Ґорлицях XXII. річником 
Лемківской творчой осени. (о тім на 
іншім місці ІР). Оцінючі VIII. Бєнале 
лемківской/русиньской культуры 
в  Крениці можеме сміло повісти, же 
нашы были найліпшы, мам на мысли 
цілу русиньску репрезентацію із Сло-
вакії. 
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З
 рока на рок вше обачлївша нєза-
интересованосц членох Комисиї 
за просвиту та прето вше чежше 

робиц и приношиц заключеня.
Присутним членом пречитани Звит 

о роботи Конґресней комисиї за про-
свиту XII Шветового конґресу Руси-
нох/ Руснацох/ Лемкох, хтори отри-
мани у Мукачеве, Ужгороду и Сваля-
ви на Подкарпатю у Україна.

На зашеданю Комисиї за просвиту 
у Кринїци констатоване же робота на 

виробки тематского словнїка русин-
ского/ руского/ лемковского язика, 
спомалшено напредує од остатнєй 
схадзки. З оглядом же нє були шицки 
члени присутни, порадзене же треба 
прилапйовац идеї и  реализовац их, 
кед то на хасен Русином/ Руснацом/ 
Лемком. Студентка зоз Горватскей - 
Илона Гнатко Грецешин, предлужи 
роботу на започатим словнїку.

На предкладанє членох Комисиї за 
просвиту зоз Сербиї други делеґациї 
би ше требали упатриц на уж постоя-
цу методолоґию руского як меншин-
ского язика, хтора зробена у  Войво-
дини.

Представнїки зоз Горватскей ин-
формовали членох Комисиї же по-
стої велька можлївосц снованя Ка-
тедри за русинистику на Филозоф-
ским факултету Универзитета у  За-
ґребу. 

Потримане и  предкладанє членом 
Комисиї зоз Сербиї же би ше започа-
ло зоз зазберованьом архаїзмох по 
шицких жемох дзе жию Русини/ Рус-
наци/ Лемки, же би зме могли поров-
нац и  винайсц тото цо нам зоз пре-
шлосци заєднїцке. 

ЗВИТ ЗОЗ ЗАШЕДАНЯ КОМИСИЇ ЗА ПРОСВИТУ 
ШВЕТОВОГО КОНҐРЕСА РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ
ВИРОБОК ТЕМАТСКОГО СЛОВНЇКА

Сенка Мученски, предсидателька 
Комисиї за просвиту ШК РРЛ

У  роботи Конґресней комисиї за просвиту Шветового кончре-
са Русинох/ Руснацох/ лемкох, хторе отримане 10. октобра того 
року у Кринїци у Польскей, учасц вжали представителє лєм шти-
рох делеґацийох од дзевец, и  то зоз Сербиї (Сенка Мученски, 
Аранка Медєши, Моника Гарди), Горватскей (Наталия Гнатко, 
Евґения Врабец), України (Юрий Шипович) и  Польскей (Олена 
Дуц-Файфер).
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ЄДИНСТВЕНА ДУХОВНОСЦ ЯК 
ПРИКЛАД

О
кремна увага у  першей час-
ци була пoшвецена явнoму 
инфoрмoваню, а  зoз зви-

та Кoмисиї за инфoрмoванє 
и  видавательну дїялнoсц XII 
Шветoвoгo кoнґреса РРЛ присут-
ни були пoинфoрмoвани o  значних 
кoнкретних предкладаньoх же би 
ше вoдзелo старoсц o инфoрмoваню 
през друковани медиї, дзе маме 19 
виданя за инфoрмoванє на русин-
ским/ руским/ лемкoвским язику цo 
барз дoбре и значне. Пре oправдани 
причини ище дзепoєдни членїци 
нє у  мoжлївoсци же би друкoвали 
свoйo нoвинки - глашнїки, нo як 
наглашене, явне инфoрмoванє 
o  рoбoтoх и  закладаньoх членских 
oрґанизацийoх ШК РРЛ пoряднє ше 
запровадзує и прейг других медийoх 
и вшадзи дзе тo мoжлївoсци дoпущую: 
прейґ електронских медийох, Радиo 
и  Телевизийней програми на русин-
ским/ руским/ лемкoвским язику.

У  другей часци, булo слoва 
o  «Гoлoс Русина», хтори виходзи 
уж штварти рок як и  других планoх 

(ґрантoх) ШК РРЛ планoваних за 
2014/15 рoк, о  чим подробнєйше 
присутних пoинфoрмoвал Вла-
димир Прoтивняк, тайoмнїк ШК 
РРЛ. Вoн визначел же “Гoлoс руси-
на” гoч и  зoз зменшаним фoндoм 
будзе реализoвани зoз шицки-
ма планoванима числами, а  тoму 
дoпoмoжу и  анґажoвани за йoгo 
вихoдзенє зoз свoю дoбрoдзечну 
рoбoту. Цo ше дoтика “Русин фес-
та”, мултижанрoвoгo фестивалу 
младих и  талантoваних музичарoх, 
тoт проєкт ШК РРЛ за 2014. бу-
дзе вифинансoвани так же би ше 
мoгoл oтримац у  нoвембру мешацу 
а  найвекши приoритет кoлo йoгo 
oрґанизациї треба препущиц мла-
дим.

“Кoляди”, писнї и  шпиванки на 
чесц Рoждества Исуса Христа сина 
Бoжoгo, пoзберани зoз шицких 
державoх членских oрганизацийoх 
ШК РРЛ и  їх прoєкт у пoступку фина-
лизациї, дoрoбйoваня, o  чим деталь-
нєйше пoинфoрмoвал присутних 
Иван Чижмар, етнолоґ зоз Словац-
кей, нoшитель и  главни реализатoр 
прoєкта. Кед шицкo будзе исц по 
плану, зoз дoдаткoвим анґажoваньoм 
шицких учашнїкoх у прoєкту oбчекує 
ше же би тoтo капиталне дїлo булo 

видрукoване уж пoчаткoм децемб-
ра тoгo рoку. Йoгo вичерпну рoбoту 
oкреме на медзикoнґресним заше-
даню Кoмисиї за инфoрмoванє и  ви-
давательну дїялнoсц пoхвалєл и Дуда 
Едвард зоз Мукачева на Пoдкарпатю 
у  України, з  чим ше злoжели шицки 
присутни.

План прoєкта ШК РРЛ за 
oбєдиньoванє материялу зoз истoриї 
под назву: ИСТОРИЙНИ ДАТУMИ 
РРЛ за шицки 365 днї у  рoку , зoз 
календарски oбрoбкoм и  найви-
значнєйшима пoдїями планує ше 
реализoвац у  наступним, 2015. рoку, 
а  пририхтoванє материялу у  цеку. 
Нoшитель того прoєкта Mария Ля-
винец зoз Mадярскей. Присутни 
упoзнати зoз тим планoм кoтри oд 
значеня за истoрию и  етнoлoгию 
шицких Русинох/ Руснацох/ Лемкох.

Заключене на медзикoнґресним 
зашеданю Кoмисиї за инфoрмoванє 
и  видавательну дїялнoсц же шиц-
ки уж спoмнути плани и прoєкти 
oкреме значни як и  їх прoєктни 
активнoсци зоз уж замеркованима 
пoсцигнутима резултатами, наглашу-
юци и  потребу явного инфoрмoваня 
у  шицких жемoх членїцoх ШК 
РРЛ, цo пoтребне у  пoдпoлнoсци 
пoтримoвац и  преширйoвац їх ре-
ализацию з  цильoм визначoваня 
єдинственей духoвнoсци, oбє-
диньoваня и  зблїжoваня русин-
ских/ руских/ лемкoвских мoцoх 
през медзинарoдни кoнтакти, за-
єднїцки прoєкти и  заєднїцке явне 
инфoрмoванє. 

ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ХОРВАТЬСКА
ЗВИТ ЗОЗ ЗАШЕДАНЯ КОМИСИЇ ЗА ИНФОРМОВАНЄ 
И ВИДАВАТЕЛЬНУ ДЇЯЛНОСЦ ШВЕТОВОГО КОНҐРЕСА 

РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ
У  Старих Янкoвцoх у  Гoрватскей 20. септембра 2014. oтримане 
медзикoнґресне зашеданє Кoмисиї за инфoрмoванє и видаватель-
ну дїялнoсц Шветового конґреса Русинох/ Руснацох/ Лемкох. На 
зашеданю присуствoвали представителє зoз Гoрватскей, Сербиї, 
Слoвацкей, зoз Пoдкарпатя у України, Ческей и Румуниї. 

Владимир Дудаш, Мария Дoрoшки
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С 
докладом о  жизни и  служении 
великого земляка выступил 
Председатель Правления орга-

низации Андрей Фатула (см. ниже). 
С  ценными дополнениями о  роли 
Балугьянского в  общероссийском 
и  русинском национальном контек-
сте также выступили Михаил Влади-
мир, заслуженный работник куль-
туры РФ, Михаил Аронов, кандидат 
исторических наук, научный сотруд-
ник института славяноведения РА! 
I, Иозеф Гливка, ветеран русинского 
движения, и  Ирина Аристова - внуч-
ка основоположника русского ка-
риаговедения проф Ф.Ф. Аристова. 
Собрание приняло решение напра-
ви ть делегацию членов Правления 
«Объединения русинов» в Санкт- Пе-
тербург для встречи с руководством 
университета и  возложения венков 
к памятнику М.А. Балугьянскому. По-
сле окончания мероприятия русины 
и  друзья русинского народа отпра-
вились в храм святителя 1 іиколая на 
Щепах, чтобы молитвенно помянуть 
юбиляра.

Выдержки из доклада Андрея Фа-
тулы о М.А. Балугьянском

Михаил Андреевич Балухъянский 
(изначально - Балудянский) родил-
ся в  многодетной семье священника 
26 сентября (07 октября) 1769 года 
в  русинском селе Вышняя Ольшава, 
Земилинского комитата Венгерского 
королевства (ныне в  составе Слова-
кии). После окончания юридического 
факультета Венского университета он 
преподавал государственное право 
в  Пештском университете, а  в 1803 
году, по ходатайству своего земляка 
гоф-медика И. С. Орлая, был пригла-
шен в  Санкт-Петербург на препода-
вательскую работу в Педагогический 
институг. В венгерской печати широ-
ко рекламировалось «Почетное при-

глашение)) Балугьянскому от россий-
ского императора. Было напечатано 
и  письмо Орлая, в  котором перечи-
слялись права и привилегии ученому 
русину: дворянство, 2000 рублей жа-
лованья, пенсия ему и жене, образо-
вание детей за государственный счет, 
награды и т.п.

Находясь на государственной 
службе в  России, Балугьянский про-
шел путь от профессора до первою 
ректора Санкт-Пегербургского уни-
верситета, сіав впоследсівии чайным 
советником и  сенатором. Его незау-
рядные способиосги были замечены 
императрицей- матерью Марией Фе-
доровной. Именно от неё, как отме-
чают биографы Балугьянского, он по-
лучил «лестное предложение» стать 
учителем и  наставником великих 
князей І  Іиколая и  Михаила Павло-
вичей. С 20 апреля 1813 и по 1 июля 
1817 гг. Михаил Андреевич препода-
вал великим князьям естественное, 
публичное и народное право, а также 
экономические и  политические нау-
ки. 16 июля 1837 года М.А. Балугьян-

ский был возведен в  достоинство 
дворянина. 11а дарованном дворян-
ском гербе по повелению императо-
ра была начертана римская цифра 
XV- за его огромный чруд по состав-
лению пятнадцатитомного Свода за-
конов Российской империи.

Следует подчеркнуть, что Балу-
гьянский являлся и  главным раз-
работчиком новой финансовой 
системы России. Кроме того М.А. 
Балугьянский выполнял и  важные 
дипломатические поручения. Так, 
он был арбитром от России при ре-
шении спорных вопросов между 
Англией и  США, являлся куратором 
дипломатических отношений с Кита-
ем. І Іесмогря на большую заіружен-
ность, Балугьянский никогда не за-
бывал о  родном русинском народе. 
Пламенное сердце петербургского 
русина перестало биться 3 апреля 
1847 года.

Память об этом великом ученом, 
педагоге и  патриоте-государсівен-
нике жива не только на Карпатской 
Руси, но в России, которой он служил 
верой и  правдай. Так, в  коридоре 
главного здания Санкт-Петербургско-
го университета размещены порчре-
ты выдающихся ученых Российской 
империи, Советского Союза и  Рос-
сийской Федерации. Самый первый 
из них - портрет русина М.А. Балу-
гьянского. 

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ MOO «ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИНОВ», 
ПРИУРОЧЕННОЕ К ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕКТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА М.А. БАЛУГЬЯНСКОГО

26 сентября 2014 года в в московском Доме-музее имени А.С. 
Пушкина на Старом Арбате члены Межрегиональной общест-
венной организации «Объединение русинов» торжественно от-
метили 245-ю годовщину со дня рождения выдающегося сына 
русинского народа, ученого, педагога, сенатора, первого рек-
тора Санкг-Петербургского университета Михаила Андреевича 
Балугъянского (1769—1847).

Пресс-служба МО О           
«Объединение русинов»
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П
о окупациі Чехословакиі на-
цистськов Німеччинов у  марті 
1939 рока много бывшых во-

якув розформірованоі окупантами 
чеськословацькоі армиі пушли за га-
тар. Из йих числа в  марті 1939 рока 
в  Польшы почало ся формірованя 
Чеськословацькоі легиі. Число йи 
становило 900 особ, она розміщала 
ся в Кракові, Львові и иншакых варо-
шах на востоці Польшы. На вооруже-
ниі легиі было всього 12 машінгерув 
и  50 пушок (легия канонув не мала 
и валовшнов про войну не была).

По нападови німцюв на Польшу 
у септембрі 1939 рока легия одойшла 
до восточного гатара державы. По на-
падови совецькых войськ части легиі 
18 септембра 1939 рока оказали ся на 
окуповануй руськыма войськами те-
риториі и  без опора склали оружиє. 
Особый состав легиі быв обявленый 
интернованыма особами и  перебы-
вав у окремых лагерях. Штодо йих по-
дальшоі судьбы сталінськый уряд не 
мав ясноі позициі, и через се, безув-
но, розрахововав на то, што пробле-
ма чеськословацькых воякув рішить 

ся сама собов. Из 1940 рока СССР не 
мішав выйиздови бывшых легіоне-
рув на Францию и другі державы діла 
участи йих в  боях проти Німеччины 

в союзницькых арміях. Основна маса 
бывшых легіонерув схосновала сю 
возможность.

Из осени 1939 и  до яри 1941 рока 
через Карпаты из анексованого 
мадярами Пудкарпатя на галицькі 

землі (де вже было руськоє військо) 
перейшли дакулько тисяч русинув. 
Вшыткі они были засужені за статьов 

80 КК УРСР и дустали от трьох до пять 
рокув лагерюв ГУЛАГА.

Из ростом опасности напада Німеч-
чины на СССР ситуация почала міняти 
ся. Товды глава канцеляриі президен-
та Чехословакиі в еміграциі П.Цібере 
наговорив Е.Бенеша пудписати дого-
вор на формірованя легиі из граждан 
Чехослованиі. Се дало возможность 
вытягти из сталінськых лагерюв руси-
нув – граждан Чехословакиі.

На переговорах межи СССР та Чесь-
кословацькым урядом у  емиграциі 
в  маю 1941 рока было пудписано 
союзницькый договор, за котрым 
СРСР дозволив формірованя чесь-
кословацькых войськовых частий на 
советськуй териториі. 27 септембра 
1941 рока быв пудписаный советсь-
ко-чеськословацькый договор, за ко-
трым зачало ся формірованя чесько-
словацького пішого батальйона.

Формірованя батальйона зачало ся 
в  януарі 1942 рока в  Бузулуці. Його 
основов стали 93 бывшых легіонеры, 
што обстали ся до того часа в  СССР. 
Дале в батальйон включали ся интер-

Русины у чеськословацькуй легия
70 рокув тому, 6-го октовбра 1944 рока, перві чеськословацькі во-
якы вступили на територию своі отцюзнины. Вєдно из Червенов 
армийов они побідили німцьов у знамуй битві за перевал Дукля 
на польсько-словацькому гатарі. У составі чеськословацькоі ле-
гиі войовали за дакотрыма изгляданями 14 тисяч подкарпатсь-
кых русинув и йих участь у битві, ги и у вшыткых бойовых дійст-
вах и вшыткому воєному путьови легиі, была май важнов.

Юрій Шипович
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новані чехы и словакы, жыды, што тіка-
ли из Чехословакиі, а май булше (90%) 
русины, што тікали од мадярув у СССР. 
Формірованя батальйона проходило 
из читавыма проблемами и  тягани-
нов, айбо се позволило командирови 
батальйона Людвіку Свободі прове-
сти интенсивноє ошколованя воякув, 
и уровень пудготовки особого состава 
батальйона став фест высокым.

Особый состав быв обмундирова-
ный в  чеськословацьку войськову 
форму, мав чеськословацькі войсько-
ві званя и проходив службу по войсь-
ковых статутах чеськословацькоі 
армиі. По організаційных вопросах 
батальйон подчиняв ся чеськослова-
цькому урядови, по оперативных — 
командованю тых советськых войсь-
ковых частий, яким вун надавав ся. 
Дале такый порядок сокотив ся до 
кунця войны. 30 януара 1943 рока 
чеськословацькый батальйон прий-
няв войськову присягу. У його составі 
налічувало ся 974 особы, 
в  тому числі 26 офіцерув, 10 
ротміструв, 237 унтер-офіце-
рув, 663 рядовых. З 1 фебру-
ара было зачато одправленя 
на фронт. До зачатка марта 
1943 рока батальйон вой-
шов до состава 3-і танковоі 
армиі Воронезького фрон-
та и  3 марта зайняв оборо-
ну в  районі села Соколово 
Харьковськоі области. 6 мар-
та батальйоном была розсія-
на німецька розвідовальна 
часть и зничтоженый 1 танк. 8-9 марта 
батальйон вюг кровопролитный бой, 
вєдно из советськыма частями, од-
бивавучи фурташні атакы врага. По-
тративши за два дні боюв 112 воякув 
забитыма и зниклыма безвісти (у тому 
числі 3 командиры рот и 10 команди-
рув взводув), 106 – пораненыма, за 
приказом командованя батальйон 
одойшов из занятых рубежув и  15 
марта выйшов из окружения в районі 
Харькова. Спочатку вун наново быв 
поставленый на оборонні позициі, 
айбо 25 марта у  связи у з  тым, што 
советські войська сперли німецькый 
наступ - выведеный у тыл.

Советськоє командованя высоко 
оцінило бойові якости чеськослова-
цького батальйона, проявлені в пер-
вуй битві. Вже 15 мая 1943 рока было 
выдано Постанову Державного Комі-
тета Обороны про формірованя на 
основі батальйона 1-і окремоі Чехо-
словацькоі пішоі бригады. Форміро-
ваня проводило ся в Новохоперську.

До 30.09.1943 року бригада налічо-
вала 3 517 чоловік, у  тому числі 114 
офіцерув. У нюй были танкова рота (20 

танкув), 30 мінометув, 28 канонув, 110 
машінгерув, 43 протитанковых пушок, 
11 зенітных установок. Число советсь-
кых воякув у бригаді было обмеженым 
поруняно из войськовыма формірова-
нями иншакых держав: так, у  бригаді 
быв 21 офіцер Червеноі Армиі и  148 
воякув. Они призначали ся на должно-
сти войськовых спеціаліштув, у  кот-
рых у чеськословакув быв некомплект 
(медперсонал, радисты, часть артиле-
ристув). У октовбрі 1943 рока бригада 
была перевержена на 1-й Украйинсь-
кый фронт. З  4 новембра она участ-
вовала у  Кийивськуй наступательнуй 
операциі, одзначила ся при штурмови 
Кийива и  Білоі Церквы, у  Кийивськуй 
обороннуй операциі, в  Житомирсь-
ко-Бердичевськуй и  в  Корсунь-Шев-
ченковськуй операциях. За заслугы 
в зимовуй компаниі 1943- 1944 рокув 
бригада была нагорожена двома со-
ветськыма и двома чехословацькыма 
наградами. У  марті 1944 рока бри-

гада была выведена в  тыл. 10 апріля 
1944 рока на базі бригады почало ся 
формірованя 1-го Чеськословацько-
го армійського корпуса в  составі 3-х 
пішых бригад, танковоі бригады, ар-
тилерійського полка, саперного и  ав-
томобільного батальйонув, помощных 
частий. Кроме того, командованю кор-
пуса подчиняла ся сформірована пуд 
Москвов воздушно-десантна чесько-
словацька бригада.

У  августі 1944 рока корпус пере-
верли на 1-й Украйинськый фронт, 
што приблизив ся до чеськословаць-
кого гатара в Карпатах. Є версія, што 
Сталін, котрый поклав око на Пудкар-
патя, не хотів штобы воякы корпуса 
– русины освобождали свою землю 
и  розказали землякам, як «добре» 
жыти у Советському Союзі. 

У  Восточно-Карпатськуй операциі 
корпусови приділяла ся важна роль 
в  ході наступа на помочь зачатого 
Словацького повстаня. Айбо у  пер-
вый же день участи в боях 9 септем-
бра, через некачественну розвідку, 
дві бригади корпуса попали пуд удар 
артилериі противника и  зазнали ве-

ликых втрат (611 особ). Командовач 
войськами фронта маршал Конєв 
свойим приказом замінив команди-
ра корпуса, хоть не мав такых повно-
мочий. Тым не менше, емігранськый 
уряд Бенеша подтвердив заміну ко-
мандовача. Днешні исторіографы до-
пущавуть, што легию верли на бойню 
спеціально, жебы обескровити чесь-
кословацькі войськові части, які на-
брали на тот час читаву силу.

Часть корпуса у  тяжкых крово-
пролитных боях прорывали єден за 
другым оборонні позициі в  горах. 20 
септембра быв освобожденый варош 
Дукля, а  6 октовбра штурмом узятый 
укріпленый Дукельськый перевал, 
розміщеный на старому гатарі з  Че-
хословакийов. У сесь день чеськосло-
вацькі и советські части вступили на 
чеськословацьку територию, поклав-
ши зачаток освобождению державы 
од німецькых окупантув. До новембра 
корпус продовжовав наступательні 

боі, потому перейшов до 
обороны. Булше в  тыл кор-
пус не выводив ся, перебы-
вавучи на фронті до кунця 
войны. Подготовка особого 
состава и переформірованя 
частий вчиняли ся в  учеб-
ных и запасных частях кор-
пуса.

До кунця войни корпус 
войовав в составі 38-і армиі 
4-го Украйинського фронта. 
З януара 1945 рока вун на-
ступав в  ході Западно-Кар-

патськоі операциі, з фебруара — быв 
в обороні, з марта - наново в наступі 
у Моравська-Остравськуй операциі. 

30 апріля 1945 рока части корпу-
са из боями вступили на територию 
чеськых земель. Айбо вперті боі из 
німецьков групов армій «Центр» тя-
гли ся до кунця войны. Передова 
часть корпуса на советськых танках 
10 мая 1945 рока вступила у Прагу.

17 мая 1945 рока одбыв ся парад 
всього особого состава корпуса 
в  Празі. Из З  юнія 1945 рока на базі 
легиі почало ся формірованя 1-і ар-
миі Чеськословацькоі народноі ар-
миі. До кунця войны на фронті били 
ся 18 087 воякув корпуса, а  обща го 
чисельность становила 31725 особ. 
Загиблыма за войну легия потратила 
4011 чоловік. 

PS. По отходови Подкарпатськоі 
Руси до СССР, знавучи, што у совдепиі 
бывшых воякув легиі чекавуть же-
брач и тоталітаризм, Людвіг Свобода 
предложив йим обстати ся жыти у Че-
хословакиі, де уровень жытя быв май 
файным…и многі ся обстали. 
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П
о мадярськуй окупациі Пуд-
карпатя вєдно из свойим єд-
носельцьом М. Федина втік 

в СССР.
10 августа 1940 рока они перейшли 

гатар и  в районі Надвірноі были за-
держані руськыма пограничниками, 
переправлені в Станіслав. 

17 августа діло перебіжчикув на-
правили особуй нараді НКВД СССР, 
и рішеньом «тройкы» от 2 новембра 
1940 р. Вайда быв засуженый на три 
рокы тюрьмы за статьов 80 УК УРСР 
в  «трудовых исправительных лаге-
рях за нелегальный переход совет-
ско-венгерской границы».

Из Станислава перевели го 
в  пересыльну тюрьму в  Харько-
ві (Холодна Гора), выдтить - в  Ив-
дельлаг Свердловськоі области. 
Робив, ги и  другі зекы, на лісо-
повалі, лагерный номер 384. Быв 
освобожденый из лагеря на осно-
ваниі Указа Президіума ВС СССР 
12 януара 1943 рока (по прозьбі 
чеського уряда из подкарпатськых 
русинув, потданых Чехословачины, 
вчинили чехословацькый ботоль-
йон).

2 фебруара 1943 рока Вайда прибыв 
у город Бузулук Оренбургскуй облас-
ти, де форміровав ся 1-й отдільный 
чехословацькый батальйон. 

При распреділеньови по родам 
войськ бывшый учитель становить 
ся танкістом, через што мусив ся 
вчити. В  апрілі 1943 рока вун быв 
направленый на учобу в Тамбовськоє 
танковоє училище, по конченю ко-
торого в  юнію 1943 рока Вайді при-
свойили войськовоє званя «четарь» 
(сержант), командир танка. В  Ново-
хопьорску, де форміровала ся тан-

кова рота, Вайда возглавив танк Т-34 
«Жижков».

У  бойовому хрещені чехословаць-
коі бригады у  селі Соколово Змійов-

ського района Харьковськоі области 
8 марта 1943 рока (де участвовали 
лем піхотинци) С. Вайда участи не 
брав. Из септембра 1943 рока Вайда 
- в дійствующуй армиі. 

6 новембра 1943 рока в  составі 
танковоі роты выйшов на окрайину 
Киева. За сесь боєвый епізод награ-
жденый чехословацькым военным 
крестом. Командир танкового взво-
да С.Вайда участвовав у освобожде-
ниі Білоі Церьковли. Награжденый 
другым Чехословацькым военным 
крестом. Войовав на Дуклі, Остраві 
и в Польші.

Погиб Вайда 6 апріля 1945 рока от 
рук німецького снайпера близь Твор-
кув (Польша).

Похоронен в  польском город-
ке Погржебин, затем в  1948 году 
прах перезахоронили в  Остраві, де 
сооруженый му памнятник.

В  рудному селі Дулово и  в варо-
ши Тячево установлені бюсты тан-
кіста (скульптор Михайил Белень). 
У  вароши Опава (Чехія) и  Творухов 
(Польша) вчинені памнятникы С. 
Вайді. В  танковум училищі в  Опаві 
и  в селі Дулово открыті му музеі. 

Його именем названа улиця в Ужго-
роді.
Совітські державні награды и  званя 
Стефана Вайды:
• Герой Совітського Союза (10 ав-

густа 1945 рока, посмертно)
• орден Леніна (10 августа 1945, по-

смертно)
• Чехословацькі державні награды:
• два Военных кресты
• орден Білого лева «За Побіду» 

I степени
• Медаль «За храбрость»
• Соколовська памнятна медаль 

(1948 р., посмертно)

Юрій  Шипович

Воякы чеськоі легиі
Стефан Вайда 

– герой СССР
Родив ся Стефан Вайда 17 
януара 1922 рока в селі 
Дулово Тячевського района. 
Ошколовував ся у народнуй 
школі, а из 1935 рока учив 
ся в Хустськуй гимназиі. По 
специальности педагог.
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К
омисия за информованє и вида-
вательну дїялносц XII Шветово-
го конґреса Русинох/ Руснацох/ 

Лемкох, хторей предшедовал Влади-
мир Гаргаї, тогорочне конґресне за-
шеданє отримала 13. юлия у Ужгоро-
ду, а у єй роботи участвовали и: Вла-
дислава Гарди зоз Сербиї, Стефан 
Косовски зоз Словацкей и  Стефан 
Дюра зоз Польскей. После вичерп-
ней розправи Комисия принєсла шлї-
дуюци заключеня:
1. Од жемох у хторих жию Русини/ Ру-

снаци/ Лемки треба вимагац же би 
держави водзели старосц о друкова-
ним, радио и  телевизийним инфор-
мованю на русинским/ руским/ лем-
ковским язику, там дзе того ище нєт.

2. У  своєй активносци членски орґа-
низациї Шветового конґреса Ру-
синох/ Руснацох/ Лемкох вецей би 
ше требали операц на електрон-

ски медий – интернет, як и  же би 
заєднїцки културно-белетристични 
часопис «Голос Русина» бул презен-
товани и  у електронскей форми. 
Предкложене же би «Голос Русина» 
мал и свой сайт на хторим би були 
презентовани и  шицки материяли 
и дискусиї на Конґресу, як и о заше-
даньох Шветовей ради Русинох/ Ру-
снацох/ Лемкох и други подїї знач-
ни за розвиванє и  напредованє 
нашого народу.Сайт би требал мац 
и  линк спрам других сайтох хтори 
ше занїмаю зоз нашу проблематику.

3. Потримане предкладанє Ruthenradia 
зоз Руского Керестура же би ше 
оформела Асоцияция русинских/ 
руских/ лемковских интернето-
вих радийох: ЛЕМ-фм зоз Кракова 
у  Польскей, РУСИН-фм зоз Братис-
лави у  Словацкей Рутхен-радиа зоз 
Руского Керестура у Сербиї и Русин-
радиа зоз Питсбурґу у  Зєдинєних 
Америцких Державох. Тиж потрима-
не и предкладанє же би ше прейґ са-
телита директно преношели значни 
културни манифестациї, односно 

нашо фестилали як цо то: Фестивал 
рускей култури “Червена ружа” у Рус-
ким Керестуре, “Лемкивска ватра 
на чужини” у  Михалове у  Польскей, 
Фестивал култури и спорту у Медзи-
лаборцох у  Словацкей, як и  други 
значни културни подїї и манифеста-
цийи Русинох/ Руснацох/ Лемкох. 

4. Потребне вецей ше обрацац спрам 
Европи и Европских фондох и вжац 
активну учасц у рижних Европских 
проєктох хтори витворлїви за мен-
шински национални заєднїци. 

ЗВИТ ЗОЗ ЗАШЕДАНЯ КОМИСИЇ ЗА ИНФОРМОВАНЄ 
И ВИДАВАТЕЛЬНУ ДЇЯЛНОСЦ XII ШВЕТОВОГО КОНҐРЕСА РРЛ
ПОТРЕБА И РОЗВОЙ ИНФОРМОВАНЯ

Владимир Гаргаї,                                 
предсидатель Комисиї за инфор-
мованє и видавательну дїялносц 

XII ШК РРЛ 

20. 
вересня 2014 рока, 
в  Парма (Parma, OH), 
недалеко Клівленд, ся 

одбыла ювілейна 10. Карпаторусинь-
ска Ватра, орґанізувана Карпатору-
синьскым Обществом (Carpatho–
Rusyn  Society). Головным артистыч-

ным пуктом проґраму был концерт 
ансамблю Кечера з Якубян, якій аку-
ратні товды, в рамках першого турне 
по Пілнічний Америці, гостит на аме-

риканьскых  сценах. На місци было 
вельо атракций, м. ін. русиньскы 
стравы: голубці, перогы, кобаскы, 
або галушкы. 

Х Карпатору-
синьска Ватра 
в ЗША
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К
ідь ся ослободило перше місто 
тогдышньой ЧСР - Хуст, тогды то 
мав быти Хустімскый владный 

проґрам. Чеськословеньска влада 
в Лондіні становила за міністра пана 
Німца, як ведучого Чеськословень-
ской делеґації воєньскых годноста-
рів до Хусту. Такой на тото рішіня ре-
аґовало московске веджіня в змыслі, 
же кідь будуть ослободжены Кошыці 
буде Кошыцькый владный проґрам 
і  сучасно дало подмінку Чеськосло-
веньскій делеґації одыйти з  Хусту 
до 48 годин, што ся і  стало. То зна-
чіть, же по ослободжіню Кошыць ся 
зачав формовати уж споминаный 
Кошыцькый владный проґрам, ко-
трого головным орґанізатором быв 
Ґустав Гусак (пізніше і  презідент 
ЧССР). 

До Кошыць пришла і  делеґа-
ція московского веджіня, ко-
тра менувала за председу влады 
тогдышнього вельвысланця СССР – 
Зденка Ферлінґера, якый не быв ку 
удіву ани членом КСЧ. Пан Ферлін-

ґер ся тогды став і председом Чесь-
кословеньско-Совєтьского при-
ятельства і  найвысшым штатным 
функціонарьом аж до свойой 
смерти. А праві тот ,,пан“ ся поста-

рав і  о  далшу нелегку будучность 
Русинів, бо в  Кошыцькім владнім 
проґрамі підписав вердікт одділіня 

Підкарьпатьской Русі од Чеськос-
ловеньской републікы і  єй приєд-
наня ку СССР. По даякім часі пан 
Ферлінґер твердив, же його рішіня 
было „гейбы“ на приказ Сталіна. 
Значіть, Підкарпатьска Русь была 
ґеоґрафічно приділена ку запад-
ній Україні (Закарпатьска область). 
А  тым была републіка Підкарпать-
ска Русь вымазана з мапы світа. Ру-
синів зачали українізовати і заказа-
ли їм писати собі русиньску народ-
ность. Поступом часу тото вшытко 
постигло і  нашу Пряшівску часть 
северовыходного Словеньска. Зато, 
бо наш русиньскый народ ся зачав 
таксамо українізовати, або слова-
кізовати. Аж в  1989 році пришла 
довгоочекована слобода і  Русины 
ся зачали знова формовати, пи-
сати собі русиньску народность. 
Поступно выникали і  русиньскы 
орґанізації як Русиньска оброда, 
Світовый конґрес Русинів ітд., быв 
кодіфікованый і  русиньскый язык 
(1995). Но з другого боку на Закар-
патьскій Україні є доднесь офіціал-
но вшытко заказане і  стоїть то на 
„мертвім пункті“. Є жаль, же никого 
з  компетентных в  Европі не інтер-
есує, же є ліквідованый єдиный на-
род, котрым суть Русины, а то зато, 
же суть все під міцнов контрольов 
україньской влады. Не інтересує 
то ани Европску унію ці Москву, же 
Русины не суть доднесь узнаны як 
окрема народность. А  може ани 
молодый чоловік на Підкарпать-
ской Руси не знать, же його отець, 
дідо ці прадідо были Русины.... 
Світовый конґрес Русинів ся міцно 
тов проблематіков інтересує і  зі-
ставать нам вірити, же його просбы 
будуть раз „выслышаны“ і, же собі 
Русины на Україні КОНЕЧНО запи-
шуть народность Русин. 

Будуть ,,выслышаны“ просбы 
Світового конґреса Русинів???

З  історічного боку вшыткым є  знаме, же за ослободжіня Чесь-
кословеньской републікы войовали три народы і  народности: 
Чехы, Жыде і  Підкарпатьскы Русины. Они войовали і  за нашу 
слободу жертвовали тото найцінніше – свої жывоты у тзв. ,,Сво-
бодовій армаді“, котра ся формовала у тогдышнім СССР під гес-
лом „За Прагу, Братіславу і Ужгород“. На тім місці є потрібне спо-
мянути, же по 2. світовій войні найвеце терпили Підкарпатьскы 
Русины, котры войовали за републіку в  Чеськословеньску. Но 
і  так московске веджіня Підкарпатьску Русь одділило од ЧСР 
і приєднало ку Україні. 

Сілвія Лисінова-Фечова
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П
обешедовали зме зоз предси-
дательом дружтва, паном Фей-
сом, котри, медзи иншим, о нїм 

гвари:
“Тото наше здруженє реґистроване 

за видавательство, за часописи, за 
кнїжки, як и  за музични и  други пу-
бликациї – ЦД-и и  подобни ствари. 
Маме тераз конєчно културно-при-
вредне здруженє. Воно ма лоґистику 
одредзених економских факторох 
у  Новим Садзе и  реґистроване є  зоз 
шедзиском у  Новим Садзе. Вола ше 
“Здруженє карпатских Руснацох”. 
У  Управним одборе Здруженя людзе 
зоз Коцура, Руского Керестура, Ново-
го Саду и  других местох Войводини. 
Перша активносц нашого Здруженя 
було повязованє зоз новосадским 
Медзинародним дзецинским музич-
ним фестивалом “Коритка у белавим”. 
Директор того фестивала Милан 
Ґнип тиж у одборе нашого Здруженя. 
Вон замодлєл же би ше и  “Здруже-
нє карпатских Руснацох” зявело на 
тим фестивалу. З  оглядом же нашо 
новоформоване здруженє ище нє 
ма оформени секциї, замодлєли зме 
Културно-уметнїцке дружтво “Жатва” 
и  його предсидательку Таниту Ходак 
же би за тоту нагоду порихтала єдну 
шпивачку котра би наступела на фес-
тивалу.”

Иншак, спомнути Медзинародни 
дзецински музични фестивал “Ко-
ритка у  белавим” отримує ше у  Но-
вим Садзе уж осем роки и  наменє-
ни є  дзецом до 15-ац рокох. На нїм 
по тераз участвовали дзеци зоз 25 
жемох швета, а того року зоз Горват-
скей, Босни и  Герцеґовини, Македо-
ниї, Словениї, Мадярскей, Билорусиї, 
Норвежскей и  домашнї зоз Сербиї. 
У  ревиялней часци представели ше 
дзеци українскей, мадярскей, ру-
мунскей и  рускей националней за-
єднїци, гварел директор Фестивала 
Милан Ґнип.

Професор Фейса нам потолковал 
же вон на фестивал привед Дари-
ну Михняк, школярку пиятей класи 
Основней школи “Братство єдинство” 
зоз Коцура, котру шпивац пририх-
тала Танита Ходак, предсидателька 
КУД-а “Жатва”, тиж зоз Коцура.

“Госцованє Дарини Михняк на 
Фестивалу представя заєднїцки на-
ступ Културно-уметнїцкого дружт-
ва “Жатва” зоз Коцура и “Здруженя 
карпатских Руснацох” зоз Нового 
Саду. То перше сотруднїцтво нашо-
го Здруженя зоз Миланом Ґнипом, 
односно з  його фестивалом. Три-
маме же то лєм мале заренко у  єд-
ним вельким поґачу. Алє, ми маме 
вельо векши плани. Плануєме при-
цагнуц и европски фонди за вельки 
проєкти”, гварел професор Фейса. 
На питанє як планую тото зробиц, 
пан Фейса гварел же за таке постоя 
рижни проєкти и же маю намиру со-
трудзовац з  другима здруженями 
и дружтвами. 

“У тим напряме, и  ми як здруже-
нє подпишеме Протокол о очуваню 
руского язика котри уж подписали 
осем руски здруженя зоз Сербиї, 
а  ми будземе дзевяте здруженє. 
Гевто цо найважнєйше то же бизме 
мали два конари до Европи – а  то 
дружтво “Руснак” у  Петровцох у  Ре-
публики Горватскей и Дружтво Руси-
нох Будапешту у  Мадярскей, котре 
Вишеґрадски фонд хаснує уж шейсц 
роки. Ми рахуєме перши раз. Маце 
седем-осем рижни можлївосци – 
у  култури, привреди и  так далєй, 
а ми типуєме на тоти привредни, бо 
сцеме дзвигнуц два пункти – кон-
кретно у Коцуре и Канїжи же бизме 
запровадзели туризем базовани на 
националней димензиї. У  Коцуре 
маме єден природни ресурс, а  то 
цепла термална вода, котру нїхто 
потераз нє вихасновал, а  кед ю  ми 
нє вихаснуєме знова нє будзе пей-
дзешат роки вихаснована.” 

ОСНОВАНЕ ИЩЕ ЄДНО РУСКЕ 
ЗДРУЖЕНЄ У СЕРБИЇ – “ЗДРУЖЕНЄ 
КАРПАТСКИХ РУСНАЦОХ”, НОВИ САД

У Новим Садзе нєдавно формоване нове руске здруженє котре 
водзи професор доктор Михайло Фейса, а слово о “Здруженю 
карпатских Руснацох”. 

Владислава Гарди
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ПЛАН ОЗНАЧОВАНЯ И ПРЕСЛАВИ
ДНЯ РУСИНОХ/ ДНЯ РУСНАЦОХ И ДНЯ ЛЕМКОХ
(Утвердзени датуми по державох у хторих жию Русини/ Руснаци/ Лемки)

 » Утвердзени датуми - хронолоґийно:

• 17. януар (01.), Дзень Руснацох у Републики Сербиї,
• 03. марец (03.), Дзень Русинох у Румуниї,
• 22. май (05.), Дзень Русинох у Мадярскей,
• 25. май (05.), Дзень Руснацох у Републики Горватскей,
• 12. юний (06.), Дзень Русинох у Словацкей,
• 05. децембер (12.), Дзень Лемкох у Польскей.

 » Нєутвердзени датуми:

• Дзень Русинох у Ческей,
• Дзень Русинох на Подкарпатю у України,
• Дзень Карпатских Русинох у Зєдинєних Америцких Державох,
• Дзень Карпатских Русинох у Канади. 

Дюра Папуґа, предсидатель 

Шветовей ради Русинох (Руснацох/ Лемкох)

СВIТОВА РАДА РУСИНIВ (РУСНАКIВ/ ЛЕМКIВ)
WORLD COUNCIL OF RUSYNS
Tel.: 00381/25 702 000, 00381 /64 430 46 40, e-mail: matka@open.telekom.rs

Tel.: 00421/57 74 601 29, 00421 /911 070 023, e-mail: tajomnik.rusin@gmail.com

Svetový kongres Rusinov, Slovenska 40, 080 10 Prešov, Slovak Republic

www.rusynworldcongress.org
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С. Лисінова-Фечова 

В
ынести такый вердікт про по-
ротців не было легко, бо на 
13. річнику фестівалу, котрый 

ся одбывав 21. новембра 2014 
якраз в  місті Гуменне, де конкурз 
мать свій зачаток, былo 36 добрых 
молодых талентів, што потверджу-
ють і  слова „отця“ того конкурзу 
і  єдного з  головных орґанізаторів 
Мґр. М. Кереканіча: „Днесь сьме 
ту могли видіти велику кількость 
нашых русиньскых талентів. З  ді-
тей выходжала велика любов ку 
співу і  вірю, же днешні оцініня бу-
дуть про них далшов мотіваційов 
до світа фолклору. Мімо гляданя 
співацькых талентів є  далшым ці-
льом проєкту Русиньской оброды 
на Словеньску популарізовати 
і  принести русиньску народну спі-
ванку слухачови рівно до міста 
його реґіону. Того року ся на жаль 
з фінанчных і орґанізачных причін 
акція одбывала лем про земплінь-
ску область - про діти з окресів Сни-
на, Гуменне, Меджілабірці, Вранов 
над Топльов, Собранці і Михалівці. 
Єм смутный з того, же акція такого 
„калібру“ як были Співы мого роду 
стартила свій великый розмір, 
коли ся цілый тыждень одбывала 
співацько-музична ділня про веце 
як 100 дітьскых талентів дітьскых 
і  дорослых співаків з  далшов 
презентаційов на 9 концертах. 
Того року із часового, фінанчно-
го, но головно орґанізаторского 
боку РОС, одбыв ся ЛЕМ ЄДЕН уж 
авізованый конкурз.“ Як гості на ак-
ції выступила Мужска співацька ґрупа 
Гачурі. Молодых співаків допрово-
джала Людова музика ФК Хемлон 
Гуменне. Сучастьов прекрасной акції 

было і  выступіня танечных креацій 
ДФК Хемлонячік із Гуменного під ве-
джіньом Емілїі Вантаровой. Найліпшы 
співаци з  конкурзу ся представили 
і на вырочній сходзі Містной орґаніза-
ції Русиньской оброды в Пылзеньскій 
рештаврації в Гуменнім. 

Выголошіня выслідків 
На тот акт уж нетерпезливо чека-

ли нелем нашы маленькы таленты, їх 
родічі, сімпатізанты і  гуменьска пу-
бліка, котра при окремых выступах 
не шпорила аплавзами. Ціны, котрых 
было невроком, славності передава-
ли председа Русиньской оброды 
на Словеньску і  ґенералный ди-
ректор Хемкоставу а.с. Гуменне Інґ. 
Мілан Мнягончак і  директор ВОС 
Гуменне Інґ. Ян Дуплак. 

Ціну Людовой музикы Соколей 
дістали: Ленка Безеґова, Алжбета 
Міклошова, Моніка Вайдова, Славка 

Куніцька, Мірослава Хомова, Діяна 
Янкова, Ніна Ґомбарова і Вікторія Ґом-
барова. 

Ціну Русиньской оброды на Сло-
веньску дістали: Марек Ясік, Вероні-
ка Ясікова, Крістіна Капральова, Яна 
Вайдова, Гелена Шіртова, Терезія Ші-
монова, Ема Малінічова, Зузана Пчо-
лова і Александра Пчолова. 

Ціны директора ВОС Гуменне діс-
тали: Ема Бандурічова, Александра 
Євчакова, Валеія Гусакова, Алексан-
дра Новакова, Даша Ілішкова, Зузана 
Сірікова і Радка Ясікова. 

Ціны посланця Містького засту-
пительства в  Гуменнім пана Воло-
ха дістали: Михаела Рабайова, Вітька 
Єсенкова, Вероніка Станкова, Веро-
ніка Рірікова, Броніслава Іштавнова 
і Растіслав Ясік. 

Ціны ведучого одбору културы 
ВУЦ Пряшів дістали: Деніс Зятик і Та-
мара Волохова. 

Довгоочекованый акт выголошіня 
Лавреаткы 13. річника Співів мого 
роду 2014 за великого аплавзу і фан-
фар собі перевзяла Ванда Марінча-
кова з  ОШ Лаборецькой у  Гумен-
нім, котра сучасно здобыла і  ціну 
председы Русиньской оброды на 
Словеньску Інґ. Мілана Мнягонча-
ка. 

Молоденькій і  сімпатічній Лав-
реатці з  цілого сердця ґратулуєме 
і жычіме, жебы єй то ниґда „не пере-
стало співати“.

Подякованя належыть і  реалізач-
ному тіму педаґоґів і  родічів, котры 
про выступаючіх і  їх допровод 
вытворили в  часі конкурзу приємну 
атмосферу. А в непосліднім ряді по-
дяка належыть „душі“ цілого проєкту 
М. Кереканічови, котрый уж довгы 
рокы тоту акцію готує з  музичного, 
драматурґічного і  сценарістічного 
боку. Проґрамом модераторьскы 
спреваджали Вікторія Ковачова 
і  Домініка Блашкова. Главным ор-
ґанізатором акції была Русиньска 
оброда на Словеньску з  фінанчнов 
підпоров Уряду влады СР – про-
ґрам Култура народностных меншын 
2014. 

ІНФОРМАЦІЇ ІЗ СЛОВЕНЬСКА
Лавретка Співів мого 
роду 2014 є з Гуменного 

Вырішыла о  тім одборна порота цілословеньского кункурзу 
Співы мого роду - дітьска часть в зложіню: Юрій Тімко, музичный 
педаґоґ (дідо фіналісткы популарного телевізного конкурзу Су-
перстар - Терезкы Манзаковой), член ВВ РОС і педаґоґ Русиньско-
го інштітута Пряшівской універзіты Доц. Андрій Антоняк і  Доц. 
Владимір Марушин, АртД, педаґоґ ВШМУ в Братіславі. 

С. Лисінова-Фечова
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Д
отеперь здобыты скушенос-
ти з  войновых актівіт на со-
вєтьскім фронті на ярь і  в літі 

1944 р. лем потверджують, же ход 
той операції через выходны Карпаты 
на Словенсько не быв лем у  воєнь-
ско-стратеґічній але і  політічній об-
ласти. Кілько кырви выпила земля 
із тых боїв? Кілько героїв ся через 
ню зродило? А  кілько войовників ся 
через ню вычеряло, покы фронт по-
ступив дале? На тото може одповісти 
лем тот, хто тото пережыв“. Тото суть 
цітованы слова выбраны з лекції Па-
едДр.  Осифа Родака, історіка і  дов-
горічного директора Дукляньского 
музея (од року  1990  Воєньского му-
зея)  у  Свіднику, котрый выступив на 
тему Карпато-дукляньска операція 
і єй місце в новодобій історії. Акція 
ся одбывала на Інштітуті русиньского 
языка і културы на Пряшівскій універ-

зіті 5. новембра 2014 в рамках 28. на-
учного семінаря карпаторусиністікы.

ПаедДр. Oсиф Родак мімо того, же 
є  гордый Русин є  і одборником на 
войновы рокы 1939 – 1945 і  повой-
нового жывота переважно на выході 
Словеньска. Актівно партіціповав 
на збераню експонатів і  будованю 
Дукляньского музея. Мать за собов 
і богату публікачну одборну робо-
ту. Є  і носительом многых домашніх 
і  загранічных оцінінь. Свою лекцію 
О. Родак зачав особныма скушенос-
тями, споминками і  зажытками, якы 
спроваджали його дотеперішній 
професійный жывот. Лекція такого 
характеру ся одбывала з  нагоды 70-
го юбілею од скінчіня другой світовой 
войны. О. Родак підкреслив, же ся не 
кладе адекватна увага на уж споми-
нану Карпато-дукляньску операцію. 
Так само повів, же ниґде ся офіціално 
не уваджать, в  якій великій мір бра-
ли Русины участь в  даній операції, 

з  якыма амбіціями ішли до тых боїв 
і  якы резултаты тото про них в  ко-
нечнім дослідку мало. Многы інфор-
мації в  лекції мав автор зозбераны 
од прямых участників боїв на Дуклі, 
што одзеркальовало сітуацію не лем 
з  історічного, але і  фактоґрафічного 
боку. По лекції ся одбывала богата 
діскузія, котров была основна часть 
семінара закінчена. Потім ся в рамках 
семінара одбывала уж традічна пре-
зентація найновшых выданых пу-
блікацій з карпаторусиністікы. 

Карпато-дукляньска операція і єй 
місце в новодобій історії

Текст і фото: Мґр. Іван Феллеґі 

„Кідь чуєме слово Дукля, каждому з  нас ся істо в  думках 
выявляють тяжкы кырвавы бої о дукляньскый перевал на осінь 
1944 р. Но події, котры проходили в Карпатах, де жыло і жыє ве-
льо Русинів, суть нелем в нашых думках, але і в роботах многых 
історіків. В одношіню із тым ся стали вызначнов сучастьов на-
шой новодобой історії.
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О
рґанізатором акції были село 
Радвань над Лабірцьом в спо-
лупраці з  обчаньскыма здру-

жінями ЗОРАП і  РОС. Свято было 
зорґанізоване в  рамках проєкту 
Дні русиньскых традіцій, котрый 
є  підпореный Урядом влады СР 
в  проґрамі – култура народностных 
меншын 2014. Про вшыткых 
притомных быв приготовленый 
богатый проґрам, перед котрым 
славности одкрыв староста села Ми-
хал Свічін, котрый привитав і цінных 
гостей як: МУДр. Петра Обрімчака, 
пріматора міста Стропків, Інґ. Міла-
на Мнягончака, председу РОС і спо-
нзора акції, Владиміра Противняка, 
тайомника Світовой рады Русинів, 
Інґ. Штефана Сташка, пріматора міс-
та Собранці і  іншых. Такой вшыткых 
домашніх попросив, жебы зробили 
вшытко про тото, жебы ся тоты цінны 
гості у Радвані чули як дома, бо пра-
ві тото є і все было заміром вшыткых 
Радванчанів. Потім уж зачав „мара-
тон“ выступлінь, де ся представили 
діти з  ОШ із МШ Михала Сопіры 
в  Радвані над Лабірьцом, школярі 
з  ОШ з  МШ Анатолія Кралицького 
з недалекых Чабин, ОУШ Алексан-
дра Любимова з  Меджілаборець, 
домашні Ґлодовці, Тріо Роса з  Пря-
шова, ФК Грушовчан з  Нижнього 
Грушова, Невісты і  бетяре з  Миха-
ловець, ФК Тарнавчан з  Тырнавы 
при Лабірці. Співом вшыткых 
потішыла і  СҐ Волянка з  Воліці, 
Кычара і  Старинчанка із Снины, 
соліста Мірослав Сотак з  Кошыць, 
танечны креації показав і  ФК Земп-
лін з  Михаловець а  перед богатов 
публіков ся передставила і  Фарьска 
рада з Радвані над Лабірцьом. В тот 
день належала сцена і такым великым 
звіздам як Штефанови Скруцаному, 
Еві Мазіковій, а на своє собі пришли 
і  любителі популарных Кандрачов-
ців. По богатім проґрамі, котрый скін-
чів аж у  вечірніх годинах, была про 
вшыткых приготовлена весела заба-
ва, на котрій грала до танця музична 
ґрупа Атомік. Цілу акцію підпорили 
і  МУДр. Петер Худік, председа ПСК, 

Інґ. Любош Мартінак, посланець 
НР СР і  Інґ. Адріан Калиняк, посла-
нець ВУЦ. Єдным із спонзорів, як мы 
уж увели быв і ґенералный директор 
Хемкоставу Гуменне, Інґ. Мілан Мня-
гончак, котрого сьме ся опросили: 

Як оцінюєте днешню акцію в Рад-
вані над Лабірцьом? Як ся ту чуєте?
Тота акція є довгорічна традіція, я ту 
послідні рокы ходжу головні як спо-
нзор фестівалу. І  того року єм ту як 
спонзор, значіть поважую за моралну 
повиность брати участь, але люблю 
ту ходити і  зато, же праві тоты 
Радваньскы славносты поважую за 
єдны з  найвызначнішых акцій Лабір-
ской долины. Чую ся ту барз добрі, як 
меджі своїма людми. Ходжу ту довгы 
рокы і  на фотбал, бо єм спонзором 
і  Лабірского фотбалу, значіть же 
і з того боку єм ту спознав много при-
ятелів. 

Сьте і  председом РОС, зато бы 
нас інтересовало яков частков фі-
нанцій на акцію приспівать РОС? 
Не можеме повісти, же з  РОС є  да-
што фінанцоване, бо РОС фунґує 
лем на основі проєктів, котры суть 
фінанцованы Урядом влады СР із сек-
ції народностных меншын. Зато 
звыразнюю, же РОС не мать ниякы 
свої фінанції. 

А вы пріватно, як ґенералный ди-
ректор Хемкоставу Гуменне, яков 
сумов сьте спонзоровали днешню 
акцію? 
Не хочу бісідовати о конкретній сумі 
фінанцій, бо бы міг быти коло того 
розрух, же на дакотры акції давам 
веце, на іншы менше. 

„Радваньскы славности - найвызначнiша 
акція Лабірской долины...“

С. Лисінова і І. Феллеґі, фото: Іван Феллеґі 

Тото повів о 17. річнику Радваньскых славностей Інґ. Мілан 
Мнягончак, председеда Русиньской оброды на Словеньску (РОС). 
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