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ПОЗДОРОВЛЕНЯ З РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ И НОВЫМ 2015 РОКОМ
ОТ СВАЛЯВСЬКОГО ОБЩЕСТВА
ПОДКАРПАТСЬКЫХ РУСИНОВ
Дорогы, честованы землякы – русины, украинце,
мадяре, румуны, словакы, німці, ромы, волохы, руськы, євреї, армяне, жителі
Подкарпатя вшиткых націоналностей! Сердечно поздоровляєме вас из Рождеством
Христовым и Новым 2015 роком! Май перш выражаєме свій чистосердечный
жаль тым фамилиям, котрых рудны безневинно полягли на войні. Вічная им
памнять… Най 2015 рŷк принесе мир в Украині, а людьом радŷсть, серенчу, обы
Бог дав тверезого розуму ушиткым и совіститым, тко занимат руководящі стŷльці,
начинавучи из села и кончавучи столицьов.
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Інформації із Словеньска
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Почитовани,

З

нагоди предстояцих шветох Рождества Исуса Христа, сина Божого и Новорочних
шветочносцох з нагоди привиту Нового 2015. року Вам и Вашим найблїзшим, шицким
Русином/ Руснацом/ Лемком у шицких державох у хторих нєшка жиєме жичим шицко
найкрасше, вельо здравя, успиху и щесца, а найвецей доброго порозуменя, толеранциї,
злагоди, любови и мира.
Пред нами 2015. рок у хторим маме отримац XIII Шветови конґрес Русино и VII Шветови
форум русинскей младежи у городу Дева у Румуниї и предлужиц зоз активносцами на
очуваню русинского идентитета у Польскей, Ческей, Словацкей, Мадярскей, Румуниї,
Сербиї, Горватскей, як и на Подкарпатю у України, у Зєдинєних Америцких Державох
и Канади.
Лєм зоз заєднїцку роботу, обдуманима акциями и витирвалима активносцами можеме
витвориц нови успихи и нови досяги, окреме на планє очуваня и дальшого розвою
русинского язика и писма, русинскей просвити, школсктва, науки, русинскей култури
и нашого власного идентитета.

Щешлїви наступни швета
РОЖДЕСТВА ИСУСА ХРИСТА
и шицко найкрасше,
У НОВИМ 2015. РОКУ,
жичи Вам

Дюра Папуґа,
предсидатель Шветовей ради
Русинох (Руснацох/ Лемкох)

Новорічне на словічко із председом Світовой
рады Русинім - Дюром Папуґом із Сербії
Спрацовала: С. Л. Фечова
Як оцінює рік 2014 председа Світового конґресa Русинів?
Спрам запровадзених активносцох
Шветовей ради Русинох (Руснацох/
Лемкох) и активносцох конґресних комисийох Шветового конґреса Русинох
2014. рок мож и треба оценїц як окреме успишни. У тим року мали зме части
зволованя, сходзеня, зашеданя, вельо
розправи и догварки, окреме о актуалним стану и обставинох медзи Русинами на Подкарпатю у України, пре
войну хтора там вибухла, пре рижни
интереси вельких силох на ширшим
и широким полю, як и пре интереси
малих, дробних, политичних и националистичних орґанизацийох на
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узшим, узким полю, як цо то були „конґресни“ зашеданя представнїкох мадярских и русинских орґанизацийох
у Будапешту у Мадярскей и зашеданя
„Орґанизациї Подкарпатских Русинох“
у Румуниї, дзе вимагане оддвойованє
Подкарпатя зоз України, зоз самопреглашованьом, або з „помоцу“ дачийого войска. Таки „активносци“ и предкладаня тих „орґанизацийох“ Шветова
рада Русинох (Руснацох/ Лемкх) нє могла и нє може анї прилапиц, анї потримац, бо би то значело преширйованє
войни и на Подкарпатє, а то би принєсло зло, жертви, утрати.
Шветована рада Русинох (Руснацох/
Лемкох) у 2014. року отримала пейц
порядни зашеданя: 3. (треце од XII
Шветового конґреса Русинох) у Деви
у Румуниї у марцу, 4. у Пилишсентке-

ресту при Будапешту у Мадярскей
у маю, 5. у Медзилаборцох у Словацкей у юнию, 6. у Старих Янковцох у Горватскей у септембру и 7. у Кринїци
у Польскей у октобру. Паралелно зоз
зашеданями Шветовей ради зашедали
и конґресни комисиї Шветового конґреса: у Деви Комисия за културу, у Пилишценткересту Комисия за историю
Русинох, у Медзилаборцох Комисия за
c. 4

►
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културу, у Старих Янковцох Комисия
за информованє и видавательну дїялносц и у Кринїци Комисия за просвиту.
З чім стье найвеце спокійный у роботі і досягнутых выслідках у світі Русинів?
Дзекуюци добрим активносцом ченских орґанизацийох Шветового конґреса Русинох у 2014. року, як и у прелим двацец рочним периодзе, ми нєшка мали барз добри, моцни русински
рух и числени акциї хтори доприноша
очуваню и дальшому розвою Русинства, русинского идентитета. Так то
у Польскей, Ческей, Словацкей, Мадярскей, Сербиї, Горватскей, на Подкарпатю у України, у Зєдинєних Америцких
Державох и Канади, та и Русийскей
Федерациї, дзе уж пейц роки маме
урядово реґистровану орґанизацию
Русинох, а мнє особнє у 2014. року бул
барз упечатлїви, прешвечлїви розвой
русинского року у Румуниї. Дзекуюци
обдуманим активносцом Културного
Товаришства Русинох Румуниї вони на
правей драги же би у каждим месце
у хторим жию Русини мали виучованє
русинского язика, историї и култури
у основних школох и мали основани
русински културно-уметнїцки дружтва.

www.rusynworldcongress.org

Яке буде дальше смерованя Світового конґреса Русинів в одношыню
ку Україні, де дотеперь небыла
вызнана русиньска народность?
Шветови конґрес Русинох и у наступним 2015. року будзе вимагац од найвисших державних орґанох України,
Предсидателя України, Верховней
Ради України, Влади України и других
державних орґанох же би припознали
русински язик як єден зоз регионалних або меншинских яяикох у України
и же би Русинох на Подкарпатю припознали як окремну меншинску националну заєднїцу, окремни меншински
народ хтори жиє и у других державох
штреднєй Европи, як цо то поробене
у векшини державох у Европскей Униї.
На тото Україну обовязує и Европска
повеля о регионалних и меншинских
язикох, чий подписнїк и Україна.
Якы суть головны цілі і плани Світового конґреса Русинів у 2015
році?
У юнию 2015. року будзе отримани
XIII Шветовим конґресу Русинох у городу Дева у Румуниї. Будзе то нагода
же би зме утвердзели нови плани,
напрями роботи, задатки и цилї. После видаваня тогорочней заєднїцкей

ОПРАВДАНЯ
до порушіня прав опублікованьом статї
„Тихый голос Русина» в часописі СРР – ГОЛОСА
РУСИНА № 2. повіренов шефредакторков Сілвійов Лисіновов-Фечовов

С

вітова рада Русинів як выдаватель бе летристичного часопису ГОЛОС РУСИНА є за дотримованя новинарьскых правил вьіпливаючіх із тлачового
закона, авторскых прав, і вьядрує оправданя Петрові
Медвідьові, котрому, опублікованім статї ГОЛОСА РУСИНА № 2. „Тихый голос Русина» были Сілвійов Лисіновов-Фечовов тоты права порушены з тых причін :
1. Сілвія Лисінова-Фечова публіковала статю „Тихый
голос Русина» без дозволіня автора Петра Медвідя, чім порушылa його авторьскы права, як і права
радіа lem.fm, про котре была статя писана в рамках
твореного проґраму „Вступне до контроли» і о тото
оправданья нас пан Петро Медвідь пожадав.
2. Шефредакторка публіковала статю під таков самов
назвов, яков їй назвав пан Петро Медвідь (Тихый
голос Русина) і підписала його, але без його згоды,
текст доповнила на зачатку о єдно речіня, чім засягла до тексту.
3. Шефредакторка у своїй статі пише, же він текст опубліковав на сайті www.rusin.sk, што є неправилна
інформація. На сайті www.rusin.sk могла найти лем
словацьке тлумачіня, котре зробив Ян Липиньскый,
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кнїжки под насловом КОЛЯДИ РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ, хтора вишла у децембру того року, наздавам
ше же до конца 2015. року закончиме
пририхтованя за видаванє окремней
кнїжки под назву „ИСТОРИЙНИ ДАТУМИ РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ“,
за шицки 365 днї у року, зоз календарским обробком шицких найзначнєйших подїйох и збуваньох и найвизначнєйших наших особох зоз шицких
членских орґанизацийох Шветового
конґресу Русинох.
Верим же и у 2015. року предлужиме зоз започатимa активносцaми
у обласци просвити, култури, историї
Русинох, на заєднїцким медзисобним
информованю, зоз видаваньом штирох числох културно-белетристичного часопису «Голос Русина», як и зоз
заєднїцкима културнима активносцами у обласци пестованя мултижанровей русинскей музики зоз орґанизованьом III “Rusyn festu“.
Шицким Русином/ Руснацом/ Лемком у шицких державох у хторих нєшка жиєме у 2015. року жичим шицко
найкрасше, вельо здравя, успиху
и щесца, а найвецей доброго порозуменя, толеранциї, злагоди, любови и мира. 

і котрый мав дозволіня статю тлумачіти і публіковати
з тым, же Ян Липиньскый на сайті пише жрідло оріґіналной статі на lem.fm.
Світова рада Русинів при выдан пресы і при масмедіялні роботі, котра собі выжадує професюналный приступ упозорньує і напоминать обідвох редакторів, же
при конкретні тематицї выдаваня белетристичного
часопису ГОЛОСА РУСИНА під назвом „Тихый голос Русина» так незробилі.
А/ Сілвія Лисіновова-Фечова зато, же зволила форму
зверейніня статї без дозволіня автора Петра Медвідя, чім порушыла його авторьскы права уведжены
під пунктамі 1 - 3.
Б/ Петро Медвідь зато, же інформовав масмедія без того,
жебы собі перевірив інформації на компетентных
місцях і подав обєктивну інформацію, вьіядрує свій
особный нагляд на выдаваня часопису, чім неґує його
оподстатненість в рамках світового руху Русинів.
За такы почіньї Світовьій конґрес Русинів може жадати сатісфакцію за шыріня неправдивых справ і необєктивне інформованя слухачів радія. 
В Рускім Керестурі 28.12.2014
Владімір Протівньяк,
тайомник Світовой рады Русинів
Дура Папуґа,
председа Світовой рады Русинів
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СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ, РУСНАКІВ, ЛЕМКІВ
SVETOVÝ KONGRES RUSÍNOV, RUSNÁKOV, LEMKOV
ul. Levočská 9, 080 01 Prešov, Slovenska republika

Vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu šéfredaktora redakcie „Holos Rusína“
Miesto výkonu práce:
mesto pobytu vybraného kandidáta
Odmena:
podľa schválenej výšky stimulov na príslušný kalendárny rok

Uzávierka prijímania prihlášok:
31.01.2015

Termín výkonu funkcie:
15. 02. 2015
Druh pracovného zaradenia:
Vedľajší pracovný pomer na živnostenský list.
Kvalifikačné predpoklady uchádzača:
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo úplne
stredoškolské s maturitou, prax minimálne 2 roky v oblastí žurnalistiky
- Aktívna znalosť rusínskeho jazyka v písomnej a hovorovej
forme (ovládanie ďalšieho jazyka napr. anglického výhodou)
- Počítačové znalosti, znalosť textových a grafických
programov na úpravu textov určených pre tlač, minimálne na úrovni stredne
pokročilý.
- Fotografovanie a úprava fotografií pre tlač pokročilý.
Ďalšie požiadavky pre uchádzača:
- Osobný vzťah a podpora
zámerov v rámci OZ
Svetového kongresu Rusínov,
záujem o dianie rusínskej
národnostnej menšiny doma
i v zahraničí
- Praktické skúsenosti na podobnej pozícii pre riadenie
redakčného kolektívu
- Dôslednosť, nápaditosť a tvorivosť pri zostavovaní
periodika Holos Rusína
- Komunikácia a pružnosť pri zabezpečovaní jednotlivých
príspevkov za členské krajiny SKR prostredníctvom
redaktorov a dopisovateľov
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INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ:
Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu:
a/ poštou: Vladimír Protivňák, tajomník SRR
ul. Vydraňská 125, 068 01 Medzilaborce
b/ e – mailovou poštou s požadovanými prílohami
na adresu tajomník.rusin@gmail.com

2014

Termín výberového konania:
bude oznámený uchádzačom písomnou správou do 10 dní
od uzávierky.
UCHÁDZAČ V ZAPEČATENEJ OBÁLKE ZAŠLE:
- Žiadosť uchádzača, motivačný list so spracovaním návrhov na zvýšenie aktuálnosti periodika
-

Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe,

-

Doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní ,
(Prihlášky zaslané e-mailovou poštou
musia byť doplnené u vybraného
uchádzača písomne v čo najkratšom
čase).
Podmienky výberového konania
boli potvrdené členmi Svetovej rady
Rusínov a budú schválené na najbližšom zasadnutí SRR.

K požadovaným písomným
materiálom je potrebné priložiť :
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
v súlade s ustanovením zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení: V súlade s ustanovením zákona č 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení: V súlade s ustanovením zákona č.
428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom
životopise občianskemu združeniu Svetový kongres Rusínov, v
jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o vykonávanie vedľajšej pracovnej činností pri výbere zamestnanca
na ponúkanú pracovnú pozíciu, a to po dobu 12 mesiacov, pričom som si vedomý/a toho, že tento súhlas môžem kedykoľvek
písomne odvolať. Súhlas je potrebné podpísať.
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ПОЗДОРОВЛЕНЯ З РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
И НОВЫМ 2015 РОКОМ ОТ СВАЛЯВСЬКОГО
ОБЩЕСТВА ПОДКАРПАТСЬКЫХ РУСИНОВ
Дорогы, честованы землякы – русины, украинце, мадяре, румуны, словакы, німці, ромы, волохы, руськы, євреї, армяне, жителі
Подкарпатя вшиткых націоналностей! Сердечно поздоровляєме
вас из Рождеством Христовым и Новым 2015 роком!
Пресс-служба МО О
«Объединение русинов»

М

а не лем слухайме, што нам вкладувут
в уха а вать пхавут перед наши очи:
«Выбирали в нашому селі
Старосту-бирова,
Та выбрали богачика –
Біда нам готова».

Маємеи други добыткы наших
актівистŷв:
- зроблено основноє для ищеєдность кодификаций литературного
русинського языка, за што подяка
М. Алмашію, А. Мегель, М. Ухалю
и желаємеим усякых благ;
- Друкуєся
словарь
русинського языка Ю. Чори, а прежде уже
выйшли словари И. Керчи и Д. Попа;

Надіймеся и робам усьо, обы из
Божов помŷчов, пŷдпорованьом
чесных, тверезо мыслячих людей
ушиткых націоналностей, котры живут в Украині, и межинародных орґанізацій добитися признаня націоналности «Русин» на державнŷм рŷвню.
Се буде нашим слїдным вкладом
у розвой гражданського общества
и демократиї в Украинї.
Желаєме набратися мужества,
перестати
боятися,
игноровати
брехню, неубосновану словесну
аґресію в адрес русинов и давати нападавучым адекватный удпор. Будитель Александр Духнович
призывав русинов любити свій рŷд
не зато, што ун славный, а зато, што
ун твŷй.
Памятайме, што русины ньи в кого
нич чужоє не отбиравут, а наше справедливоє, законноє удстойованя своих прав є слїдным вкладом у розвой
демократиї в Украинї.
В 2016 р. має бытии всеукраинськый
перепис людей. Каждый истинный русин зробит великоє дїло, аж не позволит, обы го записали украинцьом, як то
было в 2001 р., а верне собі имня наших
честных предкŷв и запишеся Русином/
Русинков по націоналности, а родным
языком назве Русинськый. Тямїм, що
сим мы побореме несправедливость,
вчинену диктатором Й. Сталїном в 1946
р., кой была анексована Подкарпатська
Русь, а русины переименованы на украинцюв, и зробиме добру службу на хосен собі, нашим потомкам и Украинї.
Най жиє Украина, айбо най стає направду демократичнов, правовов, європськов и в нюй – законопослушны
Подкарпатськы Русины! 
ХРИСТОС РОДИВСЯ!
СЛАВIМЕ ЙОГО!

ай перш выражаєме свій
чистосердечный жаль тым
фамилиям, котрых рудны
безневинно полягли на войні. Вічная
им памнять…
Най 2015 рŷк принесе мир в Украині, а людьом радŷсть, серенчу, обы
Бог дав тверезого розуму ушиткым
и совіститым, тко занимат руководящі стŷльці, начинавучи из села и кончавучи столицьов.
Желаєме щастя, доброго здоровля,
усякых благ каждŷй родині, вшиткым
подкарпатцям, нашим согражданам
из других реґіонŷви гостям из-за границі!
Перед приходом Нового Року
пŷдбивавут резултаты. Якы добыткы
мавут русинськы організациі на
днесь? Дахто каже, ож малі а вать
и нич. Айбо се говорять тоты, котры
бы так хотили. Русинська пословиця
гласит: «Тко мало не хоче –много не
достане». А направду запрежні 23
рокы маєме прогрес:
- Комітет ООН по ліквідаций расовой
діскрімінаций и Верьховный Комісар ООН по правам людей рекомендовали властям Украины признати
націоналность «Русин»;
- Русинськый записаный як єден
из регіоналных языкŷ(в) у Законі «Про засади державно мову
політикы»;
- Закарпатська обласна рада прияла
ришеня про признаня націоналности «Русин» и предоставила русинському языку «особый статус»;
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- Дякувучи многым людьом, удалося
усокотити телепрограму «Русинська родина». Маєме в активах немало другых добрых дил.
Украина начала реформы, обы стати асоційованым членом Європськой
униї, а се значит, узяла на себе повинность жити по законам ЄС, в котрŷм
русинŷв признавут окремишнов (от
украинцюв) націоналностьов.
«Дїравый мих нитко не наповнит» - гласит русинська поговорка.
Выберем собі достойнунову власть
мисного самоурядованя и помагайме заплатати, а вать хоть бы зашити
ци за(в)язати дїравый буджетный
мїх. Памнятайме, што далеко не вси
кандидаты а вать партиї, котры дуже
голосно гойкавут, много обицявут,
позад выборŷв роблят чесно и плодотворно на благо тых, тко их убирав. «Котра корова дуже рыче, мало
молока дає». Так што добре думайме,
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Добрый вечур тобі…
Сято Руздва Христового є єдным из май честованых на
Пудкарпатю издавна и до днесь. Май читава часть русинув
є православныма вадь греко-католиками и через се праздновуть они Руздво 7 януара, а передує Руздвови Сятый вечур.
Юрій Шипович

У

булшости пудкарпатськых сімей
святвечурні обряды – обычна
процедура, котроі у туй ци другуй мірі додержувуть ся. Айбо, из
роками (май булше по варошах) они
забывавуть ся.
На Сятый вечур газдыні чинять дванадцять страв. Кулько місяцюв у рокови – абы было на каждый місяць.
Всі стравы мавуть быти пустныма. Падамент хыжі застелавуть сіном вадь
отавов. Се сіно в хыжу заносить газда
из словами: «Вінчуву, вінчуву, на серинчу, на долю, на щасливый Сятый
вечур». Вшытка фамилия молить ся, и
всі сідавуть за стул (до вечора нитко
не торкать ся йиды).

- Боже, помагай!
- Дякуву. И вам щасливо дорожити!
- Та што сієш?
- Мало вувса, мало жыта, мало пшениці…

пшениця. Третьый сноп розсипав на
току, ги знак того, што Христос родив
ся у стайни».
И тепирь так роблять на Руздво:
розсыпавуть солому в хыжі, кладуть
сноп в угла и печуть керечун.
Керечун печуть… Из рана роблять «опару». Діла «опары» дружджі розбавлявуть у пудогрітуй воді,
всыпавуть половину мукы, файно
перемішувуть и кладуть киснути у теплое місто.
Коли «опара» выросте и начне пласнути, йиі зєднувуть из остатком мукы,
доливавуть теплоі воды, мало олаю,
солять, кладуть цукор и вымішувуть,
докы кісто не буде одліплювати ся од
рук. Товды його кладуть у теплое місто на 2-3 годины.
Из готового кіста чинять великый
круглый хліб (символізує зимньоє сонце) и лишавуть го на
пувгодины. Потому по крайови хліба выкладавуть вінок из трьох валикув, а посередині роблять ямку,
в котру кладуть часнок, пасолю, насіння коноплі и др. (7-12 насінин, што
вырощовуть ся дома).

Керечун
Неодмінным атрибутом сятвечурного
стола є керечун. Сесь руздвяный хліб
має глыбокі давні традициі.
Керечун (крачун, корочун) у славянськуй міфологиі – имня зимнього
сонцеворота и повязаного из ним
сята (давньорус. корочунъ, словац.
Kračun, «Руздво», болг. крачунец,
«руздвяный день»), а такой злый дух
(білорус. корочун, «нагла смерть у
молодому віци, судорогы (корчі),
злый дух, скорочуючый жытя», рос.
карачун, «смерть», «загибель», «злый
дух»).
Пудкарпатськый руздвяный хліб
керечун позыченый, бизувно, од сербув, бо вже на Галичині такойи традициі не є.
Не обыйшло ся туй и без
апокрыфальноі историі, штобы привязати явно язычницькый обряд до
християнського сята: «Керечун печуть, абы люде памнятали про чудо,
котроє вчинило ся, коли Сятый Йосиф из дівов Марійов и Сыном Божым
тікали в Єгипет.
Путь до Єгипта йим вказав ангел, и
од нього они взнали, што близько погоня. А проходили они через поле, на
котрому ярював челяднык чотырьма
волами.
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- Боже, помагай вшытко зорати и
посіяти, абы вже завтра урожай збирати!
И так ся стало: на другый день на
тому полі вже женці жали. Прийшла
погоня и звідать:
- Ци не йшла сюда из дьитинов
мати?
- Ой, ишла, ишла…
- А коли?
- Коли газда на сюм полі сіяв.
Погоня вернула ся, а газда зробив
три снопы и принюс домув. Єден
змолотив, змолов, и ґаздыня спекла
из нього хліб. Другый сноп поклав в
угла, ги памнять про чудо и абы так
скоро и рясно родив ся овес, жыто и

Печуть керечун у добре прогрітому
пецови при температурі 220 градусув
30 минут. По тому, як керечун пече ся и
наростать, ворожать на прийдешноє:
кить кісто высоко пуднимать ся в пецови, рук обіцять быти серинчливый,
кить керечун западать – чекай біды.
Тріщына у керечунови – на багатство.
Керечун кладуть на стул, и там вун
стойить до старого Нового рока , або
до Водощув. Потому из трьох сторун
надрізавуть кускы, пробувуть, розділявуть на части, давуть худобі. Часнок из керечуна сокотять и давуть
йисти хворым.
c. 8

►
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Колись газдыня пекла керечун в рукавицях и у обернутуй вовнов нарубы
гуни — штобы всокотити багатство у файті на цілый рук. Спеченый
сятковый хліб клала посеред стола
на солому, на зерно од пусліднього
зжатого у жныва снопа або на гроші.
Зверьху накладали зробленый из кіста хрестик. Посередині керечуна чинили невелику ямку — «пупець». Туда
насыпали вшылякого зерна, штобы
уліті добре родило. Клали такой туда
часнок — вірили, ож вун помагать
при запалені гертанкы, буде сокотити
од злого ока и паскудного языка.
Припараджували керечун травами, хвойныма галузками, стеблами
вувса, барвінком. Потому йих вплітали до вінка невісты, штобы передати
молодым силу сьых рослин. Обвязували керечун льоном ци коноплями
— штобы добре вродили. Коло нього
клали мед и сячену воду.
Ворожили из помочов керечуна:
клали го на розсыпану муку и розпозірували сліды од спода хліба. Кить
вымальовував ся чоловік, товды прийдуть сваты, а кить звірка — чекати
поповненя в худобы.
На Сятвечур, лем смеркло, керечуна
треба было посятити в проточнуй воді
— в ріці вадь поточкови. Принюсши
од воды хліб, газда качать го од порога
до стола розстеленым на падаментови
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новым ручником. Лічили: кулько разув
керечун при сьому ся вберне, тулько
возув сіна або зерна зберуть уліті. Кить
сятковый хліб падав сподом - чекали
серинчливого про файту рока, кить
верьхом — до трати у газдувстві вадь
смерти когось из родичув.
На Василя керечун розрізали и зйидали го. Кому дуставав ся кусок из ко-

пійками, подовж рока мав добре заробити. Крихты керечуна не мож было
вымітувати — йих треба спалити вадь
закопати в землю. Корочку од керечуна клали перед дверима хліва ги оборуг од відьом, штобы они не врікали
(губили) худобу и не одбирали у коров
молока. Годували скибками керечуна
коров, штобы добрі дойили ся. 
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Они прославили русинськый народ

Єпископ-реформатор

Юлій Фірцак
Юлій Фірцак родив ся 22 августа 1836 рока в с. Худльово,
што коло Ужгорода, в фамилиі тутешнього пароха Василя
Фірцака. Ошколововав ся у духовнуй семінариі в Ужгороді,
богословя штудийовав у Центральнуй Богословськуй семінариі у Відньови (1856-1859).
Юрій Шипович

П

о рукоположеньови у греко-католицькі сященникы 26
септембра 1861 рока, єпископ
Попович назначив го професором
догматикы в Ужгородськуй духовнуй
семінариі.
У 1876 рокови дустав званиє каноника и быв назначеный ректором семінариі.
В 1887 рокови люде выбрали го
депутатом мадярського парламента.
Дякувучи файному ошколованьови,
знанию многых європейськых языкув
мав шырокі связі в мадярськых
урядовых рокашах.
17 децембра 1891 рока став Мукачовським єпископом. На єпископа
посятив го в Пряшові 10 апріля 1892
рока єпископ Валій.
Конець 19 ст. быв часом, коли насильствена мадяризація доходила
вже до самого верьха и в ліпшых
сынув нашого народу опущали ся

рукы. Єпископ Фірцак, ги отданый
духовный отець, намайперед старав ся пуднести в єпархиі релігійноє
жытя, боров ся за обновленя в нашому крайи парафіальных школ, а на тот
час из бывшых 471 церьковных школ
Мукачовськоі єпархиі ошколованя
проводило ся лем у 119 школах. Из-за
брака школьных учебникув вшытка
наука обмежовала ся лем читаньом
Псалтиря и штудийованьом катехизму и церьковного співа.
Діла розвоя релігійного жытя єпископ провюг два єпархіальні синоды
(1891р. і 1903 р.), котрыма старав ся
обновити в Мукачовськуй греко-католицькуй єпархиі духовноє жытя
и любов до свого обряда.
На первому, котрый одбыв ся
в Ужгороді 30 септембра 1897 рока,
было розпозерано читаво вопросув
по церьковных школах, душпастирськуй роботі и церьковных організациях.
Другый єпархіальный синод пуд
главенством єпископа Фірцака пройМукачовo, 1935

шов 8-12 септембра 1903 рока. Синод
фунговав у чотырьох окремішньых
комісіях, котрі розпозерали фінансові діла, жытя духовенства, душпастирську роботу, наученя релігиі в парафіях и соціально-економічеську діятельность духовенства. Было принято рішеня: катехизм и Біблію всягды
научати народным языком, а такой
обновити монашеськый Чин св. Василія Великого.
За благословеньом єпископа было
обновлено общество сятого Василія
Великого в августі 1895 рока, якоє
возглавив товдышньый ректор духовноі семінариі Иван Янош Якович. На
первому же засіданьови обновленного общества сященникув – народовцюв было рішено выдавати новинку
на народному языкови. Так ся родила 5 мая 1897 рока перва народна
новинка „Наука”, котру редаговав віце-ректор єпархіальноі семінариі о.
Юлій Чучка.
В 1899 рокови общество св. Василія
Великого вчинило свою печатню, яка
почала издавати про народні школы
учебникы.
Культурна діятельность, яку зачало общество, дустала розгромну
критику в мадярськых часописах.
Результатом наговорув была такой
инквізиція, вчинена міністерством
внутрішньых діл проти общества св.
Василія Великого в 1899 рокови. Оно
по 1900 рокови поміняло ся на акціc. 10
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онерноє общество “Уніо”, жебы, будучи торговов фірмов, не попадати под
контроль адміністративных органув.
По сьму в ньому розвернула ся дуже
шіковна діятельность, через то, што
його робутникы робили из-за идеі.
Общество издавало учебникы, книгы,
“Науку”, “Gorog katholikus Szemle”,
брошуры и т.д. Видячи в єпархиі
брак учительськых сил, єпископ Фірцак у 1903 рокови основав жунську
учительську семінарию, из котроі
выйшло много вызнамных вчительок.
Єпископ Юлій Фірцак, много помагав бідным. На зачатку 1897 рока
єпископ склав „Меморандум про розвой и пуднятя уровня духовного и матеріального жытя руськоязычного
народа сіверо-восточных Карпат
и Рутениі”. Пудпорувучи го, міністерство сільського газдувства доручило
економістови-управителю Едмунду
Егану (1851-1901) реорганізовати
систему сільського газдувства нашого края, спиравучи ся на економічно
раціональні принципы. Так зачала ся
так звана Верховинська акція. До сьоі
акциі од самого зачатка включило ся
много сященникув.
В мадярськых часописах, котрі
перебывали у руках жыдув, появило
ся читаво нападкув на єпископа Юлія
Фірцака и духовенство, наперед на
ужгородськых професорув, обвинявучи йих в панславізмі и другых гріхах. А вто, што єпископ не позволив
богослужіня на мадярськум языкови,
то мадярська преса, замітовала му,
што вун переслідує мадярув.
Остря верховинськоі акциі было
направлено в первый шор против
корчмарюв и махлярюв, котрі по-
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довж 19 стороча немилосердно хосновали бідного русина и довели го
до повного жебрацтва. Пянство стало
проблемов жытя карпаторосув.
Єпископ Фірцака у 1900 рокови заказав всім сященникам Мукачовськоі
єпархиі чинити в свойих парафіях «Братство тверезости».
Газета „Наука” такой зачала
печатати на свойих сторінках
антиалкогольні статі.
В 1903 рокови из благословеня єпископа Юлія Фірцака
было вчинено при кафедральному храмі „Общество сятого Ружанця”, єпархіальным
управительом якого владыка
назначив о. Андрія Карцубу.
Пышна инавгурация одбыла
ся в праздник Благовіщення
по вечюрнюй. Кроме молитвы на ружанци (вервиці), члены ружанцьовых
обществ складали обітницю, же не
будуть пити алкоголь, же будуть сокотити ся прокльонув явных гріхув
и обіцяли май часто приступати до
св. Тайн, головноє в Богородичні
праздникы. В неділі и сята они в церьковлях молили ся на вервицю и співали вшылякі духовні співанкы на честь
Пречистоі Дівы Маріі. Общество было
рекламістом тверезного способа
жытя вірникув и честованя Пречистоі
дівы Маріі.
Єпископ Фірцак быв ініціатором
ушореня церьковного співа на Пудкарпатю. Мавучи дяку ушорити церьковноє жытя у своюй єпархиі, вун
обернув ся и на церьковный спів. Вун
дав приказ диригентови Ужгородського кафедрального храма, о. Иванови Бокшаю зобрати и записати мелодиі цілого богослужебного круга,
жебы из них скласти зборник, котрый
мав стати обязательным у всіх церьковлях Мукачовськоі єпархиі. По конченю роботы Бокшай зобраный ма-

теріал передав єпископови, а тот заказав выдати го друком. Так появили
ся в світ 1906 рокови выданя „Церковное Простопђніе”. Из заказа єпископа
Фірцака „Церковное Простопђніе”
стало главным пособійом церьковно-

го співа в богословськуй и дяко-вчительськуй препарандиі. Майпуздно
„Простопђніе” стало стандартным
зборником богослужебного співа
у всіх пудкарпатськых парафіях. Умер
єпископ Юлій Фірцак в Ужгороді, 1
юнія 1912 рока на 76 рокови жытя.
Зачаткы національного пробудженя подкарпатськых русинув припадавуть на пуслідні рокы 19 ст., на добу
єпископа Юлія Фірцака. Вызнамныма
діятелями того часа вєдно из ним
были Петро Ґебей (из часом єпископ
1924—1931), Мануйил Рошкович,
професор гімназиі, Віктор Камінський,
редактор часопису “Gorog katholikus
szemle”, котрый мадярськым языком
заставав за інтересы нашого народа,
писателі о. Иван Сільвай (Урийил Метеор), о. Анатолій Кральницький, о.
Євген Фенцик (Владимир), о. Александер Митрак, о. Александер Павлович,
о. Андрій и Янош Яковичі, о. Августин
Волошин, котрый 1902 рокови перебрав редагованя “Наукы”, и секретарьованя у обществі св. Василія Великого. 
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Русинам Закарпатья нужны
Соединённые Штаты Украины
События, происходящие сегодня на Украине, уже в течение
года находятся в центре внимания всех мировых СМИ. Руководители многих стран предлагают свой план выхода из затянувшегося кризиса. Некоторые из них — президент России
Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, покинувший недавно пост председателя Совета Европы Херман
Ван Ромпёй — сходятся в едином мнении — необходимости
федерализации Украины. Такой точки зрения придерживаются и другие политические деятели разных стран.
Андрей Фатула,
председатель Межрегиональной общественной организации
«Объединение русинов» (г. Москва)

Э

тот вопрос особенно волнует
русинов Закарпатья, имевших
свою автономию в составе
Венгрии и Чехословакии, но потерявших её после Второй Мировой
войны и присоединения Подкарпатской Руси к Советской Украине
1 января 1946 года. После распада
СССР на региональном референдуме 1 декабря 1991 года закарпатские
русины вновь проголосовали за восстановление своей автономии в составе Украины.
Обратимся к истории. Согласно
данным переписи населения 1930
года, всего в Чехословакии проживало 14 млн. 729 тыс. 536 граждан,
в том числе на территории Подкарпатской Руси — 858,7 тыс. человек,
из них — 528 тыс. русинов. При этом
русские и украинцы, приехавшие на
территорию Подкарпатской Руси,
были учтены в графе «иностранцы»
(«чужинцы»), и их было зафиксировано всего 6870 человек. Согласно же последним украинским

официальным данным, русинов на
Украине — всего около 10 тысяч.
В свое время американский издатель Петр Гардый в предисловии
к одной из книг по истории русинов
писал, что «без зафиксированного
исторического прошлого мы бы легко растворились в чужом этническом
море и превратились в народ без
имени». Этого и добивается совре-

менная Украина, насильно превращая русинов в украинцев.
К счастью, сегодня русины как отдельная национальность признаны
во многих странах мира, например,
в России, Словакии, Сербии, США,
Канаде, Венгрии, Польше, Хорватии,
Румынии и Чехии. Ведь «всякая национальность, — писал Николай
Бердяев, — есть богатство единого
и братски объединенного человечества, а не препятствие на его пути.
Национальность есть проблема историческая, а не социальная, проблема конкретной культуры, а не
отвлеченной общественности». К сожалению, только Украина, несмотря на многочисленные обращения

к ней в течение двух десятилетий со
стороны областной администрации
и общественных организаций о признании итогов референдума, не желает признавать очевидное — всячески
препятствует, сопротивляется признанию русинов как отдельного, независимого от украинцев этноса.
Есть ли сегодня у русинов Закарпатья возможность вновь обрести свою
автономию, естественно, в составе
независимой Украины? Безусловно,
есть, но только при условии внесения
изменений в Конституцию.
Выступая 30 мая 2014 года на международном симпозиуме «Украинский кризис и славянский мир»
в Московском доме национальностей, автор данной заметки вновь
коснулся вопроса о федерализации
c. 12
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Украины, как это имело уже место
в 2009 году, и предложил для этого
государства новое название. Итак,
говоря о возможной федерализации
страны, хочется спросить политиков,
творящих современную историю
Украины: сколько автономий появилось в России после распада СССР?
Российская Федерация распалась
или стала слабее? И что случится,
если Украина из унитарной республики станет федеративной? Ведь
нормально живут такие страны, как
Федеративная Республика Германия,
Соединенные Штаты Америки и другие. Уверен, что если бы руководители Украины не упрямились и раньше
бы задумались над этим архиважным
вопросом, внеся соответствующие
изменения в свою конституцию, то
ни одного государства с таким названием, а во-вторых, хочется верить,
оно будет по душе как новому руководству украинского государства,
так и курирующему его руководству
США. Поскольку о федерализации
Украины уже говорилось на нескольких языках, в том числе, на немецком (видимо, не совсем понятном
для руководства «незалежной»), то
хочется попросить президента или
вице-президента США произнести
эти слова своим коллегам, президенту и премьер-министру Украины, на
английском — «The United States of
Ukraine». Лично мне такое название
нравится. 
Сердечный поздрав
сегодня, как и год назад, Украина
была бы единой и неделимой. Что
касается названия страны, то оно мо-

гло бы звучать очень просто и убедительно — «Соединенные Штаты
Украины». Во-первых, в Европе нет

ДОДАТОК:
Красно дякуйемо за поздоровленя i файнi вiнчованя з нагоды
Рождества Христова i Нового 2015 Року. Нам, русинам
нашойi Организацийi, дуже бы
ся хотiло, штобы братья русины
у вшоткых государствах найшлы
порозумiня межы собов, нэ
позыравучы на нышнi политычнi
события межы державамы. Бог
вшоткой выдыть i розставыть по
мiстам, i по заслугам.
З нагоды святку Рождества
Йсуса Христа i Нового 2015 Року
жичиме Вам i вшоткым членам
Свiтового Конгреса Русинов (Лемков) муцного здоровля, успиху i мира в каждуй хижи, а нашим русинам на Пудкарпатью
в Украйинi, обресты, вернуты соби
свою автономию.
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Отримани 12-ти руски фестивал малих сценских формох

Дюра Папгаргаї
У Новим Садзе, у ґимназиї «Лаза Костич» од 5. по 7. децембер отримани 12. руски фестивал малих сценских формох “Дюра Папгаргаї”.
Текст: Владислава Гарди, фотоґрафиї: Юлиян Неваляни и Рутенпрес

» У голу школи под час тирваня фестивалу була отворена вистава малюнкох зоз колониї Месного одбору Рускей матки и Етно клубу “Одняте од забуца” зоз Коцура, котру
отворела предсидателька Одбору
Рускей матки у Коцуре Моника
Гарди.

зборнїк єдней часци драмских
текстох котри писани за фестивал
под назву ”Масонка”. Тот зборнїк

» Потим

у театралней сали школи
наступел камерни состав нашого
Националного оркестру котри виведол вибор композицийох зоз
свойого репертоару. 

» Дзекуюци

сотруднїцтву зоз нашу
Новинско-видавательну установу “Руске слово”, видруковани
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представени присутней публики у рамикох промоциї у котрей
участвовали шицки котри заслуж-

ни за його друкованє. У мено Новинско-видавательней установи
“Руске слово” о кнїжки бешедо-

вали директорка Мартица Тамаш
и одвичательни редактор видавательней дїялносци тей установи
Микола Шанта, а даскельо слова
поведла и єй рецензентка Ирина
Гарди-Ковачевич, як и домашнї,
предсидатель Матки-Дружтва Нового Саду-Войводини Миломир
Шайтош. 
» Кед слово о малих сценских формох, за три вечари тирваня фестивала одбавени шейсц представи.
Першого вечара наступели наймладши ґлумици, школярки Основней школи “Братство єдинство”
у Коцуре. Вони бавели представу
под назву «На терапиї у Милеви»‚
за котру и текст и режию поробела Катарина Фейди‚ а виведли
ю Силвия Маґоч, Дарина Михняк
и сама Катарина Фейди. Представа витворена у продукциї Културc. 14
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но-просвитного дружтва «ДОК»
зоз Коцура. 
Другого вечара бавени два представи. Як госци наступели члени Руского народного театру „Петро Ризнич
Дядя” з представу „Пациєнт дохтора
Фройда” Мира Ґаврана, у режиї Владимира Надя Ачима. Представа, у котрей ґлумя Александер Мудри, Славко Орос и Ивана Дудаш, перши раз
одбавена пред новосадску публику,
а источашнє то було и перше госцованє нашого националного театру на
тим фестивалє.

» Представа

Фадила Хаджича „Пирскаци жирячки малженства” у режиї Томислава Раца, а у виводзеню
Ивани Колбас и Владимира Дудаша
з Културно-уметнїцкого дружтва
„Яким Гарди” з Петровцох з Горватскей, була друга представа на другим фестивалским вечаре. Вона, по
гласох публики, освоєла трецу награду. 
Трецого вечара одбавени аж три
представи, од котрих два по гласаню
публики освоєли и награди, односно
друге и перше место. Другонаградзена була монодрама, „Єст ту даяки
хлоп?!”, по тексту Свєтлани Рашич,
у виводзеню Моники Гарди и у режиї
Аранки Медєши. Представа витворена у продукциї Етно-клубу „Одняте од
забуца” з Коцура.



Перше место, по думаню публики,
на Дванастим руским фестивалє малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” достала монодрама „Срим, наша
хижа”, витворена у продукциї Театру
„Ирена Колесар” Дружтва Руснацох
у Сримскей Митровици по тексту
и у виводзеню Владимира Балащака,
а у режиї Драґана Йовичича Йовича.
Медзи спомнутима двома наградзенима представами, трецого фестивалского вечара одбавена ище
єдна, такволана «стенд-ап» комедия
под назву «Урнебесни колеґове», котру виведли Себастиян Няради Себо
з Руского Керестура и Иґор Горняк
Пишта з Коцура по власним тексту
и режиї.
Фестивал финансийно потримали
Городска управа за културу Нового
Саду, Покраїнски секретарият за образованє, управу и национални заєднїци, Покраїнски секретарият за културу и явне информованє, як и спонзоре и донаторе. 
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Діятелньость членьскых орґанізацій
"
Світового конґресу Русинів было
в році 2014 у позітівним напрямі"...
Говорить тайомник Світовой рады Русинів - Владімір Противняк,
котрому сьме із нагоды білації старого рока 2014 і далшого смерованя Світового конґресу Русинів (СКР ) в роцї 2015 положыли
дакілько вопросів.
За розговор дякує Сілвія Лисінова-Фечова, фото: авторкы
 Пан Противняк, як оцінюєте рік
2014 із позіції тайомника СРР?
Є треба повісти, же діятельность СРР
на челі із єй председом Дюром Папуґом із Сербії вытваряла достойны
условія на актівіты, котрыма быв
підпорюваный русиньскый рух у 2014
роцї і можу повісти, же ся ніс у позітівнїм напрямі. Єдна із головных задач СРР є підпорюваты актівности Русинів, їх ідентіты і русиньского языка
у окремых членьскых держвах СКР.
А так тому было і у роцї 2014, бо факт,
же СРР мала в роцї 2014 аж 3 рядны
і 2 міморядны засіданя, свідчіть о тім,
же є ту великый інтерес од векшой
кількости дотеперішнїх членьскых
орґанізацій СКР о максімалну діятельность в країнах, де жыють Русины.
Мімо заступцю із Словеньска- Русиньской оброды на Словеньску
–вызнанчу роль і ініцятіву у СКР
розвывають орґанізації: Руска матка із Сербії, Руснак із Хорватьска,
Стоваришыня Лемків із Польска,
Културне
товаришство
Русинів
із Румунії і Крайове товаришство
Підкарпатьскых Русинів із Україны. То
суть орґанізації о котры ся операло
діятельство в 2014 році. Через многы
актівносты была дана можливость Русинам із членьскых штатів СКР ся ближе спознаваты, здобыти добры скушености і освідчены формы в той-котрій
країні. Є треба підкреслити, же орґанізація СКР уж выросла із ,,дітьскых
років“ і стала ся стабілнов орґанізаційов міджі Русинами мінімално в цілоевропскім напрямі. Вшытко што уваджам є факт підложеный конкретнов
роботов і многыма маніфестаціями,
якы давають ясный голос до світа,
же русиньска народностна меншына
є жывотаспособна і надале хоче розвивати свої права. Як інформацію про
нашых чітателїв уведу і конкретны
акції, котры ся одбывали в 2014 роцї
у світї Русинів, ці уж у сполуорґанізаторстві, або під покровительством
СКР напр.: свято Дня Русинів у Руму-
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нії, Фестівал у Хорватьску під назвов
Кідь Голубиця летїла, Фестівал Червена Ружа у Сербії, Фестівал Културы
і шпорту у Міджілабірцях на Словеньску, Славностна академія Анатолія
Годинкы в Мадярьску ітд. В рамках
спомянутых акцій ся одбывали і засіданя СРР як і міджіконґресовых,
конґресовых комісій СКР. Тоты
выслїдкы повідають за вшытко, но
головно потверджують, же СКР мать
смерованя в позітивным напрямі до
свого найближшого ,,сеймованя“ значіть до XIII. СКР, якый ся одбуде в місяцю май 2015 у Румунії.
Наісто ся чітелі Голоса Русина в дотеперішнїх публікованых статях дізнали і о інцятівах СРР за узнаня
і здобытя права Русинів на Україні,
котрых доказом суть прияты резолуції СРР (были опублікованы
в Голосі Русина), як і докотры писма найвысшым представителям
Україны. Членьскы орґанізації підпорують тоту діятельность не лем
морално, но і конкретнов роботов
головно при орґанізованю домашнїх актівностей на Підкарпатю. А тым
вытваряють условія к тому, жебы
могли брати участь нашы братя із
Підкарпатя на многых русиньскых
акціях мімо їх державы. Іщі хочу підкреслити, же вшыткы спомянуты орґанізації як і окремы актівісты у роцї
2014 підпорили наше дїло у своїм
вольнїм часї і не позераючі на фінан-

ції, а так своёв актівітов принесли
великый вклад до розвытку цілосвітового русиньского руху.
 Можете поінформовати нашых
чітателїв, якы головны проєкты
приготовлює СКР на 2015 рік?
СРР на своїм послїднїм засіданю
у польскій Криницї становив свій
далшый напрям при реалізації проєктів із ґрантового сістему Уряду влады
СР-Култура народностных меншын,
де СКР як рядно зареґістрована обчаньска орґанізація на Словеньску
має право ся уходити о проєктовы
фінанції на Словеньску. Минулого
року было про СКР із Уряду влады
схваленых 10 000 Є. На 2015 рік СКР
рыхтує попросити о схвалїня 3-ох
носных проєктів із котрых суть 2
уж такы, котры были уж дотеперь
реалізованы СКР і через котры ся продовжує в замірях розробленых в роцї
2014. Суть то проєкты під назвов:
Міджінародный фестівал мултіжанровой русиньскый музыкы- III.
річник. Тот проєкт є предкладаный
головно про русиньску творчу сцену
і молодых умелцїв, котрым є даный
простор на їх презентацію в подобі інтерпретації різных жанрів
русиньскый музикы од народной через класічну аж по популарну музику.
Із замірьом, же СКР одкрывать дверї
про русиньскых інтерпретїв, складателїв, сценарістїв і музичных творцїв
ку композіції і новым інтерпретаціям
. Другым проєктом є выдаваня періодічной пресы уж V. річника културно- белетрістічного часопису Голос
Русина. Бо як є наісто знамо цілььом
того часопису є інформованя о цалковой діятельности русиньской народностной меншыны в окремых країнах, де жыють Русины і тым звышыти
жанровость в русиньскій журналістіцї в міджінароднім контексті. В сучасности є Голос Русина выдаваный
квартално на 20 странах із фаребным
обалом і доповненый фотоґрафіями
ку каждій тематіцї. Третїм новым проєктом буде выданя публікації із пера
Др. Маріяны Лявинець із Будапештї під назвов:,, Історічны датумы
Русинів“. По успішно выдрукованій
публікації в році 2014 під назвов
c. 16
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„Коляды Русинів, піснї на честь Рождества“ в авторстві етноґрафа Івана
Чіжмара, то буде далша із ціных публікацій, котра узріє світло світа. Бо
дотеперь діятельность Русинів в цілїм їх періоді і вызначных історічных
подіях была публікована лем часточно а не комплетно. Споминана публікація буде роботов авторів із каждой
членьской країны, де жыють Русины.
Головным цілём той публікації є дати
знаты світу о історії Русинів, їх діятельности і такым способом принести
молодій ґенерації, школам і інштітуціям комплетный хронолоґічный матеріал. Авторка в сполупраці із іншыма
сполупрацовниками у публікації зоставила історічны датумы хронолоґічно подля місяців в роцї. Передтым
як тота публікація буде выдрукована
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перейде коректурами у каждій членьскій країнї СКР, так жебы єй ефект быв
наповеный до выслїднёго дїла. Вірю
тому, же найдеме достаток сил і ініціятіву к тому, жебы ся нам тоты замірї
подарило успішно зреалізовати.
 Є СКР фінанчно підпорёваный із
інакшых жрідел (мімо членьского
і дотацій із Уряду Влады СР про
народностны меншыны)?
Може із погляду дакотрых Русинів із Словеньска то выглядать
так, же СКР орьєнтує свою діятельность лем через проєкты із УВ СР
про народностны меншыны, но не
є тому цалком так. Зато, же половина членьскых країн СКР ся ухаджать
о фінанції із інакшых здроїв і фондів.
Є тому так напр. в Румуньску, Хорватьску і Сербії, де суть хоснованы
фінанції із владных жрідел. Орґанізація Стоваришіня Лемків в Поль-

ску але і орґанізації в Мадярьску
ся успішно ухаджають о фінанції із
Вышеградьского фонду, на котрім
партіціпують і далшы членьскы орґанізації СКР. Бо інакше бы не была
можливость розвиваты русиньскы
актівности в такый кількости як дотеперь, в тім змыслї, жебы на приготовлену акцію было мож позваты
на веце днів фолклорны колектівы,
солистїв і представителїв окремых
орґанізацій.
 Яке є новорічне желаня тайомника СКР?
На зачатку нового конґресового року
2015 ся хочу подяковати вшыткым
Русинам котры актівно приклали
руку к русиньскому дїлу. Членам СКР,
нашым чітателям і вшыткым Русинам
хочу зажелаты вельо успіхів і міцного
здравя в роцї 2015. 

Вечур народностных меншын в Кошіцях Або:
,,Вельо радости Русинам із того же суть якраз Русинами“ ....
Під покровительством пріматора міста Кошіць МУДр. Ріхарда Рашіго ся 6.децембра 2014 одбывав у Великій салі Історічной радниці на Головній уліцї у Кошіцях уж XVII. Вечур народностных
меншын. У богатім проґрамі выступили заступцове окремых
народностных меншын, котры жыють в Кошіцях і їх близкім реґіонї – значіть заступлїня мала і русиньска народностна меншына.
Конкретно Містну орґанізацію РОС в Кошіцях презентовала співацька ґрупа Дятелина (на фото).

Текст і фото Мґр. Іван Феллеґі

Д

алше ся представили: гость вечера– BUZITAI CITERAZENEKAR, цітаровый колектів із Бузіці, співацькый
хор Nachtigall, ураїньскый народный
колектів Карпаты, ФК Зорніця із Будапештї, танечный колектів Лотосовый
квіт, котрый заступовав кытаїв жыючіх
в Кошіцях як і іншы колектівы.
Акція ся одбыла із нагоды Міджінародного дня людьскых прав і слобод
із фінанчнов підпоров Уряду Влады
СР - проґрам култура народностных
меншын 2014 а міста Кошіці. Головныма орґанізаторями были Клуб народностных меншын в Кошіцях, Памятна
квартира Сандора Мараїго і Комісія
народностных меншын при МЗ в Кошіцях.
Акцію славностно одкрыв і вшыткых сердечно привітав Інґ. Йозеф
Філічко, председа Комісії народностных меншын при МЗ в Кошіцях,
котрый в уводі прочітав поздравне
писмо од пріматоря Кошіць, котрого
сьме ся опросили:
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Як місто Кошіці підпорює народностны меншыны жыючі в тім другім найвекшім місті на Словенську?
Місто Кошіці є знаме як козмополітне, мултікултурне, мултіетнічне і мултінародне а каждым роком
у своїм розрахунку, через актівіты
Клубу народностных меншын вытварять простор на підпору народностных меншын. Ліпше повіджено на їх
актівносты, якыма суть періодічно

три носны акції. Перша ся одбывать
в апрілю, є то пєтный акт – споминаня на Сандора Мараїго, далша в юні
під назвов Шпортовый день народностных меншын а найвекша акція ся
одбыла праві днесь в подобі Вечера
народностных меншын в Кошіцях.

Яке є ваше одношіня к Русинам?
Думам, же із Русинами жыючіма
якраз в Кошіцях мам надштандартны
одношіня а із многыма єм ся спознав через довгорічну членку нашой
комісії п. Марію Біцькову із котров
уж довгы рокы барз добрї сполупрацюєме. Пані Біцькова є барз актівна
а думам, же Русиньску оброду добрі
презентує у Кошіцях.
Наконець бым хотів поздравити
вшыткых Русинів а то нелем на в Кошіцях або на Словеньску але у цілым
світі, бо знам же є їх і у світі вельо.
Жычу їм вельо радости із того же суть
якраз Русинами. 
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2. міджінародный фестівал

мултіжанровой музикы

заповнив концертну салу у Свіднику
5. децембра 2014 р. ся у концертній салї Основной умелецькой
школы у Свіднику одбывала інтересна міджінародна акція, котрой орґанізатором быв Світовый конґрес Русинів за актівной
помочі Русиньской оброды на Словеньску. Кідже ся фестівал
одбывав у рождественнім часі, так основну часть проґраму творили Рождественны коляды Русинів. Но не хыбовали і різны
жанры русиньской културы в міджінароднім контексті, де ся передставили домашнї і заграничны колектіви.
Текст і фото: С. Лисінова –Фечова

У

председа Світового форуму русиньской молодежі, Інґ. Ян Голодняк,
пріматор міста Свідник, Інґ. Мілан

Мнягончак, председа РОС, Мґр. Петер Піліп посланець Пряшівского
самосправного края, Ярослав Фецуш, председа МО РОС у Свіднику
і Владимір Протівняк, тайомник
СРР і головный орґанізатор акції,
котрый акцію славностно одкрыв
і привітав вшыткых участників. По
святочнім акті модераторка фестівалу позвала вшыткых до културного світа русинства, де ся сучасность
русинства переплїтала з минулостёв
c. 18

►

частны могли відїти і выступлїня
новой формації співацькой
ґрупы ҐЛОДОВЦІ із Радвані
над Лабірцьом, під веджіньом Андрія Ґлода, котры акцію емотівно
одкрыли - гімнов Я Русин быв... Потім уж модераторка акції Сілвія Зелінкова привітала цінных гостїв споза граніцї – члена СРР Анрія Копчу
з Польска, котрый є і председом орґанізації Стоваришыня Лемків, члена
СРР за Україну – Миколая Бобинця, котрый є сучасно і председом
орґанізації Карпатьске товаришство
Русинів на Укарїні, Івана Матійовку, председу Великоберезняньской
окресной орґанізації ,,Русиньске оброджіня“ із Україны і діректора русиньского розгласового высыланя
радія ЛЕМ ФМ Богдана Ґамбаля
із Польска. З домашнїх Русинів на
акції брали участь Інґ. М. Караш,
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- до світа, де вшыткы участны
пережывали красоту русиньской
музикы через різны музичны жанры
і автентічны русиньскы колядкы.
Свій простор на презентацію ді-

Русинів цілого світа, котры ся актівізують в різных русиньскых здружінях ці сполках в штатах Европы
і Америкы. Актівности Світового
конґресу Русинів ся зосереджують
на презентацію історії, културы,
традіцій і сучастной сітуації Руси-

додаваме, же першый Світовый конґрес ся одбыв 22. - 23. марца 1991 р.
в Міджілабірцях, в тогдышнїм Чесько-Словеньску.
В богатім проґрамі ся лем потвердило же русиньска култура мать
досправды што понукнути у вшыткых

ятельства дістав і Світовый конґрес Русинів, як головный орґанізатор акції, котрый робить на міджінародній сцені русиньства уж
высше двадцять років. Публіцї были
предявлены інформації о головнім
посланю СКР, як найвысшого міджінародного фора зьєднуючого

нів у світї. Світовый конґрес Русинів
є і выдавателём културно-белетрічного часопису Голос Русинів. В ёго
міджіконґресовім періодї тото діятельство розвивать Світова рада
Русинів, котра є выконным орґаном
СКР і в сучастности мать заступлїня
членів із 9 штатів світа. Про інтерес

музичных жанрах, што властно было
і головным цільом акції. О тім, же
фестівал наповнив свій ціль, свідчіли
і завершалны дяковны слова пріматора міста Свідник Я. Голодняка,
котрый собі мімо рождественных колядок вєдно з публіков заспівав МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА.

2. часть проґраму

щіню брали участь вшыткы высше
уведжены госте, котры на події вєдно із дівчатами в русиньскых кроях
не скрывали радость ,,з ново народженого дїла“.
Мімо Івана Чіжмара мать книжка
і іншых заграничных авторів, котры
презентують рождественны колядкы
із їх держав, міджі нима суть: Др. Михайло Фейса із Сербії, Наталія Гнатко із Хорватьска, Юрій Шиповіч із
Підкарпатя, Др. Маріянна Лявинець із Мадярьска, о. Василь Бойчук із Румуньска і Богдан Ґамбаль
із Польска.

c. 17

Славностне уведжіня новой
книжкы до жывота Русинів

П

о културній части проґраму
уж слїдовала довгоочекована хвіля, в подобі презентації
і хрещіня новой книжной публікації,
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котру зоставив промованый етноґраф і ґарант проєкту Іван Чіжмар
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Спомянуты авторі ся у публікації
не коцентровали лем на зготовлїня
співанок рождественных колядок,
але у книжці здокументовали і традіції рождественных свят в подобі
колядників, котры їх з рока на рік
обновлювали i передавали далшым
ґенераціям. Зато є треба підкреслити, же нова книжка є великым
културным богатством, котре нам заховали минулы ґенерації Русинів аж
по сучасный час.

„Рождественны коляды спроваджали Русинів многы стороча і на їх
нелегкій жывотній пути ся стали
у їх сердцях їх глубоков традіційов.
Зато реалізаторы проєкту Світового конґресу Русинів із ініцятівы Івана
Чіжмара вырішыли через пропоновану публікацію приближыти чіателёві
рождественны коляды, пестрость
їх розвытку а такым способом здо-
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кументовати корїня їх вынику у русиньской народностной меншыны
жыючой у Середнїй Европі. На реалізацію проєкти мали авторы мало
часу-лем єден рік. Но єм радый же ся
їм подарило зозберати такы цінны
матеріялы, котры суть доповнены
і автентічныма фотоґрафіями“,
повив на марґо новой книжкы В.
Протівняк, тайомник СРР.
А чом якраз книжка о колядках? Опросили сьме ся того найкомпетентнїшого - Івана Чіжмара: ,,В минулости были темы такого характеру значно занедбаны,
што ся тыкать выскуму і наслїдного публікованя. Но днесь собі уж
вшыткы значно усвідомлюєме, же
церьковный спів про нас Русинів, без

погляду на віровызнаня є проявом
духовной културы і сучасно нашым
народным богатством, котрый собі
заслужыть почливость“.
На конець уж лем додаваме, же
у книжці котру выдав Світовый конґрес Русинів за фінанчной підпоры
Уряду Влады СР - проґрам култура
народностных меншын 2014 мімо уж
споминаного, найдете і штатістічны
удаї о Русинах, історічны мапы
русиньскых сел із року 1906 як
і многы вызначны особносты Русинів. Частьов публікації є і мултімедіалне ДВД, на котрім найдете
автентічны записы колядок. Хто мать
інтерес о пропоновану публікацію,
може собі ю обїднаты на е-майловій
адресі: tajomnik.rusin@gmail.com. 
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