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Найвекшы успіхы – в науцї, освітї  
і выдавательській роботї 

У Руськім Керестурї (Сербія) і Петровцях (Хорватія) од 4. до 7. юна 
2009 одбыло ся десяте засїданя Світового конґресу Руснаків/Русинів/
Лемків (РРЛ). На тото засїданя припутовало коло 200 делеґатів і гостїв із 
Польщі, Словакії, Чехії, Мадярщіны, Румунії, Україны, Хорватії і Сербії, як 
і сполочна делеґація із Северной Америкы (США і Канада), а тыж гостї з 
Росії. Вшыткых тых привітали в Р. Керестурї представителї главного ту 
орґанізатора – „Руской матки“.

Конґрес зачав 5. юна зо святоч-
ныма приговорами честных гостїв і 
першым пленарным засїданём. У тій 
части конґресу брав участь і міністер 
про людьскы і меншыновы права 
влады Серьбской републікы – Све-
тозар Чіпліч, і председа Верьхов-
ной рады Автономной области (АО) 
Войводина – Боян Пайтіч, як і іншы 
представителї републіковой, област-
ной і реґіоналной влады, русиньскы 
депутаты в републіковім парламентї, 
представителї амбасад і різных 
інштітуцій, як і державных і політічных 
штруктур. 

На конґресї першый привіталный 
выступ мав міністер С. Чіпліч:

„Єднов із найлїпшых характеріс-
тік Сербії є, же є мултікултур-
на і мултінаціонална держава, як  
і то, же у інтеретнічных одно-
шінях може послужыти прикла-
дом. Видїв єм книжку Павла Робер-
та Маґочія „Народ нїодкадз“ і хочу 
повісти, же вы, Русины – народ од 
всягды, европскый народ, а про 
Сербію є окреме вызначне і з чого 
ся тїшыть, же сьте народ ай з 
той землї“ – підкреслив С. Чіпліч.  

Честь одкрыти десяте засїданя 
Світового конґресу РРЛ дістав пред-
седа Верьховной рады АО Войводи-
ны, Б. Пайтіч. У своїм выступі повів: 
„Русиньска меншына – єдна з най-

старшых у Войводинї і не нагодно, же русиньскый язык є єдным із уряд-
ных языків у Автономній области Войводины. Горды сьме на то, же 
Руснаци/Русины віками припомагають розвою нашой сполочности. Як 
мултікултурный реґіон, Войводина має выбудованы многы інштітуції, 
котры решпектують і розвивають ідентічность націоналных меншын, 
якы в нїй жыють.“

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНҐРЕСУ В КЕРЕСТУРЇ – КОМПЛІМЕНТ 
НАШІЙ МЕНШЫНЇ

Б. Пайтіч зажелав конґресовому засїданю успішну роботу і на кінцю свого 
выступу підкреслив факт, „же ся юбілейный, десятый конґрес одбывать у 
Войводинї – то комплімент роботї, яку Верьховна рада і ціле общество 
роблять в послїднїх роках, жебы было знати, што Войводина все была 
єднотный европскый реґіон.“

Пленарне засїданя десятого конґресу вела робоча презідія, в котрій были 

Обсяг
• Найвекшы успіхы – в науцї, 
освітї і выдавательскій 
роботї, 1. – 3. стор.

• Павел Роберт МАҐОЧІЙ: 
Досягнутя, проблемы і задачі 
Світового конґресу Русинів, 
4. – 8. стор.

•  Наталія ГНАТКО: Праве мла-
ды наша моц у далшей робо-
ти, 9. стор.

• Володимир ПОГОЙДА: У нас 
дїють дві русиньскы орґані-
зації, 10. стор.

• Маріанна ЛЯВИНЕЦЬ: За 
минувшы два рокы сталися 
знаменательны событя, 
11. – 12. стор.

• Андрій КОПЧА: Робота 
нашых орґанізацій была дост 
богата, 12. – 13. стор. 

• Александер ЗОЗУЛЯК: Того- 
річна лавреатка Премії А. 
Духновіча – Олена Дуць-
Файфер, 14. стор.

• о. Василь БОЙЧУК: Конґрес 
у Сіґетї мав про нас велике 
значіня, 14. – 15. стор.

• Дюра ПАПУҐА: Обсяжна 
активносц дала резултати, 
15. – 16. стор.

• Владимір ПРОТИВНЯК: Наш 
голос чути в карпатьскім 
краю, 17. – 18. стор.

• Валерій ПАДЯК: Подкар-
патські Русины и світ, што 
ся міняє, 19. 20. стор.

• Евґенія ВРАБЕЦ: Тото 
представянє кнїжки П. Р. 
Маґочія – нєзаменлїве!, 
21. стор.

• Томислав МИШИР: Нам мило 
читац Маґочийову кнїжку 
„Narod niodkuda“, 
22. – 23. стор.

• Резолуція делеґатів 10. 
Світового конґресу Русинів, 
4. – 7. 6. 2009, Руськый Керес-
тур і Петровцї, 23. – 24. стор.

• Главный „ґазда“ 10. засїданя Світового конґресу 
Русинів у Руськім Керстурї – Дюра ПАПУҐА на 
зачатку святочного отворїня того засїданя при-
витав вшыткых делеґатів і гостїв.
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члены Світовой рады РРЛ із членьскых країн СКР, а пред-
седав му выконный секретарь Александер Зозуляк із Пря-
шова. В ходї першого пленарного засїданя были прочітаны 
выступы ведучіх представителїв делеґацій із країн, котры 
творять орґанізацію – Світовый конґрес Русинів. Так 

выступили: Наталія Гнатко з Хорватії, Маріанна Ляви-
нець із Мадярщіны, Андрій Копча з Польщі, о. Василь 
Бойчук із Румунії, Дюра Папуґа зо Сербії, Владимір Про-
тивняк із Словакії і Микола Бобинець з Україны.

Говорячі о міджіконґресовых актівітах, председа СРР 
Павел Роберт Маґочій вызначів пару областей, у котрых 
СКР як орґанізація досяг найвекшы успіхы. Подля ёго слов 
є то область наукы, освіты і выдавательской робо-
ты. Він спомянув і вызначну діпломатічну і міджінародну 
актівіту, в котрій СКР є знамый як леґітімный орґан кар-
патьскых Русинів.

ЄДЕН КОНҐРЕСОВЫЙ ДЕНЬ І В ХОРВАТІЇ

Єден робочій день десятого СКР быв і в Хорватії, кон-
кретно в Петровцях, де были прочітаны справы ведучіх 
окремых робочіх комісій, якы робили в рамках конґресу, і 
їх пропозіції до Резолуції конґресу. 

Взявши слово перед тыма выступами, председа СРР П. Р. 
Маґочій у Петровцях обернув увагу на подїї на Підкарпатю, 
причім підкреслив, же СКР все буде підтримовати снажіня 
тутешнїх Русинів за їх узнаня як окремого народу, але 
СКР не буде підтримовати рух, котрый тото жадать насил-
но, уважуючі о становлёваню новых граніць, бо „проце-
сы в Европскій унії ведуть к стераню граніць, а не к 
вытваряню новых граніць.“

Як підкреслив П. Р. Маґочій, а то потвердила і комісія про 
списованя людей, найважнїшов задачов орґанізацій, котры 
творять СКР, в наступных роках бы мала быти приправа 
і реалізація кампанї у звязи зо списованём жытель-
ства в окремых країнах у роках 2011 – 2012. Задачов у 
области културы буде главно коордінованя термінів кул-
турных актівіт і фестівалів Русинів, як і створїня датаба-
зы інформацій о културно-умелецькых колектівах. Комісія 
про економічну кооперацію штонайскорше створить 
інтернетову сторінку, на якій будуть інформації о русинь-

скых бізмісменах. Комісія про духовну область конштатова-
ла, же надале зістає актуалным проблем словакізації міджі 
русиньскыма ґрекокатоликами на Словакії і українізації 
міджі ґрекокатоликами на Підкарпатю в Українї, котрый 
треба рїшати на уровни Ватікану. Комісія про выдаватель-
ску роботу і інформаваня высунула як найважнїшу зада-
чу добру пропаґацію новых книжок о Русинах і створїня 
єднотной їх бібліоґрафії, а новинарї высловили потребу 
сформованя Асоціації русиньскых новинарїв. У історічній 
комісії было высловлено пропозіцію, же треба выдати спо-
лочну історію Русинів, а вшыткы ділемы коло нёй жебы 
рїшали одборници на научных семінарях і конґресах.

Орґанізатором конґресового дня у Петровцях было 
Дружтво „Руснак“ із того села і містна Основна школа 
Антуана Бауера, як і Вуковарско-сримска жупа, котрой 
представителї поздравили делеґатів і гостїв десятого 
конґресового засїданя Русинів.

ПРИЯТЫ ДВІ НОВЫ ЧЛЕНЬСКЫ І ЄДНА 
КАНДІДАТЬСКА ОРҐАНІЗАЦІЯ 

Пункты Резолуції десятого СКР на третїм, заключнім 
пленарнім засїданю 7. юна у Руськім Керестурї прочітав 
ведучій пропозіційной комісії Мірон Крайковіч із Словакії, 
котрый у вступі конштатовав, же на десятім конґресї бере 
участь 82 делеґатів (із 90 приголошеных) із 10 країн.

Найвызначнїшыма частями в Резолуції десятого СКР 
суть: в часї міджі девятым і десятым конґресом СРР 
зробила много про презентованя світового русинства і 
вырїшіня ёго найважнїшых проблемів; за члена СКР быв 
приятый Клуб Русинів і приятелїв Підкарпатьской Руси 
з Чехії і Закарпатьскый областный благонадїйный 
фонд „Русиньска школа“ з Україны, а кандідатом на при-
ятя до СКР ся стала орґанізація Русиньске землячество 
„Карпатьска Русь“ з Росії. 

Конґрес уложыв Світовій радї Русинів, жебы ся дожа-
довала приятя сполочной делеґації представителїв СРР і 
русиньскых орґанізацій із Підкарпатя у презідента Україны 
Віктора Ющенка і премєркы Україны Юлії Тімошенко з 
цілём діскутовати на тему узнаня русиньской народности 
на Українї.

Перед списованём людей у країнах, де жыють Русины, 
членьскы орґанізації СКР будуть орґанізовати кампань з 
цілём збівшіня кількости людей русиньской народности і 
з русиньскым материньскым языком у тых державах. Зато 
ся треба обернути на Комісію про реґіоналны меншы-
ны Рады Европы і жадати поміч, жебы были до тых країн 
посланы незавіслы позорователї, котры бы дозерали на 
процес списованя людей.

Дале СРР дістала задачу актуалізовати Становы СКР. 
Была прията зміна адресы СКР, якого центер і нада-
ле зістає у Пряшові на Словакії. Намісто дотеперїшнёго 
єдного ревізора СКР сформовав Ревізну раду, члена-
ми котрой будуть трёме членове з членьскых орґанізацій 
СКР. Членове ся будуть реґуларно чередовати, жебы 
своє заступлїня ту мали представителї вшыткых члень-
скых орґанізацій СКР. У першій Ревізній радї будуть 
представителї Русинів Хорватії, Чехії і Румунії.

Окремов точков Резолуції десятого СКР, котру прочітав 
Андрій Копча, председа Стоваришыня Лемків із Польщі, 
было то, же конґрес дякує Павлови Робертови Маґочіёви 
за довгорічну роботу в СРР і выголошує го за честного 
председу Світовой рады Русинів.

• Першым офіціалным гостём, котрый выступив із своїм витаючім сло-
вом, быв міністер про людьскы і меншыновы права Сербії – Светозар 
ЧІПЛІЧ (першый справа).
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ЗВОЛЕНА НОВА СВІТОВА РАДА РУСИНІВ

На третїм пленарнім засїданю десятого СКР у Руськім 
Керестурї 82 ёго делеґаты зволили нову Світову рады 
Русинів як выконный орґан конґресу, в якій далшы два 
рокы будуть робити: Наталія Гнатко з Хорватії, Алек-
сандер Мошкола з Чехії, Андрій Копча з Польщі, Юрій 
Фірцак із Румунії, Микола Бобинець з Україны, Джон 
Ріґетті за Северну Америку, Владимір Противняк і 
Мартін Караш (председа Світового форуму русиньской 
молодежи) зо Словакії, Маріанна Лявинець з Марярщіны 
і Дюра Папуґа зо Сербії. 

За председу Світовой рады Русинів быв зволеный 
Дюра Папуґа. Підпредседа СРР ся волить з той країны, в 
котрій буде слїдуючій конґрес, а тов буде Мадярщіна, зато 
підпредседом СРР ся стала М. Лявинець. Секретарём ся 
став В. Противняк зо Словакії. 

В ДОБРЇМ СЬМЕ СЯ ЗЫШЛИ

„Думам, же участници десятого Світового 
конґресу РРЛ з Руського Керестура і Петровцїв 
підуть домів із добрым почутём, же сьме ся зась в 
добрім зышли. Десятый конґрес заєдно быв нагодов, 
же сьте по другый раз гостёвали у Сербії, у Руськім 
Керестурї, але і в Хорватьскій републіцї. Тым сьме 
дали добрый приклад, же хоць сьме роздїлены у двох 
країнах, по обидвох боках Дунаю, можеме добрї спо-
лупрацовати, і то бы мав быти приклад і про наро-
ды, котры жыють у тых державах, же ся намного 
веце дасть вырїшыти сполупрацов і єднотностёв“ 
– підкреслив Д. Падуґа, новозволеный председа СРР. 
Він вызвав Світовый конґрес Русинів як міджінародну 
орґанізацію, жебы в наступнім періодї робила так, як 
дотеперь, кідь не веце і лїпше. Тыж подяковав вшыткым 
тым, што припомогли добрій орґанізації конґресу, але і 
покровителям конґресового засїданя – владї Сербской 
републікы, Міністерству про людьскы і меншыновы права 
СР і Верховній радї АО Войводины.

„За орґанізатора єдного конґресового дня у Хорватії 

– Дружтво „Руснак“ – дякую вам, же сьте были у 
Петровцях. Про нас, як і про Руснаків у Хорватії, то 
буде путь до новой будучности і надія, же будеме 
і надале сполупрацовати. Любило бы ся нам, кібы 
сьте до нас пришли і на іншы културны проґрамы“ – 
підкреслила Н. Гнатко за Дружтво „Руснак“.

На кінцю Д. Папуґа позвав вшыткых на єденадцяте 
засїданя Світового конґресу Руснаків/Русинів/Лемків у 
Мадярщінї 2011 року. 

(„Руске слово“, 12. 6. 2009.)

Фото: М. і Ш. Ґлосіковы, Е. Міхна ■

• Честь одкрыти десяте засїданя Світового конґресу Русинів 5. юна 2009 
у Руськім Керстурї дістав председа Верьховной рады Автономной облас-
ти Войводина – Боян ПАЙТІЧ.

• Погляд на участників 10. засїданя Світового конґресу Русинів у Домі културы в Руськім Керстурї.
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При десятім, юбілейнім конґресї, котрый значіть тыж 
завершіня конґресовой капітолы в моїм жывотї, хотїв 
бы єм ся з вами подїлити з думками на слїдуючі три 
темы: 

– досягнутя Світового конґресу (головно за послїднї 
штири рокы); 

– проблемы і недотягнуты дїла, котры іщі все сто-
ять перед нами;

– а окреме: цілї і задачі, котры будеме мусити досяг-
нути в будучности.

ДоСягнутя

Штатут Світового конґресу прісно вызначує, же 
конґрес є общественно-културнов орґанізаціов, основ-
ным цілём роботы якой є „презентація історії, културы, 
фолклору, традіцій і сучасного статусу Русинів“ (Стано-
вы СКР, пункт 2). Зато не є ніч дивного на тім, же наша 
робота ся концентрує в основі на підпору освіты, наукы 
і выдавательской роботы. Наприклад, під покрови-
тельством Світового конґресу было реалізоване непла-
новане фінанцованя Оддїліня русиньской філолоґії 
при Педаґоґічній академії в Кракові, а тыж была дана 
спонзорьска поміч першій на Словакії основній школї 
з русиньскым материньскым языком навчаня. Най-

веце енерґії нашой орґанізації было заміряной на 
Підкарпатьску Русь на Українї, де од року 2003 ся 
реалізує Проґрам русиньскых недїльных школ, котрый 
на самый перед фунґовав під веджінём Василя Сарка-
нича, пізнїше Школьской рады, яку творило пять особ, 
причім Василь Сарканич аж до своёй передчасной 
смерти стояв на челї Школьской рады. В першім роцї 
реалізації Проґраму русиньскых недїльных школ (2003 
– 2004) на Підкарпатьскій Руси фунґовало 9 клас; тото 
чісло росло з каждым наступным роком, а в школьскім 
роцї 2007 – 2008 досягло чісла – 40 клас. В минулім 
школьскім роцї (2008 – 2009) на Українї было 24 клас 
русиньскых недїльных школ. Фінанцованя Проґраму 
русиньскых недїльных школ є в повній мірї забеспечова-
не особами (головно канадьско-русиньскым меценашом 
Штефаном Чепом) і орґанізаціями зо Северной Амери-
кы. За послїднїх 6 років через Світовый конґрес Русинів 
пришло на русиньскы недїльны класы на Підкарпатю не 
менше як 81 726 америцькых доларів. Окрем того, іщі 
10 800 америцькых доларів дістав Проґрам русиньскых 
недїльных школ на публікацію учебників, заряджіня 
і школьскы помічникы про класы, на мімошкольску 
роботу а тыж на участь учітелїв і школярїв з Підкарпатя 
на міджінародных акціях.

Єднов з такых акцій быв Третїй міджінародный 

• Председа Світовой рады Русинів – 
Павел Роберт МАҐОЧІЙ, котрый 
прочітав головну справу о роботї од 9. 
Світового конґресу Русинів в рамках пер-
шого пленарного засїданя 5. юна 2009 у 
Руськім Керестурї.

Павел Роберт Маґочій, Toронто, председа Світовой рады Русинів 

Досягнутя, пробемы і задачі 
Світового конґресу Русинів
(Главный выступ, прочітаный на 1. пленарнім засїданю 10. Світового конґресу Русинів, 
Рускый Керестур, Сербія, 5. юна 2009.)

Днесь собі припоминаєме вызначну подїю. За послїднїх двад-
цять років ся одбыло девять Світовых конґресів Русинів, днешнїй 
конґрес є десятым. Ці може быти вгоднїше місце на орґанізованя 
юбілейного конґресу, як є Рускый Керестур і Петровцї, серед 
нашых сестер і братів – Руснаків Сербії і Хорватії? До револуції 
1989 р. войводиньско-сримскы Руснаци были єдинов офіціално 
признанов ґрупов карпатьскых Русинів на світї. Без огляду на при-
язне одношіня влады бывшой Югославії к своїм жытелям русинь-
ской народности, они бы не были пережыли як окрема народность, 
якбы самы не мали достаток народной гордости і хотїня робити 
на благо културы своїх предків і передавати тоту културу наступ-
ным поколїням. Поздравляєме нашы сестры і братів з Войводины 
і Сриму і од сердця їм дякуєме за їх терпезливость у плеканю своёй 
русиньской/руснацькой ідентічности. Дякуєме їм за приклад, якый 
дають своїм покровным сестрам і братам в Карпатах, котры аж по 
роцї 1989 могли ся припоїти к ним і отворено задекларовати свою 
приналежность ку карпаторусиньскому народу.
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конґрес русиньского языка, котрый быв у септембрї 2007 
року в Кракові, тыж під покровительством Світового 
конґресу в сполупраці з Педаґоґічнов універзітов у 
Кракові і фундаціов „Рутеніка“ у Варшаві. Міджі участ-
никами были нелем лінґвісты і писателї, але і 40 учітелїв 
русиньского языка з шестёх країн. Інтеґралнов частёв 
языкового конґресу была выставка русиньскоязычных 
публікацій (яку приправили Лариса Ільченко і Алек-
сандер Зозуляк), експозіція котрой была в престижній 
бібліотецї Яґелоньской універзіты. Під покровитель-
ством Світового конґресу было опублікованых дакілько 
книжок, присвяченых высшеспомянутым подїям, а тыж 
дакілько публікацій на інакшы темы. 

За послїднї рокы конґрес ся тыж старав о імідж кар-
патьскых Русинів як єдиного народа, без огляду на то, 
же жыють в розлічных країнах. Думам на офіціалне при-
ятя на нашім конґресї в 2007 роцї ербу, заставы і народ-
ной гімны, котры репрезентують наш народ як єдно ціле. 
Найприємнїшым про мене было видїти, же векшына 
русиньскоязычных выдань з розлічных країн, офіціалны 
фіремны коперткы і паперї, ужываны на корешпонденцію 
орґанізацій звязаных з конґресом, хоснують тоту спо-
лочну про вшыткых Русинів сімболіку, яка фіґурує і на 
святочных акціях, враховано міджінародных. 

Так є, наша основна робота все ся концентровала на 
полю културы, але іщі резолуція Першого світового 
конґресу в роцї 1991 рекомендовала орґанізовати стрїчі 
з владов каждой країны, де жыють Русины. Подобно-
го характеру діпломатічна робота ся наконець зачала 
в роцї 2006. Од того часу председа Світового конґресу 
мав найменше єдну стрїчу (в дакотрых припадах і веце) 
з діпломатічныма представителями Хорватії, Чесь-
кой републікы, Мадярщіны, Польщі, Румунії, Сербії, 
Словакії, Україны, Ватікану, а тыж з місіов 
Европской унії в США. Председа конґресу ся 
стрїтив тыж у Букурештї, Братїславі і Києві 
з представителями влад Румунії, Словакії і 
Україны. Нашыма писомныма вопросами, 
котры сьме адресованли владам окремых дер-
жав, ся компетентны серьёзно занимали, і 
дісталии сьме на них одповідь. Выслїдком 
такой діпломатічной місії, наш конґрес в 
міджінародных кругах є поважованый як 
законный репрезентатівный орґан карпать-
скых Русинів. 

ПРоБлеМы

За рокы своёй роботы Світовый конґрес, як 
хоць-котра інша орґанізація, стояв перед про-
блемами як функціоналного, так штруктурно-
го характеру. Коордіначным орґаном конґресу 
є Світова рада, котру творить 10 особ. В згодї 
зо штатутом она фунґує як выконный орґан 
з повірїнём дїяти в менї Світового конґресу. 

Рїшіня Світовой рады ся приїмають векшынов голосів. 
За вісемнадцять років єствованя Світовой рады были 
періоды, кідь ся она стрїчала нереґуларно, або, хоць ся 
і стрїтнутя одбыли, чісло притомных было ледва доста-
точне на приятя резолуції. Днесь вас можу з радостёв 
поінформовати, же за послїднї штири рокы Світова 
рада ся стрїчала по трираз на рік, і на каждій стрїчі были 
вшыткы, або скоро вшыткы, єй членове. Можу додати, 
же Рада і Конґрес мали щастя, же мали такого выконно-
го секретаря (без права голосу), як Александер Зозуляк, 
котрый орґанізовав лоґістічно комплікованы засїданя 
і рихтовав резолуції з них. Хотїв бы єм вірити, же в 
будучности Світова рада докаже найти другого Сашу 
Зозуляка.

Приємным є і факт, же од заложіня конґресу в р. 1991 
наросло чісло русиньскых орґанізацій. Спершу сьме 
мали по єдній орґанізації в каждій країнї, де жыють Руси-
ны; теперь у векшынї держав є по дакілько орґанізацій. 
Самособов, дакотры з них мож охарактерізовати лем 
як папірёвы орґанізації, але много іншых дость актівно 
фунґує. На днешнїй день є не менше як 44 офіціално 
зареґістрованых орґанізацій, якы суть формално звяза-
ны зо Світовым конґресом Русинів.

Бесспорным є факт, же у векшынї країн єдна 
орґанізація не може законно претендовати на прівілеґію 
быти єдиным репрезентантом вшыткых Русинів даной 
державы. Не може тыж конкретна орґанізація чекати, 
же она єдина буде навікы репрезентовати дану країну 
в Світовім конґресї. Стоячі перед фактом єствованя 
многых орґанізацій, котры представляють розлічны 
інтересы карпатьскых Русинів, Світовый конґрес 
поступно одступив од прінціпу єдной орґанізації як 
репрезентанта єдной державы, і замінив го практіков 

• Председа СРР, П. Р. Маґочій у розговорї зо своїма довгорічныма колеґами в 
тім выконнім орґанї Світового конґресу Русинів: (злїва) Дюром Папуґом (тогды 
підпредседом, теперь председом СРР) і Андріём Копчом (членом СРР).
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асоціацій орґанізацій як репрезентантів даной країны. 
Наслїдком того могла взникнути сітуція, кідь конкрет-
на орґанізація – в дакотрых припадах і тота, котра сто-
яла при заснованю конґресу в р. 1991 – была замінена 
асоціаціов. Тото ся стало на офіціалній або неофіціалній 
основі в Мадярщінї, Северній Америцї (США і Кана-
да), Польщі, Словакії і на Українї. Тото ся може стати 
і в Хорватії, Чеській републіцї, Румунії, Сербії, кідь 
сітуація в тых країнах буде выжадовати таку зміну.

На засїданю Світового конґресу в Празї в роцї 2001 єм 
дав пропозіцію на заложіня Світового форуму русинь-
ской молодежи, котрый бы зъєдиняв карпаторусинь-
ску молодеж до 30 років. Тота пропозіція набыла реал-
ны контуры в роцї 2003, коли такый форум взникнув. 
В роцї 2007 форум ся став леґітімным членом Світовой 
рады з правом голосу. Од самого зачатку ся чекало, же 
молодежный форум буде дїяти незалежно од Світового 
конґресу. І хоць ся обидва орґаны стрїчають в тот істый 
час і на тім істім місцю кажды два рокы, думам, же і 
надале бы сьме ся мали дотримовати прінціпу штрук-
турной незалежности.

В дакількох припадах в минулых вісемнадцятёх роках 
сьме реґістровали дакілько проб змінити характер 
роботы нашого конґресу. Думам на желаня дакотрых 
елементів у Світовім конґресї перетворити го на чісто 
політічну орґанізацію, а то на таку, котра бы концен-
тровала цілу свою позорность на проблемы статусу 
Русинів на Українї. Уж в половинї 90-тых років ХХ. ст. 
делеґація з Україны (на челї з професором Іваном Туря-
ницём) за підпоры делеґації з Мадярщіны (єй предсе-
дом быв тогды Ґабрієл Гаттінґер) намагала ся скрути-

ти Світовый конґрес на політічну 
путь. Дякуючі твердій позіції 
тогдышнёго председы конґресу 
Василя Турка, тоты пробы ся 
скінчіли без успіху. Не так давно 
– в децембрї р. 2007 нашы братя 
з Україны зачали высловлёвати 
незгоду з неполітічнов, подля їх 
погляду, орьєнтаціов Конґресу. З 
ініціатівы свого председы, свя-
щеника Димитрія Сидора, Сойм 
підкарпатьскых Русинів ся 
припоїв ку Народній радї Русинів 
(на єй челї стоїть доктор Євген 
Жупан) і створили новый Европ-
скый конґрес підкарпатьскых 
Русинів. Быв заснованый в роцї 
2008 із шпеціалным політічным 
цілём – добити ся автономії Закар-
патя в рамках Україны, пізнїше 
тоты пожадавкы были росшы-
рены на сувереніту, а недавно 
уж была декларована пожадав-
ка незалежности Підкарпатьской 
Руси.

Особы на Українї, котры од року 1991 ся лем тым 
інтересують, же формулують політічны прокламації 
і мотівують ся притім двоякым пересвідчінём, же: 1. 
Підкарпатьска Русь (в адміністратівных граніцях сучас-
ной Закарпатьской области Україны) є єдинов мате-
риньсков землёв карпатьскых Русинів; 2. Досягнутя 
автономії і державности мусить быти першорядов зада-
чов, а лем потім можуть ся силы концентровати на кул-
турну і освітну роботу, зосереджену на выхованя народ-
но свідомого і общественно актівного русиньского 
населїня. Я бы хотїв высловити свій погляд максімално 
ясно. Світовый конґрес не має права діктовати Русинам 
той ці іншой країны, што мають робити, а што нїт. Але 
решпектуючі прінціпы нашого штатуту о сполоченьско-
културній орьєнтації Світового конґресу, мы муси-
ме реаґовати на розлічны актівіты, в тім змыслї і на 
політічны, котры можуть мати дештруктівный вплив на 
карпаторусиньскый рух в цілім.

В декларації, котра была прията у фебруарї р. 
2008, Світова рада ясно высловила свою незгоду з 
екстремістічнов позіціов, котру декларовав єй член 
за Україну, Сойм підкарпатьскых Русинів. К тому бы 
єм хотїв додати: По перше, Підкарпатьска Русь не є 
єднинов материньсков землёв карпатьскых Русинів. 
Нашов історічнов отцёвщінов є Русь Карпатьска, а 
Підкарпатьска Русь – то лем єй часть. Як історічно, так 
і в днешнїм часї, найменше два теріторіалны компонен-
ты Карпатьской Руси – пряшівска область і лемківска 
область грають важну роль в захованю і популарізації 
ідеї карпатьскых Русинів як окремого народа. По друге, 

• П. Р. Маґочій у жывій бісїдї з 
делеґатков Русинів із Поль-
ска – Оленов Дуць-Файфер.
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мусить єствовати велике чісло людей, котры мають ясну 
представу о карпаторусиньскій ідентічности і охоту 
робити, докінця і жертвовати ся за свій народ перед тым, 
як хоць-якы серьёзны політічны ашпірації можуть быти 
досягнуты. Ґенералы без армады не можуть выграти 
нияку битку. Інакшыма словами, выголошіня сувереніты, 
выданя леґітімацій громадян (обчанів) Підкарпатьской 
Руси, установлїня міністрів до неєствуючіх урядів, скли-
кованя конґресів, пышно означеных як „міджінародны“ 
і росшырёваня приглашок через інтернет ани кус не 
змінить статус карпатьскых Русинів на Українї, а кідь 
змінить, то лем в неґатівнім змыслї.

Чом характерізую таку „політічну“ тактіку в неґатівнім 
змыслї? Бесспорно, політічна автономія была в минулос-
ти цілём карпатьскых Русинів, зачінаючі іщі роком 1848, 
то значіть, перед веце як сто пятьдесят роками. Лемже 
мы мусиме памятати, же конкретны формы русинь-
ской автономії были досягнуты лем за підпоры влады, 
котра в данім часї справовала дану теріторію, ці то была 
габсбурьска Австрія в р. 1849, або Угорьска републіка 
кінцём рока 1918, або рештруктурована помюнхень-
ска Чехословакія в р. 1938. Але кідь держава, яка спра-
вовала Підкарпатьску Русь, неґатівно ся ставляла к ідеї 
автономії, – як то было з Угорьскым кралёвством по р. 
1868, Польщов по першій світовій войнї, Совєтьскым 
союзом в роках 1944 – 1945, Українов по р. 1991, – вшыт-
кы намаганя добити ся будь-якой самосправы Русинів, 
были одсуджены на неуспіх.

Наперек тому, од зачатку 90-тых років ХХ. ст. русинь-
скы політічны актівісты на Підкарпатьскій Руси ставля-
ли ся – даколи отворено, даколи скрыто – як опозіція 
к Українї, маючі надїй, же скорше або пізнїше ся тота 
держава роспаде. Недавно ся прихыленцї сувереніты 
Підкарпатя обернули на традічного неприятеля Україны 
– на Росію, абы ся стала ґарантом незалежности 
Підкарпатьской Руси і вырїшила такзваный „русиньскый 
вопрос“ на міджінародній аренї. Ці можете собі предста-
вити Русинів Словакії, котры бы на зачатку 90-тых років 
ХХ. ст. вызывали Мадярщіну, абы ся поставила на їх 
обрану, або Руснаків в Хорватії, котры бы глядали захра-
ну перед властнов державов у Сербії? Така путь веде ку 
катастрофі. У припадї русиньского руху на Закарпатю, 
актівіты, котры ся зачали в децембрї р. 2007, выкликали 
охолоджіня односин міджі русиньскым рухом і централ-
нов владов Україны а тыж містнов владов Закарпатьской 
области. Тоты актівіты тыж одбили особы із здоровым 
розумом, котры суть міджі Русинами і усвідомлюють сі, 
же актівіты Сойму підкарпатьскых Русинів, Народной 
рады Русинів і орґанізації, котру вєдно сформовали – 
Европского конґресу підкарпатьскых Русинів – не при-
несуть ниякого хосна ани їм особно, ани русиньскому 
руху в шыршім контекстї.

Наш погляд є такый, же до децембра 2007 русиньскый 
рух характерізовав значный поступ як повноцінный яв 
на Українї. Як приклады того поступу на самый перед 

треба увести сіть русиньскоязычных клас – векшына 
з них дїє при державных школах і їх учітелї роблять в 
державній школьскій сітемі. Другым выразным успіхом 
є основаня тыжденного телевізного высыланя на Закар-
патю, котре высылать свої проґрамы по русиньскы і в 
русиньскім дусї. Найглавнїшым успіхом є приятя рїшіня 
Закарпатьсков областнов радов в марцу 2007, же Русины 
на теріторії Закарпатьской области суть окремов народ-
ностёв.

Маєме достаток прічін думати собі, же рїшіня област-
ной рады было пририхтоване і одобрене наперед у 
Києві. А нашто є то потрібне Києву? Думаме, же то є 
выслїдок діпломатічной роботы (і з боку Світового 
конґресу), наслїдком якой загранічны влады зачали 
тискати на Україну, жебы рїшала „русиньскый вопрос“; 

другыма словами, жадали од Україны, жебы змінила 
свою позіцію к ідеї єствованя карпатьскых Русинів як 
окремой народности, бо якраз єй позіція є в роспорї 
з позіціов сусїднїх держав, в котрых жыють Русины. 
Хто холем кус знає політічны реалії на Українї, тот не 
похыбує, же скоро єдноголосне голосованя посланцїв 
областной рады за узнаня Русинів бы ся не зреалізовало 
без схвалїня „згоры“. Рїшіня Закарпатьской област-
ной рады з марца 2007, бесспорно, є великым успіхом 
русиньского руху і реалізаціов того, што хотїв досяг-
нути Світовый конґрес од року 1991. Хотїли бы сьме 
вірити, же політічны жадости Сойму і Народной рады, 
котры зачали од децембра 2007, не зроблять непоправ-
ны шкоды карпаторусиньскым дїлам на Українї.

• Поетка-Лемкыня  – Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР ся стала тогорічнов 
лавреатков Премії Александра Духновіча за русиньску літературу, 
котру удїлює Карпаторусиньскый научный центер у США і фінанцує 
Штефан Чепа з Канады. Премію єй передав презідент того центра, 
П. Р. Маґочій а на сценї єй поґратуловав тогдышнїй підпредседа СРР, 
Д. Папуґа.
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ЗаДачі До БуДучноСти

Самособов, наш Конґрес може фунґовати лем як позо-
рователь, а не як участник актівіт, котры ся зачали на 
Українї, або в будь-котрій другій державі, де жыють 
Русины. Мы маме інакшу роботу і в тых інтенціях на 
завершіня свого выступу бы єм хотїв дати дакілько рад 
і пропозіції новій Світовій радї і єй председови, котры 
будуть зволены у недїлю.

Хотїв бы єм повторити то, што єм повів у своїм выступі 
на 8. конґресї у Криницї (2005): Нашов колектівнов 
пріорітов має быти наступне списованя людей, напла-
новане на рік 2011. Чісло Русинів, Лемків і Руснаків ся 
мусить збівшыти у вшыткых країнах, главно на Українї, 
Польщі і в Румунії, де сучасна офіціална штатістіка 
не одбивать реалный став жытелїв карпаторусиньско-
го походжіня. Без огляду на неєдноразовы вызвы выпра-
цовати стратеґію реалізації к списованю людей, лем єдна 
орґанізація зареаґовала, а то Русиньска оброда зо Словакії. 
Вшыткы мусиме быти вдячны тій орґанізації за добрї роз-
робленый стратеґічный план, што може послужыти як 
приклад і про другы країны. 

Хотїв бы-м, жебы бівша часть діскусій на 10. конґресї 
– як на пленарных засїданях, так і в секціях, была зосе-
реджена на наступне списованя людей. Тыж ся барз 
надїям, же Світовый форум русиньской молодежи возьме 
актівну участь в аґітачній кампанї при списованю людей, 
і докінця тоту кампань може споїти з аґітаціов за осно-
ваня русиньскых школ. Інакшыма словами, молоды люде 
можуть ходити по русиньскых містах і селах, клёпкаючі 
на дверї і роздаваючі літературу, котра буде мотівовати 
жытелїв записати себе Русинами, а тыж росшырёвати 
думку створїня русиньской класы, або і школы, у своїм 
селї ці містї. Молодежны орґанізації з каждой держа-
вы, заступлены у форумі, мали бы ся перебігати міджі 
собов, котра країна досягне пропорціонално найбівше 
підвышіня чісла Русинів при списованю жытельства в р. 
2011.

Спомянув єм школы в контекстї будучого списованя, 
бо школство тыж є про нас важным проблемом. Наприк-
лад, є то великый парадокс, же в державі з набівшым 
офіціалным чіслом особ, котры задекларовали ся Руси-
нами (як подля народности, так подля материньского 
языка) – в Словакії – є пропорціонално найменше чісло 
русиньскых клас. А докінця і чісло уж єствуючіх ся за 
послїднї рокы знижыло!

Вопрос списованя людей на Українї є іщі бівшым проб-
лемом. Ту мусить Світова рада зробити велику кампань, 
жадаючі од міджінародных орґанізацій притомность на 
Закарпатю позорователїв почас списованя на Українї. Уж 
єм написав проєкт писма односно того вопросу, якый быв 
схваленый на засїданю Світовой рады у фебруарї 2009. 
Нажаль, тота ініціатіва не была розвинута дале нашым 
членом, одповідным за контакты з міджінародныма 
інштітуціями. 

Подля мене, і діпломатічна робота Світового конґресу 

на міджінародній уровни мусить продовжовати. Наприк-
лад, коли ся засїданя Світовой рады одбывать в тій або 
другій країнї, мусять быти зорґанізованы стрїчі з владны-
ма чіновниками той державы і зо загранічныма представи-
телями в єй главнім містї. Окрем Европской унії, Світова 
рада бы могла утримовати контакты тыж з владов Росії. 
Треба то робити з ясным цілём, жебы вшыткы державы 
на світї собі усвідомили, же будучность Русинів і їх мате-
риньской землї залежить од їх позіції к демократічным 
цінностям европской цівілізації. Бівшу часть своёй історії 
карпатьскы Русины были звязаны зо Западом і они ся 
мусять і дале орьєнтовати на Краків, Братїславу, Буда-
пешт, Відень, но в першім рядї, самообов, на Брусел, а не 
на авторітатівны ці напівавторітатівны режімы на Выходї. 
В тых інтенціях Світовый конґрес Русинів мусить продов-
жовати підпоровати Україну в інтеґрації до Европской 
унії і наслїдного членства в Европскій унії. Робити то 
треба з цілём, абы нашы сестры і братя на Підкарпатьскій 
Руси не были одорваны од другых карпатьскых Русинів, 
але жебы чули – як то все было – свою природну прина-
лежность к европскій цівілізації.

Моя послїдня думка о будучіх діпломатічных зада-
чах, котры стоять перед Світовов радов, односить ся ку 
Ґрекокатолицькій церькви, а главно єй выразных тенденцій 
к народностній асімілації, яка має форму словакізації на 
теріторії Пряшівской єпархії і українізації на теріторії 
Мукачовской єпархії. Як председа Світовой рады Русинів 
єм ся стрїтив з єпіскопами тых єпархій і наслїдком тых 
стрїч єм пересвідченый, же реалне вырїшіня того проб- 
лему може быти досягнуте лем на уровни Ватікану.  
З той прічіны рекомендую, жебы Світова рада і єй будучій 
председа ся стрітив з папскым нунціом в каждій країнї, де 
жыють Русины. Діпломатічна робота такой сорты собі, 
самособов, выжадує тїсну сполупрацу з нашыма властны-
ма русиньскыма ґрекокатолицькыма священиками, абы 
сьме были інформованы, якы проблемы суть в каждій 
з країн і котры з них треба пріорітно акцентовати при 
стрїчах з представителями Ватікану.

ВыСноВоК

наостаток бы єм хотїв подяковати вшыткым моїм 
колеґам в теперїшнїй Світовій радї, єй многорічному 
выконному секретарёви александрови Зозулякови, і 
вшыткым моїм передходцям, почінаючі од першого 
конґресу в р. 1991. наша довга путь, подля мене, была 
продуктівна, главно за послїднї штири рокы, хоць і 
вам не все легко было мати до дїла зо мнов. Може бы 
єм ся мав оправдати за то, але професоры і священи-
ци не все звыкнуть быть найлїпшыма лідрами спо-
лоченьскых рухів, главно кідь дозволять, жебы были 
втягнуты до політікы.

Жычу Світовому конґресу і Світовому фору-
му русиньской молодежи успішно продовжовати в 
роботї, яку старша ґенерація зачала перед скоро двад-
цятьма роками. ■
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Почитовани члени Шветовей ради, почитовани делеґати и 
госци!

Чесц ми спред Дружтва «Руснак», Дружтва Руснацох у 
Републики Горватскей поздравиц шицких присутних на юви-
ларним 10. Шветовим конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох у 
Руским Керестуре. Тогорочни ювиларни 10. Шветови конґрес 
по перши раз ше отримує у двох местох, алє и у двох держа-
вох, та Вас з тей нагоди поздравям и спред Дружтва «Руснак» 
як орґанизатора конґресного дня Руснацох/Русинох/Лемкох у 
Петровцох и окреме сом горда прето.

Дружтво «Руснак» основане 2003. року зоз шедзиском у 
Петровцох, а за урядового члена ШКР прияте є 2005. року 
на 8. ШКР у Кринїци (Польска). Уж 2003. року у його рами-
кох формовани Актив учительох руского язика и култури, а 
2006. Форум младежи. З рока на рок, вше активнєйша робо-
та подростку и младих, котри робя у трох секцийох: тамбуро-
вей, подобовей и етнолоґийней. Нєшка Дружтво чишлї коло 
80 членох зоз рижних местох Републики Горватскей. 

У периодзе од 2007. по 2009. рок, з його роботи 
видвоюєм:

а) Участвованє членох Актива учительох руского язика на 3. 
Медзинародним конґресу русинского язика у Кракове; 

б) Прекладанє кнїжки др Павла Роберта Маґочия «Народ 
нїодкадзи» на горватски язик, чия презентация будзе на 
конґресним дню у Петровцох. Так жителє Горватскей годни 
вецей дознац о нашей историї; 

в) Означованє пиятей рочнїци иснованя Дружтва «Рус-
нак»;

г) Учасц поетох зоз Горватскей у другей шветовей Атолоґиї 
русинскей поезиї «Русински ренесанс», авторки Мґр. Мари-
анни Лявинец котру видала Русинска меншинска самоупра-
ва за город Будапешт;

ґ) Орґанизованє крачунскей програми «Циха ноц, свята 
ноц» у Петровцох, на котрей була представена шветова 
антолоґия «Русински ренесанс»; 

д) Видаванє двох числох 
нашого глашнїка «Руснаково 
класки», медзи котрима и 10. 
ювиларне;

е) Видаванє збирки поезиї 
Томислава Мишира «Крас-
ни часи», котра источашнє и 
перша кнїжка котру видало 
нашо Дружтво;

є) Присутносц наших членох на шицких схадзкох Шветовей 
Ради Русинох, Интерреґионалней ради русинского язика и 
Шветового форума русинскей младежи;

ж) Як найвекши успих у роботи Дружтва «Руснак» то 
орґанизация конґресного дня 10. Шветового конґресу Русна-
цох/Русинох/Лемкох у Петровцох. 

Пририхтованє конґресного дня дало позитивни одгук 
на роботу нашого дружтва. Окрем «Руснака» як главно-
го орґанизатора, соорґанизатор ОШ Антуна Бауера Вуковар, 
Подручна школа Петровци, дзе ше и отримує настава пестова-
ня руского язика и култури од 1. по 8. класу. Сотруднїцтво зоз 
школу нам на першим месце и присутне є од самого почат-
ку. Рука финансийней потримовки достата од Вуковарско-
сримскей жупаниї и жупана Божи Ґалича як главного покро-
вителя конґресного дня, потим од Совиту за национални 
меншини РГ, општинох Боґдановци и Стари Янковци, Собор-
ского заступнїка Назифа Мемедия, представнїка рускей 
националней меншини городу Заґребу Иринея Мудрого, та 
Министерства науки, образованя и спотра як и Министер-
ства култури. Тота потримовка барз значна за Дружтво «Рус-
нак», бо медзи спомнутима и тоти котри ю дали по перши 
раз, а обецали и надалєй. 

Уж по други раз у нашей делеґациї досц млади моци, а 
праве вони наша моц у дальшей роботи Дружтва «Руснак». 
Будзе нам мило привитац Вас шицких на конґресним дню 
Руснацох/Русинох/Лемкох у Петровцох.  ■

• Членів СРР і вызначных гостїв 10. конґресового засїданя у Петровцях прияв у засїдалнї Вуковарьско-сримской жупы з повірїня жупана 
ведучій одбору школства, културы і шпорту, Ґрґо КРАЇНА (справа).

Наталія ГНАТКО, Вуковар, ведуча делеґації Русинів Хорватії нa 10. СKР, 
выконный секретарь Дружства „Руснак“, членка СРР

Праве млади наша моц 
у далшей роботи

• Наталія ГНАТКО – ведуча де- 
леґації Русинів Хорватії і выкон-
ный секретарь Дружства „Рус-
нак“.
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Ч е с т о в а н ы 
делеґаты і гостї 
конґресу, честова-
на Світова радо, 
найперше бы єм 
хотїв подякова-
ти орґанізаторам 
із Руського Кере-
стура і Петровцїв, 
же нас так файно 
п р и н и м а ю т ь . 
Говорю то нелем 
за себе, але і за 
нашы дві русинь-
скы орґанізації, 
котры ту засту-
паю. Іде о Обще-
ство приятелїв 
Підкарпатьской 
Руси, котре было 
заложене уж дав-

нїше. Основныма членами той орґанізації суть люде, котры 
ся народили на Підкарпатьскій Руси або там робили. Они 
уж давно але жыють у Чехії і їх головны інтересы суть: 
зыйти ся, заспоминати на молодость і заспівати русинь-
скы співанкы. Але паралелно з тым у Чехії ся збівшує чісло 
тых Русинів, котры ту приходять в сучасности і не суть 
реґістрованы в споминанім обществі, і мають мало іншакы 
проблемы й інтересы. Про тых людей рїшыли сьме зало-
жыти другу орґанізацію, яка ся зве Клуб Русинів і приятелїв 
Підкарпатьской Руси. То цалком нова орґанізація і я дуже 
вдячный, же сьте нам проявили довіру і вірю, же з того про 
Русинів буде хосен. 

А теперь хоче ся вам повісти дашто веце о обидвох 
нашых орґанізаціях. 

В недавнім періодї Общество приятелїв Підкарпатьской 
Руси (ОППР) проходило часом векшых роспорів, як по іншы 
рокы. Можно, же мгогых із нас, а часточно і орґанізацію 
саму, постигла „унава матеріалу“, тадь общество фунґує 
скоро двадцять років і дакотры области єй дїятельства до 
певной міры ся вычерьпали, а треба глядати новы пути 
реалізації. Выгротили ся тыж дакотры проґрамовы незгоды 
у выконнім выборї, котры паралізовали ёго роботу.

Але і так в послїднїм періодї общество зорґанізовало 
пару вартостных културно-сполоченьскых акцій. Ту треба 
спомянути фотоґрафічну выставку Країна до красы одїта, 
на котрій ся презентовали Дана Кіндрова, Рудолф Штур-
са, Їржі Гавел і іншы. Зреалізована была і бісїда, на котрій 
выступив фолклорный колектів Шарванцї, якый презен-
товав ся із русиньскыма і іншыма „выходнярьскыма“ 
співанками. В рамках той акції была тыж представлена 
нова публікація о Алексови Бокшаёви. Далша бісїда была 

за участи Яна Романа, котрый росповідав о своїх приго-
дах у комуністічнім кріміналї і главно о своїм одношіню 
к Підкарпатьскій Руси, одкы походить. Гостями той бісїды 
были тыж Петр Штєпанек і Алеш Кучера – автор і выда-
ватель образовой публікації Підкарпатьска Русь в роках 
1919 – 1939. Говорили о зродї книгы і о своїх актівітах 
на Підкарпатьскій Руси. На тій бісїдї презентовав свої 
красны фотоґрафії з путованя по Підкарпатю председа 
їндржіхоградецькой філіалкы ОППР Їржі Ветїшка. Была 
выдана уж спомянута піублікація Томаша Пілата – Алек-
са Бокшай, джентылмен травників і школьскых клас і 
готує ся на выданя фотоґрафічна публікація Рудолфа Штур-
сы. Вышли тыж далшы чісла часопису Підкарпатьска Русь, 
де было опублікованых ряд цінных і інтересных статей.

Факты о акціях але не хотять, а ани не можути закрыти, 
же выконный выбор почас цілого волебного періоду боё-
вав із незгодами в поглядах, главно на проґрам орґанізації, 
т. є. заміряня дїятельства ОППР: на то, ці ся мать занима-
ти главно історіов із акцентом на заслугы Чехословакії, як 
і самотных Чехів і Мораванів у розвою Підкарпатьской 
Руси, або ся ёго дїятельство мать веце заміряти на актуал-
ны, сучасны вопросы. А тыж – а то главно – ці мож пова-
жовати Общество приятелїв Підкарпатьской Руси тыж за 
орґанізацію русиньской народностной меншыны, бо як 
таку єй дотеперь принимають і штатны орґаны. Як знаєте, 
тот роспор тырвать уж пару років, хоць першых дванад-
цять або четырнадцять років екзістенції того общества 
ся двояке обсягове заміряня добре вошло під сполочну 
стрїху. Лем у послїднїх роках роспоры ся выострили, што 
вело к заложіню Клубу Русинів і приятелїв Підкарпатьской 
Руси, з тым, же обидві орґанізації бы мали сполупрацова-
ти, причім членство в єдній не сперать членству в другій 
орґанізації. Нова орґанізація ся не снажыть о ліквідацію 
старого ОППР, і кідь ся сітуація выострила. Она взник-
ла як база главно про Русинів, але не заперать дверї ани 
перед сімпатізантами Русинів із Підкарпатя, котры не суть 
русиньской народности, зато і не была прията пропоно-
вана назва Клуб Русинів, але Клуб Русинів і приятелїв 
Підкарпатьской Руси. Хотїли бы сьме, жебы в тій новій 
орґанізації находили свою місце люде, котры суть охотны 
про Русинів Чехії дашто зробити, але потребує то істу плат-
форму. Декларуєме одкрыто свою охоту сполупрацовати з 
ОППР і іншыма културно-народностныма орґанізаціями на 
теріторії ЧР і в навколишнїх країнах на проєктах, котры бы 
были про Русинів хосенны. Не хочеме, жебы взник новой 
орґанізації быв приниманый як снажіня дашто розбити, 
але наопак – як снажіня вытворити місце про тых, котры з 
даякых прічін не можуть або не хочуть быти членами попе-
реднёй орґанізації. 

Віриме, же найдеме підпору у членів Світовой рады 
Русинів і же наше будуче дїятельство буде на хосен 
Русинів. ■

Володимир ПОГОЙДА, ведучій делеґації Русинів Чехії на 10. СКР, председа Клубу Русинів і приятелїв 
Підкарпатьской Руси

У нас дїють дві русиньскы орґанізації

• Володимир ПОГОЙДА – ведучій делеґації 
Русинів Чехії і председа Клубу Русинів і приятелїв 
Підкарпатьской Руси.
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Честовані делегаты и гості X Світового 
Конґреса Русинув!

Сердечно вітаю Вас от имени Русинув 
Мадярщины! Нас переповняє великов 
радостьов то, ош проведеням конґреса 
кажды два рокы Русины заявили про 
себе світови: Мы были, єсьме и буде-
ме! Каждый раз при нашых стрічах усе 
можеме уповісти єден другому штось 
нового, чуємеся за сисі дні як єдна вели-
ка родина.

Хочу уповісти, ош за минувшы два 
рокы бізувно у каждуй русинськуй 
общині сталися знаменательні собы-
тя, про котры мы из вами бесідуєме 
теперь. Так оно є и у русинськуй 
общині Мадярщины. Вы знаєте, ош у 
Мадярщині, а кромі неї лем у Сербіи, 
є орґаны самоуправліня. Мадярщина є 
тов державов, котра уділяє велике вни-
маня національным и етнічным менши-
нам, котрых у Мадярщині 13. И Руси-
ны суть у тому числі. Сесе має велике 
значіня діла розвитку културы, сохра-
неня традицій и укріпліня идентитета. 
У Мадярщині у результаті выборув 2006 
рока орґанізовалося 51 самоуправліня, 
є Вседержавне РМС, Столичне РМС, 
районны и реґіональны РМС. ВРМС 
робить уже третій цикл. Його робо-
та была направлена на выповніня 
нашых головных задач: орґанізаціи 
институцій – Бібліотеки и Выставоч-
ного зала, проведеню Національного 
Сята Русинув Мадярщины, систематич-
не выдавательство новинкы „Русинсь-
кый Світ”, подпорованя выдань район-
ных и реґіоналных самоуправлінь и 
цивілных орґанізацій (книжок, музы-
кальных и художественных альбомув). 
Самоуправліня и цивільні орґанізаціи 
подпоровали выданя „Великомученик 
Теодор Ромжа”, „Русинськый альманах”, 
„Корифеї Подкарпатського Малярства”, 
„Исторія тысячолітнього житя русинув 
из мадярами” и др.

Великим успіхом роботы ВРМС є 
орґанізація и реалізація межинарод-
ных творчеськых пленерув, котры уже 
3-ій раз одбылися у майфайных містах 
Мадярщины. Роботы художникув 
дополнявуть колекцію картин Выста-
вочного зала. У 2008 році на пленері 

были майстры пензля из Подкарпатя, 
Сербіи, Словакіи.

Треба оцінити роботу нашых 
цивільных орґанізацій: Общества 
Интеліґенціи им. А. Годинкы, Общес-

тва Русинськоі Културы, Общества За 
Културу Карпатського Реґіона, котры 
согласовано проводять конференціи, 
літературно-музыкальны вечоры, выс-
тавкы. ВРМС робить довєдна из СРМС, 
котре зачало свою роботу у новому 
составі. У 2008 році быв орґанізованый 
Культурный Центр Документації и 
Информації, при котрому сформова-
на робоча ґрупа, котра зачала занима-
тися кодифікаційов русинського языка. 
Руководить ґрупов професор Михаил 
Карпаль. Вопрос кодифікації русин-
ського языка у Мадярщині є главным 
насущным вопросом діла Русинув 
Мадярщины и, так як я думаву, Под-
карпатя. Сесе дуже велика робота, она 
запланована на дакулько рокув.

СРМС выдає свою новинку „Русин-
ськый Вістник”, котра освіщає робо-
ту столичных самоуправлінь. Є участ-
ником и орґанізатором конференцій, 
літературно-музыкальных вечорув, 
выставок. Як и ВРМС, заниматься 

выдавательськов роботов. Выдало 
книгу: „Чинадіївська хроніка”, подпо-
ровало выданя „Антолоґії русинської 
поезії II половкы XX сторочя” и другі. 
Єднов из важных цілей роботы нашых 
самоуправлінь є роздобыти якнай-
булше число Русинув діла совмістної 
діятельности. Сього мы достигаєме, 
роблячи важнійші акції довєдна. Из 
каждым роком на них приходить 
усе булша маса народа. У септембрі 
2008 рока на Сяті малої Богородиці 
было булше 300 чоловік, на сятковані 
Національного Сята Русинув у Ваці 
– булше 400. Дуже велике значіня 
русинська община дає сохраніню и 
укріпліню ґреко-католичеської віры. 
На нашу велику радусть нововыся-
чений ґреко-католичеськый епископ 
Фюлеп Кочиш целебрує Божественну 
Літурґію на сятах по церковнословян- 
ськы. Уже у дакотрых церквах хор спі-
ває части Літурґіи по церковнословян-
ськы, напримір, у ґреко-католичеськых 
церквах Мішколца, Ваца, не говоря-
чи про ставшый извістным прекрас-
ный візантійськый мужськый хор им. 
Св. Ефрема.

Можу уповісти ищи про єдно радост-
не событя: збудеся жаданя Русинув – 
у Маріяповчи буде побудована дерев-
ляна ґреко-католичеська церков. Сесе 
буде ищи єдным містом паломниче-
ства ґреко-католикув у славному 
Маріяповчи. Задумали сьме покласти 
там же на територіи, выділенуй Гайду-
дорожськым епископатом парк и стіну 
памняти нашым мученикам-сященикам, 
котры были переслідованы за свою віру 
и погыбли в ҐУЛАҐу. Думаєме, ош из 
Божов помочов сися идея зреалізуєся.

Нашов великов проблемов є школо-
ваня. Сесе дуже тяжка задача з мно-
гых причин, про котры я теперь не буду 
говорити, и нам дуже много треба изро-
бити діла його системної орґанізаціи. 
Школа як така, робить лем у Комловшці 
и, частично, у Мучоні, де діти учать-
ся рудному языку. У Будапешті є друга 
форма роботы из дітьми – дітськый 
клуб „Русинята”, де діти познавуть 
традиціи, обычаї, занимавуться ручнов 
роботов, учаться співанкы, декламо-

Maріанна ляВинеЦЬ, ведуча делеґації Русинів Мадярщіны на 10. СКР,  членка СРР

За минувшы два рокы сталися
знаменательні событя

• Маріанна ЛЯВИНЕЦЬ – ведуча делеґації 
Русинів Мадярщіны на 10. засїданю 
Світового конґресу Русинів.
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вати стихы, плануєме створити танцё-
вальный колектив. Русинська община 
Мадярщины має передачу по ТВ и Радіо 
на русинському языку.

 Мы рахуєме, ош наша робота по 
возрождіню русинства буде успішнов 
лем тогды, кидь мы будеме поддержова-
ти єден другого, интересоватися ділами 
Русинув у різных державах, держати 
связь межи собов. Сесе, мож уповісти, є 
межи Русинами Мадярщины и Подкар-
патя, Сербіи, Словакіи. Мусиме знати 
єден про другого, поддержовати єден 
другого, перенимати штось добре. Мушу 
уповісти и про вто, ош не достали Руси-
ны Подкарпатя ищи признаня свойой 
національности. Мы знаєме, ош там ста-
лися різны політичны событя, котры не 
были хосенными діла досягнутя глав-
ной ціли – признаня національности 
Русин. Мушу константовати, ош мало 
у сьому помогла Світова Рада Руси-
ну. Думаву, ош мы мусіли прийти там, 

розобратися на місті, што там стаєся, 
прояснити ситуацію, може и не стало-
ся бы того, што є теперь на днишный 
день.

Ищи єдно предложеня хочу изроби-
ти. Майже у каждуй державі вызнача-
вуть Сято Русинув. Мы предложили 
бы, діла булшого зближеня, проводити 
межинародне Національне Сято Руси-
нув, предположительно на Подкарпатю, 
у Мукачові, де бы могли прийти Русины 
из многых держав, обы сим утвердити-
ся там, де нас не признавуть.

20 марта у Будапешті была межина-
родна конференція на тему „Опыт и 
проблемы націоналного самоопріділеня 
Русинув”. Орґанізаторами конференціи 
были Русинськоє Землячество „Карпат-
ская Русь“ (Москва), Институт Стран 
СНГ (Москва), ВРМС и СРМС (Буда-
пешт). У конференціи приняли участь 
делеґаты из 6 держав.

Участникы конференціи приня-

ли рішеня обернутися ид Парламен-
ту Украйины, обы вун на рівні закона 
утвердив у Европі меншинову політику 
у отношеню Русинув, согласно из 
межинародным стандартом из таков 
резолюціов:

Признати Русинув, вадь як 1. 
корінну, вадь як національну меншину.

Включити Русинув у перелік 2. 
національностей.

Додержати „Европейську харту 3. 
языкув національных меншин.”

Предоставити Русинам културну 4. 
автономію из правовыми ґарантіями.

участникы конференціи обернули-
ся ид Світовому Конґресу Русинув из 
просьбов признати пункты резолюціи 
и обернутися ид Парламенту украйи-
ны у цілях реалізаціи пунктув сьоі 
резолюціи, так як СКР є офіціалным 
орґаном, котрый представляє права 
Русинув у цілому світі.

■

Шановны участникы Х, ювилейного Світового Конґресу 
Русинів (СКР) в Рускым Керестурі і Петровцях, пані і панове, 
на вступі позвольте переказати Вам поздоровіня од Русинів/
Лемків жыючых в Польщі і на Украіні а головні од тых Лемків, 
котры чуют ся лем Лемками і тепер сут думком і серцьом 
разом з Вами.

За минулы два рокы, медже СКР в Мараморош-Сіґеті а 
теперішнім в Рускым Керестурі, Лемкы/Русины жыючі в Польщі 
підтримували свою народніст і окремніст в міру своіх можли-
вости. Не было то легке заданя, бо цілый час треба памятати 
в якых обставинах жыют Лемкы в Польщі. В тых місяцях минят 
62 річниця примусового переселіня Лемків/Русинів з Карпат 
на західны землі Польщы в рамках операциі «Вісла». Тягнучі 
ся през понад 60 років процес нашой асиміляциі поглюбят 
ся, хоц ріжны лемківскы орґанізациі, котрых представникы 
приіхали на Х СКР до Руского Керестура і Петровців, роблят 
вшытко што можут, жебы го затримати або хоц сповільнити. 
Тыма орґанізациями сут: Стоваришыня Лемків, Стоваришыня 
«Руска Бурса» в Ґорлицях, Ансамбль Пісьні і Таньця «Кыче-
ра» в Ліґниці, Музей Лемківской Культуры в Зиндрановій, 
Стоваришыня Любителів Лемківской Культуры в Лугах і 
Молодіжна Орґанізация «Чуга» в Ґорлицях.

Діяльніст каждой з тых орґанізацій має ріжный характер 
і засяг. Стоваришыня Лемків є орґанізаційом загальнодер-
жавном а в тім році святкує 20 років діяльности. Є то перша 
русиньска орґанізация в Європі, котра свою діяльніст зачала 
іщы перед політичныма змінами в 1989 р. За минулы два 
рокы Стоваришыня Лемків реалізувало своі статутови заданя 

головні на культурным і видавничым поли. В роках 2007 - 2008 
зорґанізувало «Лемківскы Ватры на Чужыні» в Михалові а 
2008 р. «V Медженародне Бєнале Лемківской/Русиньской 
Культуры» в Крениці. Крім того провело дві «Лемківскы Твор-
чы Осени» в Ґорлицях, Ґладышові і Крениці. Кружок Стовари-
шыня Лемків в Гожові Велькопольскым притотовил «Стрічі з 
Лемківском Культуром» а кружок в Лісцу «Хвилі з Лемківском 
Культуром». Активну історично-осьвітову діяльніст веде кру-
жок в Ліґниці, а кружок в Пшемкові опыкує ся ансамбльом 
Пісьні і Таньця «Ластівочка», котрый в 2008 р. по першый 
раз выступил поза Польщом – на фолькльорным фестівалі в 
Румуніі. Як іде о выдавничу діялніст то Стоваришыня як што-
рока выдавало двомісячник «Бесіда» і «Лемківскій Річник». 
Тот остальный в 2007 р. посьвячений был 60-тій річниці 
Операциі «Вісла» а в 2008 р. 90-тій річниці проклямуваня в 
Фльоринці Руской Народной Републикы Лемків. З той наго-
ды 5 децембра 2008 рока Стоваришыня Лемків плянувало 
повісити памятну таблицю на місцевій клебаніі, котра в там-
тим часі належала місцевій ґрекокатолицкій церкви а тепер 
приналежыт римокатолицкому костелу. На жаль, як было 
до предвиджыня, костельны власти тарнівской єпархиі, до 
котрой тепер приналежыт село Фльоринка, не выразили, хоц 
не впрост, згоды на єй повішыня. Треба мати надію, же поведе 
то ся в сотну річницю покликаня Руской Народной Републикы 
Лемків. Зас 90-ту річницю проклямуваня Руской Народной 
Републикы Стоваришыня Лемків упамятнило популярно-
научном конференціом в Ліґниці. В половині 2009 рока 
вкаже ся «Лемківскій Річник» на 2009 рік, посьвяченый 20-тій 

Андрій КОПЧА, ведучій делеґації Русинів Польска на 10. СКР, председа Стоваришыня Лемків, 
член СРР 

Робота нашых орґанізацій 
была дост богата
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річниці покликаня Стоваришыня Лемків і 20-тій річниці пер-
шой премєры Театру Стоваришыня Лемків «Одтяты коріня». 
Зас на осінь плянуєме выдати збірник поезиі Богдана Ігора 
Антонича з нагоды 100-ной річниці його народжыня.

Стоваришыня Лемків веде тіж свою бібліотеку і од понад 
2 років має свою інтернетову сторону, котру в минулім 
році навщівило бл. 50 тісячы люди. Адрес стороны: www.
stowarzyszenielemkow.pl.

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях в 2008 р. сьвяткува-
ло 100-ну річницю основаня бурсы для русиньской молодежі 
в Ґорлицях. То симболь русиньского шкільництва в Польщі. З 
той нагоды зорґанізували сме імпрезы, котры мали увеличыти 
тоту подію:

- перепроваджено ювілейны доповіди присвячены істориі і 
культурі Лемків, 

- презентувано документалны фільми, 
- выдано алманах : «Руска Бурса – 100 років», 
- опублікувано альбум : «По обох странах думкы» Oлены 

Дуць – Файфер,
- в спілпраці з Воєводском Бібліотеком в Кракові выдано 

три номеры альманаху «Річник Руской Бурсы» за рокы 2007 
і 2008, в котрых публікувано доповіді і рефераты з істориі, 
культуры і лемківского языка, як тіж документы і іншы тексты 
звязаны з дияльністю бурсы. «Річник Руской Бурсы» є єдиным 
лемківскым часописом з науковым напрямом.

Стоваришыня «Руска Бурса» провадит бібліотеку. В 2009 
року покликано дітинськый ансамбль «Терочка». Вчыме діти 
граня на музичных інстументах і співу традицийной лемківской 
музикы.

Веде тіж інтернетовый сайт www.ruskabursa.org. 
Головным заданьом Товариства на Річ Розвитку Музея 

Лемківской Культуры в Зиндрановій є веджыня і підтримка 
того музуя, котре од понад 40 років діят в Зиндрановій коло 
Кросна. Річні музей звиджат ок. 8 тісячі люди, в тим молодіж 
шкільна і студенты. Є проваджена діяльніст едукацийна о 
культурі, істориі і традициі Лемковины. В остальных роках 
музей выпожычал своі експонаты до іншых музеів. М. ін. до 
Сандецкого Етноґрафічного Парку і Музея в Шреняві. Пома-
гано тіж в формі конзультациі шкільній молодежі і студентам 
при писаню прац матуральных, дипльомовых і маґістерскых. 

Крім музеальной діяльности Рада Музея Лемківской Куль-
туры орґанізує шторока сьвято «Од Русаль до Івана» і веде 
выдавничу діяльніст. 

В 2008 році Музей Лемківской Культуры сьвяткувал 40 років 
свойого діяня. Ювілей получено зо Святом «Од Русаль до 
Івана». При нагоді треба впомнути, же Музейом од почат-
ку його діяня опікує ся родина Гочів. Його заложытельом і 
першым опікуном был Теодор Гоч а тепер тоты обовязкы 
справує його сын Богдан. Од 2008 рока Товариство і Музей 
Лемківской Культуры має тіж свою інтернетову сторону http://
www.zyndranowa.org.

Лемківскый Ансамбль Пісьні і Таньця «Кычера» в Ліґниці 
діят од 1991 рока. В 2006 році сьвяткувал 15-літя діяня. Є то 
найбарже знаный лемківскый фолькльорный ансамбль не 
лем в Польщі, але і на сьвіті. Концертувал в ріжных і найвек-
шых державах сьвіта, м. ін в Росиі, Хінах, в Індях, Індонезиі, 
Мексику, на Украіні. Од 11 років орґанізує Фестіваль народ-
ных і етнічных меншын «Під Кычером», головні на Ніжным 
Шлєнску, але в 2007 р. тіж і на Лемковині, м. ін. в Крениці, 
Висові, Ґорлицях, Ждыні, Бортным, Тилічу і в другых. В 2008 
р., зо згляду на невеликы грошы, фестіваль одбыл ся лем на 
Шлєнску, але в 2009 р. зас буде тіж на Лемковині, але тіж і на 
Словациі. Гостити го будут такы русинскы села, як Ґерляхів, 

Люків, Снаків, Грабске, Чірч і Курів. Предвиджена є тіж научна 
конференция «Лемкы – остальны Могіканы Європы». Сам 
ансамбль рахує ок. 70 членів і крім концертовой діяльности 
выдає тіж книжкы. «Кычера» веде тіж найвекшу «на чужыні» 
бібліотеку, зберат памяткы лемківской культуры, документує 
і записує лемківскы сьпіванкы, обряды, танці і вспомніня 
Лемків. В 2007 р. ансамбль пририхтувал представліня п. н. 
«Лемківске весіля», котре потім было награне на відео в 
скансені лемківской культуры в Новым Санчы. 

Стоваришыня Любителів Лемківской Культуры діят од 1995 
рока в Лугах коло Гожова і за минулы два роки зорґанізувало 
ріжны акциі, котры мали на цілі підтриманя лемківской куль-
туры, як і єй розвиток. Крім зорґанізуваня «Лемківскых Ватр» 
в Лугах, выдало тіж три плыти ЦД зо сьпіванками дітячого 
ансамбля «Лемко Товер» – «Лемко Товер ліве» (2007), «Запах 
весьняного вітру» (2008) і в тым самым році «Коляды». Сам 
ансамбль «Лемко Товер» діят од 2004 р. і є барз знаный в 
лемківскым середовищу. 

Стоваришыня Лемківской Молодежы «Чуга» зорґанізувало 
пару раз варштаты лемківского танця і раз варштаты 
лемківскых співанок для діти і молодежы. Было орґанізатором 
студентскых забав, де запрезентувал ся тіж кабарет «Сокыра». 
Постарало ся о зорґанізуваня референдума в дакількох селах 
на Лемковині, в котрых мешканці рішали о двоязычных 
назвах, польско-лемківскых, своіх місцевости. В 2007 р. было 
участником проєкту «Камелеон», стрічы молодежы з народ-
ных меншын Европы, зорґанізуваного през Клюб Студентскі 
«Помераня» (Ґданьск – півнична Польща) і YEN – Молодіж 
Народовых Меншын Европы.

Навчаня лемківского языка за минулы роки одбывало ся на 
вшыткых рівнях, од підставовой (основной), попрез ґімназия 
і середні школы. Разом в 32 школах вчыло ся понад 300 учнів 
(школярів). На выжшым рівні діят факультет на Педаґоґічным 
Університеті в Кракові – є то фільольогія росийска з елемен-
тами лемківского/русиньского язика. В 2007 р. вышли з нєй 
першы абсольвенты, котры зостали научытелями лемківского 
языка в школах на Лемковині.

Підусумувуючі діяльніст лемківскых/русиньскых орґані-
зацій в Польщі мож повісти, же была она дост богата і при-
несла дуже усьпіхів як на нашы можливости, так людскы 
як і фінансовы, а предовшыткым орґанізацийны. Понад 60 
років Лемкы жыют в діаспорі – а то є найвекшый проблем з 
захованьом іх народной ідентичности. ■

• Андрій КОПЧА – ведучій делеґації Русинів Польска і председа Сто-
варишыня Лемків.
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Олена Дуць-Файфер, поетка-Лемкыня ся стала тогорічнов 
лавреатков Премії Александра Духновіча за русиньску 
літературу, котру удїлює Карпаторусиньскый научный цен-
тер у США і фінанцує Штефан Чепа з Канады. Оцінїня 
дістала за зборник поезії „По обох странах думкы/ Po obu 
stronach słowa“ (Ґорлицї – Ліґниця, 2008, 106 стор. ). Поезії, 
котры суть писаны єдночасно по лемківскы азбуков і по 
польскы латиніков майстровскы доповнюють фотоґрафії 
Кржіштофа Корнела Балавендера. Зо сполупраці поеткы, 
фотоґрафа і автора ґрафічной управы Андржея Собчака 
вышла красна репрезентатівна публікація. 

Премію – бронзову скулптуру карпатьского медвідя 
і фінанчне оцінїня передав поетцї 5. юна 2009 на сценї 
Дому културы у Руськім Керестурї презідент споминано-
го центра і председа Світовой рады Русинів – проф. Павел 
Роберт Маґочій, а міджі першыма ґратулантами быв глав-
ный „ґазда“ конґресу, підпредседа СРР – Дюра Папуґа. У 
своїм приговорї О. Дуць-Файфер підкреслила, же писа-
ня поезії є про ню паралелным дїятельством попри 

роботї высокошкольского учітеля русиньского языка і 
літературы. Она бісїдовала о своїй поетічній творчости 
і про публіку задекламовала пару поезій із найновшого 
зборника. 

Премія А. Духновіча ся того року удїлёвала уж по два-
надцятый раз а першым єй лавреат быв выголошеный в 
р. 1997 в Будапештї в рамках 4. СКР Дюра Папгаргаї з Вой-
водины. По нїм наслїдовали: Марія Мальцовска, Миколай 
Ксеняк і Штефан Сухый із Словакії, Іван Петровцій, Володи-
мир Фединишинець і Іван Калинич із Україны, Петро Тро-
хановскый із Польщі, Любка Сеґеді-Фалц із Хорватії, Агне-
та Бучко Папгаргаї, за сполочный зборник войводиньскы 
авторы Таня Рібовіч, Славко Вінаї і Іван Медєші, і Ірина 
Гарді-Ковачевіч із Сербії. 

 Желаме новій лавреатцї, як і вшыткым попереднїм, 
окрем Д. Папгаргая і І. Калинича, котры, одыйшовши до 
вічности і позерають ся на нас уж із „русиньского писа-
тельского Олімпу“, много творчіх успіхів. А. З.

■

Тогорічна лавреатка Премії А. Духновіча –
ОЛеНА ДУць-ФАЙФеР

Дорогы Русины з цілого світа,
хочу высловити велику радость свою і цілой нашой 

делеґації, же можеме быти участ-
ны на десятім засїданю Світового 
конґресу Русинів у Руськім 
Керестурї і Петровцях. Тото засїданя 
буде наісто мати немале значіня 
про далшый розвиток русинства у 
Сербії і Хорватії, як мав попереднїй 
конґрес у Мараморош-Сіґетї в 
Румунії про нас. У нас од девятого 
конґресу настав векшый розвиток 
културы, языка і традіцій Русинів, 
чому помагать і наша інтернетова 
сторінка. Вдяка нашым актівностям 
у минулім роцї председа Култур-
ного общества Русинів у Румунії 
і депутат румуньского парламен-
ту за Русинів Румунії – Др. Юрій 
Фірцак быв зволеный за депута-
та парламенту і на далшы штири 
рокы. То є великый успіх про нас, 
Русинів Румунії, велике значіня про 
домашнїй русиньскый рух, але і добрый приклад про 
русинство у світї, бо Ю. Фірцак є єдиным депутатом за 
Русинів у парламентї країны, ниґде інде свого представите-
ля в парламентї Русины не мають.

Немале значіня про нас мало і засїданя Світовой рады 

Русинів, як выконного орґану Світового конґресу Русинів, 5. 
фебруара 2008 в нашім головнім містї – Букурештї. В рамках 

того засїданя быв і шыршый кул-
турный і сполоченьскый проґрам 
про членів СРР, главно їх прия-
тя председом Коморы депутатів 
румуньского парламенту Боґданом 
Олтеаном і презентація прямо в 
румуньскім парламентї книж-
кы Павла Роберта Маґочія Народ 
нивыдкы в румуньскім языку. Не 
менше успішным быв ту і красный 
културный проґрам, котрый приго-
товили солісты і члены нашых фол-
клорных колектівів.

Окрем того, за період од 
послїднёго конґресу сьме 
зреалізовали ряд іншых култур-
ных акцій і взяли сьме участь на 
вшыткых културных акціях, котры 
орґанізавав Форум про інтеретнічны 
одношіня, якый є прямо підлеглый 
владї Румуньской републікы. На 

тых акціях сьме представили свої традіції і фолклор, а то 
за помочі фолклорных ґруп iз реґіону Быстра, жупы Мара-
морош, котры веде Маріанна Петрецька, як i далшых фол-
клорных колектівів iз Переґу Маре під веджінём моїм і 
моёй жены, з Дарманешту, в жупі Сучава, під веджінём 

o. Василь БОЙЧУК, выступаючій за делеґацію Русинів Румунії, ґенералный секретерь Културного 
общества Русинів у Румунії

Конґрес у Сіґетї мав про нас велике значіня

• о. Василь БОЙЧУК – выступаючій за делеґацію 
Русинів Румунії і ґенералный секретарь Културного 
общества Русинів у Румунії.
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Po~itovani na{o,
мilo nam privitac vas u Ruskim Keresture, u {ercu 

Rusnactva, u multinacionalnej Vojvodini, u Republiki 
Serbi<. Dze{ati [vetovi kon}res Rusnacoh/Rusinoh/Lemkoh 
otrimuwme pod pokrovitelqstvom Ministerstva za lxdski i 
men{inski prava u Vladi Republiki Serbi< i Viver{nej 
radi Avtonomnej Pokra<ni Vojvodini. 

[vetovi kon}res Rusnacoh/Rusinoh/Lemkoh po drugi raz 
{e otrimuw u Ruskim Keresture, co potverdzuw na{o stawmni 
namagany i aktivnosci u otrimovanx vyzoh zoz na{ima 
lxdzmi u krajoh u htoriх zme pred vecej od 260 rokami 
vwdno `ili.

Wden kon}resni dzenq z tej nagodi budze otrimani u 
Petrovcoh, u Republiki Gorvatskej, co treba pohopic yk 
barz dobru dzeku nas i narodoh zoz htorima nw{ka Rusnaci 
`ix u dvoh samostojnih der`avoh, dzeku za normalni, 
dobrosu{edski `ivot i sotrdn<ctvo, bez oglydu na pri~ini 
i po{l<dki zbuvanqoh yki zme mali po~atkom 90-tih rokoh, 
nаpevno, nw pre vinu Rusnacoh.

Nw{ka nam toti vyzi medzi Rusnacami/Rusinami/Lemkami u 
{ickih osem {trednwevropskih `emoh i Sivernej Ameriki 
barz potrebni, a okreme u oblascoh: obrazovany, prosviti, 
kulturi, duhovnogo `ivota, informovany, literaturi, 
vidavatelqnej d<ylnosci i privrednogo rozvox. I verime 
`e mame dostato~no moci i ener}i< u sebe `e bizme obdumali 
sposobi zawdn<ckih aktivnoscoh na o~uvanx na{ogo vlasnogo 
rusinskogo identiteta u {ickih `emoh u htorih `iwme.

Znam `e nam potera{n< {vetovo kon}resi RRL, htori 
otrimani u Medzilaborcoh 1991. roku, u Krin<ci 1993, u 
Ruskim Keresture 1995, u Budape{tu 1997, u U`gorodu 1999, 
u Pragi 2001, u Pre{ove 2003, u Krin<ci 2005. i Si}etu 
2007. roku buli pravi moto za robotu na{ih or}anizacijoh, 
`e zme vitvoreli vel< zawdn<cki prowkti, zbl<`eli {e u 
dumkoh, u idejoh i u namaganqoh. Daskelqo dobre obdumani 
aktivnosci, za{ lwm ostali nam nw realizovani, a v{el<yk 
mame i novi. Medzi n<ma i:

– Virobok zawdn<ckej Istori< Karpatskih Rusinoh, 
posle prekra{nw virobenej Kratkej ilustrovanej istori< 
Karpatskih Rusinoh «Narod n<odkadz» dr Pavela Roberta 
Ma}o~iy, htora po teraz obyvena na 7 yzikoh {veta, 

– Utverdzovanw i manifestativne realizovanw Dny 

Rusnacoh/Rusinoh/Lemkoh u {ickиh `emoh u htorih `iwmw, 
po prikladu yk to robime u Serbi< i у Madyrskej,

– Sotrudn<ctvo fakultetskih/univerzitetskih katedroh 
za ruski/rusinski/lemkovski yzik i literaturu u Novim 
Sadze, Pre{ove i Krakove, zoz obovyznima medzisobnima 
robotnima ~erankami studentoh i profesoroh, najmenwj po 
wden semester na tih katedroh, 

– Virobok kalendara kulturnih manifestacijoh 
(festivaloh kulturi) Rusnacoh/Rusinoh/Lemkoh u `emoh 
{trednwj Evropi i Siverno-americkim kontinentu u htorih 
`iwme, zoz obovyzku dogvarki o medzisobnim povolovanx i 
u~astvovanx na n<h,

– Sotrudn<ctvo u drukovanih i elektronskih medijoh, 
prez ~eranki tekstoh i vlasnih informativnih produktoh, 
novinoh, ~asopisoh, radijskih i televizijnih emisijoh, 
prez zawdn<cki vistavi kn<`koh i publikacijoh i stawmne 
sotrudn<ctvo u na{ej novinskej a}enci<, abo vecej takih 
novinskih a}encijoh,

– Sotrudn<ctvo na{ih privredn<koh na planw ekonomskogo 
rozvox zoz potenciylnim hasnovanqoм Evropskih fondoh, 
okreme u poglydze rozvox na{ih menwj rozvitih krajoh,

– ^astej{e shodzenw rusinskej mlade`i prez formi 
Stretnuca {kolyroh osnovnih {koloh, {trednqo{kolcoh, 

Марії Чорней. Треба спомянути і выступ нашой успішной 
солісткы Даны Саґін на двох фестівалах традічной музикы 
народностных меншын. В лїтї минулого року ся нам пода-
рило зорґанізовати табор про дїти і молодеж, на котрім ся 
снажыме наймолодшому поколїню передавати інформації 
о Русинах і ведеме го к тому, жебы продовжовало в розви-
ваню нашых традіцій, фолклору і културы вообще. 

Хочу іщі підкреслити, же ся снажыме, жебы наше молоде 
поколїня розвивало нелем културу і традіції свого народа, 

але і наш материньскый русиньскый язык, без котрого не 
можеме як народ екзістовати. Я вірю, же як наш материнь-
скый язык жыє, так і дале буде жыти і нїґда не загыне. Не 
загыне ани наша руська віра, ґреко-католицька церьков, ку 
котрій ся все голосили нашы родічі і прародічі.

Наконець приймийте наш поздрав вшыткым участни-
кам десятого конґресового засїданя у Руськім Керестурї і 
Петровцях, котрому желаєме успіх, як і добро вшыткым 
Русинам на світї.     Слава Ісусу Хрісту! ■

• Дюра ПАПУҐА – ведучій делеґації Русинів Сербії і председа Руськой 
маткы.

Dxra PAPUґA, vedучій делеґації Русинів Сербії на 10. СКР, predсeda Rusькой matkы, підпредседа СРР

OBSY@NA AKTIVNOSC 
DALA REZULTATI
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prez potera{n< [vetovi kamp mladih, i drugi formi.
Rusnaci u Serbi< nw{ka `ix u 38, a u vek{im ~i{lw 

u 17 gorodoh i naselwnih mestoh u ramikoh 8 op{tinoh 
multietn<~nej i multikonfesijnej Vojvodini, preva`no u 
Ba~kej i Srime. Po ostatn<m popиsu од 2002. року u Serbi< 
`iw kus menwj od 16 tisy~i Rusnacoh. 

Tu Rusnaci vitvorxx {icki osnovni prava na o~uvanx 
vlasnogo identiteta, od viy{nqovany, prez obrazovanw od 
pred{kolskogo, prez osnovne i {trednw obrazovanw po 
visoko{kolski urovenq na vlasnim macerinskim yziku, prez 
pestovanw vlasnej kulturi, prez informovanw u drukovanih 
i elektronskih medijoh, po urydove hasnovanw yzika i pisma 
na urovnx lokalnih samoupravoh, Avtonomnej Pokra<ni 
Vojvodini, po urovenq Vladi Republiki Serbi<. 

U Vladi Republiki Serbi< za pitany men{inskih 
nacionalnih zawdn<coh zadlu`ene Ministerstvo za lxdski i 
men{inski prava, a u Viver{nej radi Avtonomnej Pokra<ni 
Vojvodini totu oblasc provadzi Pokra<nski sekretariyt 
za predpisany, upravu i vitvorjovanw pravoh nacionalnih 
zawdn<coh. Na urovnx Pokra<ni Vojvodini ustanovena 
funkciy ombudsmana za lxdski i men{inski prava. Od 
2002. roku u Serbi< zoz zakonom omo`l<vene konstituovanw 
nacionаlnih sovitoh {ickih nacionalnih men{inoh, a 
medzi per{ima htori konstituovani bul i Nacionalni 
sovit Rusnacoh. 

Taki prava yki nw{ka max Rusnaci u Serbi< max i 
pripadn<ki {ickih drugih men{inskih nacionalnih 
zawdn<coh (nw beruci do oglydu Kosovo i Metohix, dze 
toto pitanw pre{lih rokoh, a i teraz ma drugi aspekti i 
sposobi ri{ovany). Okrem naj{vi`{ih pravoh, o snovanx 
nacionalnih sovitoh men{inskih nacionalnih zawdn<coh i 
ustanovjovany funkci< ombudsmana, u najvek{ej miri toti 
prava prenw{eni zoz predhodnej der`avi, SFR Xgoslavi<, z 
~asu posle дrugej шvetovej vojni, alw osnovu tvory zdobuti 
prava vitvoreni u ~a{e tvoreny buv{ej zawdn<ckej der`avi 
X`nih Slavynoh.

Po zakon~enx per{ej шvetovej vojni na prostore 

Vojvodini, vw{en< 1918. roku, okon~eni {iroki pririhto-
vany za dogvarku predstavn<koh {ickih narodoh i nacional-
noscoh na tim prostore o zwdinqovanx Vojvodini zoz 
Serbix, yk i o osnovnih lxdskih pravoh na o~uvanw vlasnogo 
identiteta zoz cilqom zawdn<ckogo `ivota u nastupnej 
der`avi, htora bula pred snovanqom.

Velqka Narodna Skup{tina Vojvodini otrimana u Novim 
Sadze 25. novembra 1918. roku. Za Skup{tinu vibrani 757 
poslan<ki zoz 211 tedi{n<h op{tinoh Banatu, Ba~ki i Baran<, 
medzi htorima buli 638 Serbi, 84 Bunwvci, 62 Slovaci, 27 
Rusnaci, 3 [okci i 2 Gorvati. Wden poslan<k viberani 
na tisy~ gra`danoh, a Madyre i Nwmci nw u~astvovali u 
tim viy{nqovanx. Velqka Narodna Skup{tina Vojvodini 
prinwsla Odluku o zwdinqovanx Vojvodini zoz Serbix, 
htora tedi pririhtovala formovanw buducej Kralqovini 
Serboh, Gorvatoh i Slovencoh, poznwj{e Kralqovini 
Xgoslavi<, alw prave u tej Odluki i wj provadzacih aktoh 
ysno definovani prava narodoh i nacionalnoscoh, yk co 
to pravo na viy{nqovanw na popisoh, pravo na pestovanw 
vlasnogo yzika i pisma, na obrazovanw, kulturu, literaturu i 
konfesijnu samostojnosc. Toti osnovni prava u Vojvodini 
zatrimani i po nw{ka i urydovo n<}da su nwznwva`eni, 
nwpotupeni.

Posle zwdinqovany Vojvodini zoz Serbix {l<dzel okreme 
uspi{ni period kulturnogo i nacionalnogo osvidomjovany 
Rusnacoh. Ruske narodne prosvitne dru`tvo osnovane  
2. av}usta 1919. roku, a za per{ogo predsidately vibrani  
o. Mihajlo Mudri, paroh u Ruskim Keresture. Posle 
virobki ]ramatiki Ba~vansko-srimskih Rusnacoh o. dr 
Gavri<la Kostelqnika, 1923. roku kodifikovani ruski yzik, 
1924. roku po~ali vihodzic per{i Ruski novini, 1936. 
roku kupena per{a ruska Drukarny u Ruskim Keresture, dze 
drukovani ro~ni ruski kalendari.

Prave pre taku aktivnosc tu, na «Dolnwj `emi», zastaruw 
fakt `e Rusnaci/Rusini u «starim krax» mali i nw{ka 
max po~e`kosci i problеmi u vitvorjovanx svo<h pravoh, 
okreme na prostore Podkarpatskej Rusi, nw{ka, na`alq 
u Ukra<ni. Rusini definitivno nw subetnos ukra<nskogo 
narodu, alw su star{i, samostojni narod, a <h pripoznavanw 
u` okon~eli {icki evropski `emi. 

Preto Dze{ati {vetovi kon}res Rusnacoh/Rusinoh/Lemkoh 
oznova, mu{i vimagac od Vladi i Parlamenta Republiki 
Ukra<ni `e bi previpitali svojo potera{n< opredzelwny 
i odluki i u nastupnim popisu `itelqstva 2011. roku ysno 
definovali i dali mo`l<vosc {ickim Rusinom u <h tera{nwj 
`emi `e bi {e voni mogli viy{n<c yk okremni narod, yk 
Rusini. Ista vimoga mu{i buc poslata i Sovitu Evropskej 
Uni< i Evropskomu parlamentu, dze barz po{vidko oznova 
budzeme vwdno.

Aktivnosci Ruskej matki u periodze medzi dzevytim i 
dze{atim [vetovim kon}resom bula zaprovadzena u pejc 
mesnih or}anizacijoh: u Ruskim Keresture, Kuli, Kocure, 
Verba{e i Novim Sadze i u Forumu mladih Ruskej matki. 
O tih na{ih aktivnoscoh, goscovanqoh, pod<joh, verim `e 
sce u dobrej miri informovani, a vek{u ~asc tih pod<joh 
zazna~eli zme i u Gla{n<ku Ruskej matki “Rusnak”, htori 
mace u kon}resnih materiyloh. Mu{im vizna~ic `e u tim 
~i{lw “Rusnaka” obyveni i uvodni vikladany na kon}resnih 
komisijoh, yk i tri konkursi, za vidavanw kn<`ki poezi< za 
mladih ruskih poetoh u Edici< Xliyna Nady, za novu rusku 
skazku i za foto}rafi< pod nazvu “Ruski vityz”.  

■

• Выставка найновшых книжковых выдань войводиньскых Русинів, 
котра была в рамках 10. засїданя СКР в Основній школї і ґімназії 
Петра Кузмяка у Руськім Керестурї.
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Приношу вам, братя Русины, поздрав од Русинів 
Словакії і од Русиньской оброды у Словакії (РОС) 
як закладаючого члена СКР, того памятного першого 
конґресу в Міджілабірцях, од котрого ся зачала одви-
вати наслїдна 18-річна історія світового русиньского 
руху. Наша делеґація з повнов одповідностёв пришла 
на 10. СКР, жебы помочі рїшати настолены проблемы 
в русиньскім русї, вопросы далшого творчого напряму, 
жебы посунути допереду нашу роботу, зъєднотити 
силы і успішно вырїшыти становлены задачі. 

РОС в сучасности є повноцінным членом СКР, 
є приправлена помочі рїшати задачі, котры ста-
новить 10. СКР – на основі взаємной сполупраці 
заложеной на довірі, честности, уважаємости міджі 
заінтересованыма русиньскыма орґанізаціями – т. 
є. атрібутів, без котрых нїт проґреса в ниякій роботі, 
не то іщі в тяжкім запасї русиньского народа, ростраче-
ного по много країнах і без властной країны, за свою 
ідентіту.

РОС од зачатку свого єствованя ся снажыла навер-
нути людём по нашых селах і містах, здевастованых 
українізаціов, русиньске уcвідомлїня, усвідомёваня гор-
дости на свій родный край, материньскый язык, на 
свою културу і потребу єй плеканя міджі молодежов. 
Хто неґує тоту роботу Русиньской оброды на културнім 
полю, є нелем проти РОС, але проти самым Русинам, 
котры коло своёй тяжкой роботы хотять видїти свою 
културу, чути свої прекрасны співанкы, о якы публіка 
має значный інтерес.Тїшыть нас, же робота русиньскых 
орґанізацій приносить свої плоды у подобі наростаючіх 
актівіт по селах, ініціатів старостів і пріматорів при 
орґанізованю славностей, фестівалів, одкрываня памят-
ных табел вызначным родакам-Русинам, удїлёваня 
честных назв школам, уліцям, выдаваня книжок о 
властній історії. Зато РОС упрямила увагу на якостну 
приправу а реалізацію головных акцій РОС, якыма суть׃ 
Фестівал културы і шпорту в Міджілабірцях, Слав-
ности під градом в Старій Любовнї, Днї русиньско-
словеньской взаємности, Днї русиньско-шарішской 
културы в Бардеёвскых Купелях, Днї русиньскых 
традіцій, Габура співать і танцює, і далшы.

В области културы концепчнов роботов через 
цілословеньскы акції Співы мого роду даваме простор 
молодым, обявуєме і приправлюєме будучіх співаків, 
ведучіх колектівів, хореоґрафів, културных і освітных 

робітників про села. 
Добре почутя мають 
орґанізаторы, родічі, 
функціонарї з того, кідь 
їх одхованцї высту-
пають на фестівалах, 
акціях в рамках Сло-
вакії. Конкурз на лав-
реата Співів мого роду 
ся складать з части 
дїтьской і дорослых, а 
в каждій з них є по 4 – 
5 концертів. В минулім 
роцї на 7. річнику 
з окресных кол до 
цілословеньского кон-
курзу поступило по 52 
і 56 інтерпретів. Кон-
церты видїло веце як  
1 600 людей в Снинь-
скім, Лабірьскім, Гу- 
меньскім окресах.Тогорічный 8. річник є сітуованый до 
области Стара Любовня, Бардеёв і Пряшів.

Подарило ся нам выдати ЦД діск під назвов Рутеніка 
з найлїпшыма інтерпретами і лавреатами акції. Зато, 
же о концерты є інтерес, росшырили сьме уж другый рік 
шнуру концертів Рутеніка, жебы сьме так дали простор 
домашнїм інтерпретам народной співанкы. Тоты акції 
суть не лем выховного і умелецького характеру, але їх 
режія ся замірять на списованя людей в роцї 2011, про 
котре РОС прияла Комплексный план і поступує подля 
нёго уж теперь, а то під моттом: „Быти Русином не є 
ганьба, але честь.“ 

План говорить о способі і формах роботы, пропаґації, 
але і коордінації роботы з іншыма орґанізаціами, ста-
ростами сел, пріматорами міст, о конкретній роботї 
нашых людей як комісарів списованя, як і о фінанчнім 
забезпечіню тых актівіт. Із 14 головных пунктів Ком-
плексного плану є єден сповненый – зробеный є 
список сел, 7 пунктів ся повнить а 6 пунктів ся 
слїдує. То є дотеперь конкретный выслїдок роботы 
РОС на повнїню Резолюції 9. СКР. Нашым цілём є 
добрї інформовати а приправити людей в русиньскых 
реґіонах на списованя жытелїв і зреалнити кількость 
Русинів на Словакії, жебы їх было мінімално о 41 про-

Владимір ПРОТИВНЯК, ведучій делеґації Русинів Словакії на 10. СКР, председа Русиньской 
оброды у Словакії, член СРР

Наш голос чути в карпатьскім краю

• Владимір ПРОТИВНЯК – ведучій деле-
ґації Русинів Словакії і председа Русинь-
ской оброды у Словакії.

Важеный пан председо, важены членове Світовой рады, делеґаты і 
гостї 10. Світового конґресу Русинів, од посліднёго засїданя Світового 
конґресу Русинів у румуньскім Мараморош-Сіґетї перешло без18 днїв 
два рокы а днесь делеґаты русиньскых орґанізацій СКР ся зышли 
збіланцовати роботу на наповнёваню Резолуції приятой 9. СКР і 
подїлити ся із досягнутыма выслїдками роботы з реалізації задач 
властных орґанізацій. 
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цент веце в порівнаню з роком 2001.
Боком од той задачі не стоять ани нашы новинкы 

ІnfоРусин. Приносять актуалны інформації о Русинах, 
з русиньскых сел, анкеты про чітателів на тему списо-
ваня людей, інформаціі о актівітах у нас і за граніцями. 
І вам, делегатам сьме принесли 10-те актуалне чісло, 
присвячене 10. СКР. Редакторы періодічной пресы 
честно роблять свою роботу, што видно на уровни 
новинок, обсягу і періодічности. Уж другый рік выходить 
ІnfоРусин як двойтыжденик, а то є дальшый позітівный 
крок допереду в нашій роботї. З орґанізаціями дїючіма 
в русиньскім русї і через анкету з чітателями обговори-
ли сьме установлїня Дня Русинів на Словакії. Перед 
засїданём 10. СКР делеґаты РОС потвердили, же 
Днём Русинів на Словакії (Русиньской културы) 
буде 12. юн, а то зато, же :  

• 12. 6. 1848 ся одбыв першый Славяньскый зъязд в 
Празї,

• 10. – 12. 6. 1933 ся одбыли Днї русиньской културы і 
быв одкрытый y Пряшові памятник А. Духновічови.

На тогорічный День Русинів є в Пряшові напланова-
ный 10. річник цілословеньского конкурзу в декламації 
поезії і прозы Духновічів Пряшів 2009. Орґанізаторы і 
учітелї русиньского языка приправлюють декламаторів 
в семох катеґоріях, обогаченых о новы формы.

Вызначнов подїёв на Словакії было в р. 2008 одкры-
тя першой русиньской основной школы в Чабинах із 7 
дїточками в першій класї. Правда о тоты дїти ся треба 
фурт старати і помагати їм сформовати ся на свідомых 
Русинів.

Треба помагати тыж злїпшовати сітуацію на іншых 
школах із навчанём русиньского языка. Навчаня русинь-
ского языка як предмету повинного, неповинного або 
кружка проходить на 8 основных школах і на єдній 
ґімназії. Молода ґенерація на 80 % є ґенераціов, яка 
не знає  русиньскый язык ани азбуку, а то є недобре 
свідоцтво про нас, бо без добрї фунґуючой сістемы 

навчаня русиньского языка не мож іти далше. Ініціатівы 
Пряшівской універзіты – Днїв одкрытых дверей про 
штудентів ся цінять, но о навчаню дїтей вырїшує родіч, 
а з ним треба комуніковати, підвышыти актівіты по 
школах, на родічовскых зобранях, в часї перед пода-
ванём приглашок на середнї і высокы школы. Мусиме 
просаджовати вшыткыма можныма формами роботы, 
жебы в каждім окреснім містї ся мінімално на єдній 
школї учів русиньскый язык і жебы на основных школах 
было навчаня русиньского языка задїлене міджі повин-
ны предметы на русиньскых селах. То є єдна із першых 
задач каждого русинського дїятеля при выхові новой, 
ґрамотной русиньской ґенерації.

РОС із своїма колективныма членами помагать дви-
гати народне усвідомлїня Русинів Словакії властны-
ма актівітами, пропаґаціов міжі людми, в медіях, в 
періодічній і неперіодічній пресї. Опорныма стовпами 
той сполупрацы суть орґанізаціі: Здружіня інтеліґенції 
Русинів Словакії – єй презентаціі, фотовыставы, робо-
та на філмах, бісїды в ґалерії, електронічны новинкы; 
Сполок русиньскых писателїв Словакії, якый каж-
дый рік выдає 3 – 4 книжны тітулы, орґанізує семінарї, 
бісїды, оцінює найлїпшых писателїв у конкурзї за даный 
рік.

І задачу із Резолуції СРР і СКР – зактівізовати моло-
дежну орґанізацію в даній країнї – сьме вєдно із ЗІРС 
выповнили. Взникла нова актівна орґанізація Молоды 
Русины, котра буде приїмана до Світового форуму 
русиньской молодежи і члены котрой суть участни-
ками конґресового засїданя. Орґанізація мать своє 
заступлїня у векшынї крайскых міст, орґанізує акції, о 
котры є інтерес у русиньской молодежи, што посувать 
орґанізацію допереду. Через Молодых Русинів быв 
сповненый далшый пункт резолюції СКР і вытворена 
інтернетова сторінка, яка пластічно і актуално при-
носить інформації нелем о Молодых Русинах, але і о 
остатнїх актівітах Русинів Словакії. У Русинів Словакії 

на професіоналній уровни дїють 
інштітуції – Театер Александра 
Духновіча, ПУЛС, Музей русиньской 
културы в Пряшові і Народностно-
етнічне высыланя Словеньского 
розгласу в Кошіцях, котры допов-
нюють палету дїятельства на 
высокій професіоналній уровни. 
Добры одношіня ся подарило РОС 
розвинути за остатнїй час із ПУЛ-
С-ом, котрый по оддїлїню од ТАД 
перешов трансформаціов свого 
веджіня. 

Дорогы делеґаты і гостї СКР, то 
є лем часть роботы РОС, о котрій 
єм вас міг поінформовати. Є то 
робота дуже хосена про Русинів, 
заложена на конкретных актівітах, 
особній ініціатіві добровольных 
членів орґанізації і професіоналных 
колектівів. 

■
• Наймилїшыма у културных проґрамах по конґресовых засїданях Русинів світа суть  
выступлїня тых найменшых, а так тому было і в припадї петровецькых школяриків по скін-
чіню другого конґресового дня у Петровцях.
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Днесь пораз дає ся чути из табора вшелиякых ревізіоністів 
удну русинства, же світове русинське двиганя, котре сперед 
18 років возродило ся у череві Світового Конґреса Русинів, 
не є продуктивне, не є успішне, не 
гонно досягти поставленой цілі, то 
значить вызнаня русинськой народ-
ности (націоналности), и як отвіт на 
поставленый гейбы «діаґноз» туй ся 
предлагавуть ултра-радикалні міры, 
што ся кваліфікувуть у цивілізованім 
світі як сепаратизм, екстремізм и 
антидержавне діятельство.

Ци, направду, кідь іти тов путич-
ков сепаратизма, мож буде урішити 
ушыткі русинські проблемы – обы 
люде не ганьбили ся говорити 
по русинськы, обы у каждім селі 
была русинська школа (а то коло 
600 школ!), де бы мож было нау-
чати наші діти писати и читати по 
русинськы, обы возроджіня спома-
гало свої (русинські!) радіо, новин-
кы, телевізія, фолклор, выдава-
тельське діло, красна література и 
публіцистика, театер, шоупроґрамы, 
обы подарило ся кодифікувати 
єдиный літературный стандарт 
русинського языка, а спеціалісты из 
русинського языка и історії могли 
бы ся школовати в університетах Ужгорода и Мукаче-
ва, и обы прийшло довгообчековане вызнаня народно-
сти (національности) «Русин» в Україні и наші люде гордо 
бы самі себе кликали «Русинами»? И не было би ния-
кых гатарів меджи ушыткыма нашыма людми у Європі – 
помеджи Руснаками, Лемками и подкарпатськыма Руси-
нами – бо мы єден нерозділный народ, єдна душа и 
єдной тіло, кров по котрому жене наша сакральна ідея 
самоосмысліня, котру вручив нам Александер Духнович, а 
то заповіт «Я Русин был, єсмь и буду!» 

Доста много сил и енерґії, и часу кладе ся, айбо омно-
го бівше треба буде у будучности покласти на тото благо-
родне націоналне діло. Из даяков смутнов думков мушу 
уповісти, братя и сестры: Не ушыткі мы, што єсьме учас-
никами 10 СКР, дожыєме до того красного часу и тото 
наше діло, котрому днесь оддаєме часть свого жывота, не 
ушыткі мы увидиме. Айбо віруву: Буде так! И нихто не буде 
забытый!

Як ся зачинало русинське двиганя, почас цілозакар-
патського референдума 1 децембра 1991 рока люде (а 
то 78% од тых, што прийшли на референдум) приголоси-

ли ся до закарпатської автономії в рамках Україны. То зна-
чить, же хотіли, жебы ся а) розпав Совєтськый Союз и б) 
постала незалежна Україна, и в) виділи свою будучність 

в єдній державі из Українцями, 
лем жебы г) мати у тій державі 
окремішнє положіня – автономію 
(не деталізовало ся яка то має быти 
автономія: культурна, націонална, 
адміністративно-територіална а т. 
д.).

Русины Подкарпатя у 80-і – на 
зачатку 90-х років 20 столітя жыли в 
реаліях Совєтського Союза, и были 
вони продуктом того імперського 
орґанізма, што зачав одмирати. 
Цілый совєтськый світ одмирав по 
законах дезінтеґрації: Прибалти-
ка зачала процесы одкапчаня од 
СССР, в Росії уже не хотіли надале 
союзити ся из економічно слабыма 
середнёазійськыма республіками, у 
каждій республіці зачали ся проце-
сы выхода из СССР, переформато-
ваня СССР у СНҐ (Союз незалежных 
держав), а до того – у обєднаня трёх 
восточнославянськых республік – в 
окрему славянську державу, но из 
того нич не выйшло.

Парад постсовєтськых суверені-
тетів для Україны не скончив ся тым, же она мирным спо-
собом стала незалежнов унітарнов державов, бо тоты про-
цесы дезінтеґрації перейшли на субєкты самой Українськой 
державы: за автономію зачали говорити у Крымі, на Под-
карпатю, на востоці Українськой державы.

У тому хаосі дезінтеґрації нихто в пост-СССР и окреме в 
Україні, а до того і на Подкарпатю, не брав до увагы тот 
факт, што саме у тот час (7 фебруара 1992 р.) на западі 
європського контінента (Маастріхт) зродила ся ідея новой 
Європы – котра на противагу ідеям дезінтеґрації задекларо-
вала принцип інтеґрації, то значить принцип обєдиненой/
єдиной Європы. Тот договір про Європськый союз вступив 
у силу веце як 15 років тому – 1 новембра 1993 рока – и на 
днесь має ЄС 27 членьскых держав.

Кідь попозерати на русинське двиганя на Подкарпатю 
за послідніх майже 20 років, мож схематично выділити 2 
вымогы, за котрі майбівше ся говорило.

Перша – за вызнаня в Україні народности «Русин».
Друга – за вызнаня статуса автономной Закарпатськой 

области Україны. 
Довкола першої цілі усе ся союзили ушыткі и вшелиякі 

Валерій ПAДЯК, делеґат за Русинів Україны на 10. СКР, председа Закарпатьского областного 
благонадїйного фонду „Русиньска школа“

ПОДКАРПАТСьКІ РУСИНЫ И СВІТ, 
ШТО СЯ МІНЯЄ

Валерій ПАДЯК – делеґат за Русинів Україны і 
председа Закарпатьского областного благо-
надїйного фонду „Русиньска школа“.
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русинські двиганя, орґанізації, асоціації а т. д. Перша ціль 
и днесь опстає в Україні майпродуктивнов платформов 
діла обєднаня ушыткых (!) русинськых орґанізацій. А до 
того, перша ціль, што ся спирає на законне право націй 
на самовызначіня, спомагає Русинів глядати сімпатизантів 
русинського народа не лем помеджи Русинів Європы и 
Америкы, айбо и помеджи другыма народами, майскорі 
сусідніма, помеджи партіями и партійныма блоками в 
Україні, помеджи світовыма масмедіами, науковцями ці- 
лого світа. Тота ціль є жерелом підпорованя русинсько-
го двиганя світовыма (як то ООН) и європськыма (ПАРЕ) 
інституціями, котрі не раз заявляли за свою солідарність 
из подкарпатськыма Русинами. До того, в самому 
українському обществі чим дале, тым майясно мож видіти, 
як ся формує у ньому розуміня того, што вызнаня Русинів 
неє антиукраїнськым по духу. Наспак, хоть и помалы, 
формує ся розуміня, што треба в Україні сесю проблему 
рішыти, бо лем так мож урішыти проблему інтеґрованя 
Русинів в українське сообщество, а до того через вызна-
ня Русинів сесь реґіон може стати міцным и надійным 
бастіоном українськой державности на западі Україны.

Друга ціль – наданя автономії (самоврядованя) Подкар-
патю – доста орґанічно ся вписує у контекст історії карпа-
торусинського народа, котрый як бездержавный народ усе 
мав дяку даяк ся выокремити у рамках чуджой державы, 
до якой належав. И Ужгородськый дістрикт в австрійській 
імперії Габсбурґів (1849 рік), и Подкарпатська Русь у першій 
Чехословацькій республіці (20-30 рр. 20 ст.), и голосова-
ня за автономію на референдумі 1991 рока в незалежній 
Україні – то віхы сокочіня свого народа, реалізація на 
практиці права опставати и надале реаліёв Європы, не 
дати ся асимілёвати у народах-сусідах, хоть цалком испер-
ти тоты процесы асиміляції не годен нихто.

Зато мож констатовати: и надале діла общественных 
орґанізацій подкарпатськых Русинів, холем діла даякой 
части тых орґанізацій, вымога само-
врядованя (автономії) края буде 
актуалнов першоряднов темов їх 
діятельства. Хоть, из другого бока, 
требало би констатовати, же тоты 
вымогы самоврядованя, як то было и 
на зачатку 1990-х років, у своїй основі 
подпитувуть ся ідеёв дезінтеґрації. То 
значить, же у самому центрі Європы, 
котра ся інтеґрує, днесь идуть про-
цесы дезінтеґрації. То значить, же 
у самому центрі Європы, котра ся 
міняє, опстає єден депресивный 
реґіон – Подкарпатська Русь.

Ідея обєдиненой Європы дає шанс 
недержавным народам (и тым што 
суть локалізовані у границях єдного 
– титульного – етноса, и тым, што 
опставуть, як то из Русинами, на 
границі дакількох держав) рішыти 
проблему функціонованя свого наро-
да, усокоченя етноса од асимілації. 
Ідея – «Європа народів, а не дер-

жав» – доста добрый механізм для тої цілі, и уже дає ся 
видіти плод тої ідеї меджи Русинами, котрі стали частёв 
Європськой унії – у Польщі, Словакії, Румунії и Мадярщині. 
Меджи Лемками и Руснаками уже неє гатарів – ци держав-
ных, ци політичных, ци ідеолоґічных.

Быти у перспективі частёв єдиной Європы – то має стати 
цілём діятельства русинськых орґанізацій Подкарпатськой 
Руси. Як того мож досягти? Інтеґровати ся до Європы через 
дезінтеґрацію з Українов? (Иншак повіджено: Одкапчати ся 
од Україны и прикачати ся до Європы?) Тоту путь одмітуєме 
як нереалну и дештруктивну. Як путь конфронтації и анти-
державного діятельства. И як путь дестабілізації соціально-
політичной ситуації не лем у реґіоні, айбо и дестабілізації 
в одношінях Україны из другыма державами, як то Росія, 
котра через російські общественні орґанізації и фонды хоче 
бавити майважну роль у подкарпатському реґіоні Україны.

Ци може яло би выбрати алтернативный варіант: снажыти 
ся стати частёв Європы уєдно з Українов? Входжіня Україны 
у ЄС значило би меджи іншым и одповідність Україны 
європськым стандартам не лем у економіці ци вонкайшній 
політиці, айбо и стандартам вырішеня русинського вопроса 
у контексті європськой традиції. А майважноє туй то, же у 
обєдиненій Європі (кідь там буде й Україна) ушыткі Русины 
будуть жыти в єдній державі, без державных гатарів, што 
розділявуть нас на Руснаків, Лемків і Русинів. Народ у плані 
реалізованя культурно-націоналной політикы буде мочи 
функціоновати як єден орґанізм. Фактично, через механізм 
обєдиненой Європы, як видиме, мож вирішыти омно-
го бівше проблем культурно-націоналного и соціально-
економічного жытя ушыткых Русинів, як, приміром, через 
механізм автономії діла Подкарпатськой Руси. И то наш 
шанс, котрый дає нам, Русинам, нова Європа.

Європа ся міняє на нашых очах и кличе другі народы до 
змін. То політичный выклик діла подкарпатськых Русинів. 
ци мы готові?  ■ 

• Главны актеры презентації книжкы П. Р. Маґочія – Народ нїодкадз у языку войводиньскых 
Русинів, якы взяли участь при приправі і выданю той публікації: (злїва доправа) переклада-
телї – проф. Др. Михал Фейса і Любомір Медєші, автор, выдавателї – Валерій Падяк, к. н.,  
і Владімір Паланчанін, директор выдавательства „Руске слово“.
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Почитовани панї и панове, почитовани и мили госци нашо!
Мам щесце и чесц привитац вас у нашим краю, у нашим валалє 

Петровцох у мено шицких нас котри зме потомки гевтих Руснацох котри 
до Сриму и Славониї, на побрежя Дунаю и на схилї Фрушкей гори, 
пришли ище у 19. столїтю.

Радуєм ше и пре нагоду нашого сходу: 10. Шветови конґрес 
Руснацох, гоч лєм на єден дзень, нєзадумуюце збуванє, святочносц 
шерца и пиха за шицких нас ту; за нас зоз Петровцох, зоз Вуковару, 
зоз Миклошевцох, зоз Осєку, зоз Винковцох, зоз Раю, зоз Заґребу, зоз 
Пишкуревцох або зоз Риєки...

Привитац ту, вас котри сце пришли зоз шицких шветових крайох а 
приповедаце на блїским нам язику, походзице од истих нам предкох, зоз 
лєсох, горох або ровнїнох штредньоевропских державох; слухац музику 
подобних язикох и чувствовац стретнуце прешлосци у нєшкайшньосци, 
велька радосц за мнє, а верим, и за шицких вас. 

У шерцу нашого „Конґресного дня” шицки збуваня значни, алє 
тото – представянє кнїжки пана др Павла Роберта Маґочия „Народ 
нїоткадз” по горватски, нєзаменлїве!

Кнїжка пред вами. Єй змист праве богатство, богатство за єй авто-
ра, пана дохтора Маґочия, алє и за нас Руснацох ширцом швета бо у 
нєй глїбоко а заж лєм розумлїво, указана прешлосц нашого народу, 
Руснацох, тиж так Карпаторусинох котри, нажаль, жию вшадзи а свою 
державу нє маю. Ми вшадзи дома бо ширцом швета наш дом! 

Верим же каждому спомедзи нас илустрирована прешлосц Карпато-
русинох будзе праве одкрице и можлївосц же бизме о Руснацох науче-
ли, же бизме их упознали, жє бизме похопели историйни призначки и 
порозумели тepaшньосц нашого народу котри, дзекуюци вири, язику, 
култури и традициї, далєко од краю свойого походзеня, жию свою каж-
додньовосц чуваюци нашлїдзене.

За вас, Руснацох ширцом швета, кнїжка тераз нє нєпознатосц 
анї нє открице як за нас у Горватскей. Вона то за вас була у часох 
зявйованя у ваших жемох: у Америки, Словацкей, України, Румуниї 
або у Сербиї. 

За нас Руснацох у Горватскей вона тераз од найвекшей значносци. 
Нам Руснацом тота кнїжка – єдна и єдина по тераз – о нас, о нашей 
прешлосци, о оцовщини и жемох походзеня наших прадїдох, о исто-
рийних збуваньох и о вязи медзи нами. Вона за нас Руснацох у Репуб-
лики Горватскей значна и як указователь, своєфайтова карточка, котра 
нас представя другим котри ше з нами стретаю часто, або нїґда по 
тераз нє упознали анї єдного Руснака, або о нас нє знаю нїч! Прето 
кнїжка по горватски. 

Нагода наисце, же би тота кнїжка ришела нєпознатосци и приблїжела 
Руснацох шицким зоз котрима ми, Руснаци, дзелїме, и вше зме дзелєли, 
судьбу каждодньовосци у мире або у бурйовитих часох, а мушиме при-
знац же того у, так повесц двох столїтїйох сцимбореного живота у тих 
крайох, було вельо.

Най тота кнїжка „Народ нїоткадз” др Павла Роберта Маґочия 
будзе наисце одкрице и най у правим шветлу укаже наш народ: малюч-
ки – чи вельки?

Щешлїва сом як и шицки з котрима сом на прекладаню робела, 
а то наша предсидателька панї Любица Сеґеди Фалц, панї Наталия 
Гнатко и паночка Мария Хома, же зоз кнїжку поможем приблїжованю 
єй змисту шицким у Горватскей и так слику о нас Руснацох пояшнюєм 
и на тот приклад.

Особнє, док сом робела на прекладаню, вельо сом учела и научела, 
велї ме видзеня збогацовали, велї обтерховали пре свою чежкосц и 

нєправду спрам нас Руснацох, гоч дзе зме. Велї збуваня о котрих пре-
гваря тота кнїжка будзели пиху и потримовку за тото цо ше збуло, баш 
так и теди... Заш лєм, робота на прекладаню тей кнїжки найвецей ми 
помогла похопиц моц нашого народу як часци часу и места у чуваню 
язика, вири, култури и традициї, у збогацованю мудросци и видзеню 
и почитованю жица у швеце на планеце Жеми... Шицки ми, Жемово 
богатство и шицки ше намагаме допринєсц, як капки, же би краса чло-
вечского водопаду була блїщацша, склєнянєйша... а водопад векши и 
гласнєйши... особнє, щешлїва сом же и ми були гоч лєм капка и же нам 
ше удало та кнїжка пред вами.

Без нємераюцей потримовки, помоци и роботи пана др Младена 
Клеменчича чежко же бизме, ми зоз Дружтва „Руснак”, шицко тото 
докончели. З тей нагоди и особнє панови Клеменчичови жадам дзе-
ковац за шицки терхи котри поднєсол же би нам помогнул и за дзечну 
помоц у роботи. Верим же и пан др Клеменчич нашо сотруднїцтво оценї 
як коректне.

Вельке подзекованє длужни зме и панови Валерийови Падякови 
зоз України без чиєй трапези и роботи „на далєкосц”, сцерпезлївосци и 
порозуменя наших початнїцких намаганьох же би нам ше удала робота, 
можебуц би нам ше анї нє удало. Вельо му дзекуєме пре обчекованя 
е-маил, одказованя панї Наталиї Гнатко зоз виправками, дополньова-
нями и пременками. 

Як то вше и гей, кнїжка би нє була пред нами кед би нє було пенєжи, 
дзеки и широкей руки, порозуменя и любови за руски швет нашого 
донатора и роботового успишнїка зоз Канади, пана Стивена Чепи, 
котрому у мено шицких нас сердечно дзекуєм.

Дзекуєм тиж так и панови Назифови Мемедийови, заступнїку, 
и нашей меншини, у Горватским собору, котри тиж так зоз пенєжом 
потримал тото прекладанє кнїжки.

Дзекуєм цепло моїм сотруднїцом: предсидательки панї Любици 
Сеґеди Фалц, панї Наталки Гнатко и паночки Маї Хомовей за шицко 
одробене на прекладаню и за цалу помоц и потримовку. 

Вельке подзекованє упуцуєм професорки горватского язика и 
литератури панї Аници Юкич за трапезну и фахову лектуру и обробок 
тексту у цалосци.

Дзекуєм и моєй фамилиї – мойому мужови и моїм дзецом за 
потримовку, и моїм унучатом за порозуменє пре часи котри сом од нїх 
крадла же бим робела на прекладаню.

На концу, найкрасше, найбаржей и найвецей жадам подзековац 
авторови кнїжки, панови др Павлу Робертови Маґочийови.

Дзекуєм му же нам подаровал тоту кнїжку и ширцом нам отво-
рел дзвери през котри найкрасши зарї ошвицую скрити кути 
у котрих шпи прешлосц Карпаторусинох, суша закрохмалєни 
шмати вичесаних Рускиньох и дзе одпочиваю чижми вистатих 
роботнїкох, шекери лєсорубох зоз карпатских або других лєсох... 
ошвицує нам куцики у котрих дриму калапи и витрапени плуги 
наших прадїдох, одвера капури або дзвери хижочкох зоз котрих 
ше чую дзивоцки писнї або крачунски „коляди”, зоз котрих блїща 
писанки у вельконоцних кошаркох, або ше чую розчитованя: „Дзе 
ти идзеш баранє?... До Кракова мой панє...” з котрих Руснаци 
ширцом швета, у шерцу слухаю колїсанє далєких колїскох при 
котрих мацери шпиваю чаровни колїсанки своїм дзецом...

Ище раз дзекуєм шицким котри помагали и помогли и вам котри 
кнїжку пречитаце. Жадам же би вам була мила!

Шицким ище раз мойо подзекованє и поволуєм вас на дальши 
збуваня.... Най ше пачи! ■

Мґр. Eвґенія BРАБЕЦ, Вуковар, ведуча Актіву учітелїв русиньского языка і културы у рамках Дружства „Руснак“, перша 
учітелька русиньского языка у Вуковарї

Тото представянє кнїжки 
П. Р. Маґочия – нєзаменлїве!
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По тераз зме историю Руснацох читали у руских церковних 
календарох, або у нам доступних кнїжкох. У нас у Горватскей 
читали зме «Историю Русинох» од Федора Лабоша и кнїжку «Рус-
наци» од Нади Баїч. Чловек би нє верел як чежко дойсц до лите-
ратури о тей теми.

Прето нам мило же нєшка у нашим валалє можеме читац и 
представиц Маґочийову кнїжку у хторей написани велї ствари 
хтори зме по тераз нє знали. 

На початку кнїжки Маґочи цитирує Енди Воргола и його 
слова же „приходзи нїодкадз“. Верим же тоти слова Воргол гва-
рел у одредзеним чаше и у одредзеним контексту кед сцел обра-
циц повагу на жем одкадз приходзи. Бо то краї хтори полити-
чаре после Першей шветовей войни нароком „забули“, а потим 
звичайни людзе о тих крайох нє могли нїч чуц, та нє могли анї 
забуц. То краї дзе нїкого нє водзи драга, дзе нє водзи анї єдна 
туристична аґенция. Маґочи толкує же кажди чловек од дакадз 
приходзи, а Воргол як и други Русини/Руснаци/Лемки прихо- 
дзи зоз Карпатох.

Мушим признац же моя перцепция иншака. Кед бим у прехо-
дзе у кнїжкарнї видзел кнїжку под тим насловом, мушим при-
познац же би ме сам наслов заинтриґовал и почал бим роздумо-
вац.

Хтори то народ нїодкадз? Верим же тот народ тераз жиє, алє 
нє зна ше откадз приходзи. Нєшка, кед ше у швеце шицко зна, то 
ше нє зна. Нєприродне же би були страцени жридла, же би було 
страцене националне здогадованє. Вироятно, то народ хторо-
му хтошка пробовал вицагнуц, викопац корень, народ хторому 
хтошка пробовал украднуц историю. Забиц здогадованє и писа-
не слово.

За розлику од народа нїодкадз, кед би постоял „народ нїґдзе“ 
подумал бим на народ хтори дакеди жил, народ чийо коренї ше 
знаю, алє тераз вимар, нєт го и тераз є „народ нїґдзе“. „Народ 
нїґдзе“ ма свою историю, лєм тераз народу нєт. „Народ нїґдзе“ 
умар зоз своїм меном, та и тераз мертвого, людзе го волаю по 
його мену. Тот народ достоїнствено умар.

„Народ нїґдзе“ тераз жиє, алє нє зна ше одкадз походзи. Тому 
народу окрем историї, здогадованя и писаного слова хтошка про-
бовал вжац и достоїнство. Охабиц го на живоце, алє без того 
шицкого цо одредзує народ и чловека.

Тераз ше поставя питанє: „Чом би то дахто робел?“ И ище єдно 
питанє: „Чи народ останє без историї?“

Народ нє може остац без историї покля ма историчарох, 
а одвит на велї од тих питаньох у своєй кнїжки дава Павло 
Роберт Маґочи. Тота кнїжка мушела буц написана, вона нєшка 
потребнєйша як гоч кеди скорей по тераз. Тоту кнїжку нє може 
ше раз пречитац и запаметац. Тоту кнїжку муши ше читац пома-
ли и по вецей раз. Вона як учебнїк. Зоз нєй треба учиц. 

Кнїжка писана зоз сцелосцу зоз хтору ше по тераз у восточней 
Европи (та и у нас) нє шмело писац. Нєдосц повесц же у єдним 
чаше людзе пременєли виру, же ше масовно асимиловали, або 
ше масовно виселєли. Треба повесц и чом ше то збуло. Нєдосц 
повесц же до того приведли социялни моменти. Треба повесц и 
яка политика приведла до тих социялних моментох. И хтори дер-

жави зоз швета таку политику благословели.
На 17. боку Павло Роберт Маґочи хаснує єден вираз хтори 

написани зоз маснима буквами: „Нєприродне медзинародне 
дзелєнє подручя“. Тото нєприродне медзинародне дзелєнє подручя 
виновате за чежку историю Руснацох. (Сликовито поведзено, и 
по тераз шмелши историчаре констатовали же шекерка чловеко-
ви розбила главу, алє барз ше чували од того же би поведли хто 
тоту шекерку тримал у руки.)

После Першей шветовей войни политичаре нє водзели рахунку 
о етнїцких и националних гранїцох. Но, то так по цалим швеце, 
поготов у Африки дзе подаєдни народи нароком подзелєни зоз 
гранїцами так же би шицки були нєзадовольни и же би банова-
ли за колониялнима часами кед шицки жили у єдней держави, 
а и прето най ше охаби можлївосц нових войнох кед то дакому 
затреба. Могли бизме повесц присловку: „Чежко маґарцови прейґ 
хторого ше конї бию.“

Др. томислав МиШиР, Осіек

нам мило читац Маґочийову кнїжку 
„Narod niotkuda“
(Представянє кнїжки Павла Роберта Маґочия «Народ нїодкадз» на горватским язику, з нагоди 
конґресного дня 10. Шветового конґреса Руснацох/Русинох/Лемкох.)

• Обалка недавно выданой публікації П. Р. Маґочія – „Narod 
niodkuda, ilustrirana povjest Karpatorusina“, котра вышла по 
хорватьскы і першый раз была презентована в рамках проґраму 
другого дня 10. СКР у Петровцях.
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Кед бешедує о народу без держави, Маґочи з маниру науков-
ца ясно дефинує цо то националносц. Ю одредзую: 1. окремна 
територия (нє нужне же би то була держава); 2. язик; 3. история; 
4. вира; 5. културни вредносци; 6. етнїцко-етноґрафски харак-
теристики. Тоти прикмети муши мац и етнїцка ґрупа, медзи-
тим, народ муши мац и 7. свидомосц о припадносци одредзеней 
ґрупациї.

Руснацох у Австро-Угорскей було 13 милиони, а тераз чежко 
повесц кельо их єст, бо ище вше єст держави у хторих им нє допу-
щене вияшньовац ше як Руснаци. Прето и барз вельки розлики 
у числу. 

Павло Роберт Маґочи зоз ґеоґрафскима картами провадзи 
историйни збуваня на єдним просторе дзе ше дорушую два кул-
тури, два вири, два войни, два воєни блоки и вецей векшин-
ски народи скорей и тераз. Ту можеме повесц и єдну анеґдоту о 
ґеоґрафских картох. Єден политичар гуторел: „Кед войдзем до 
кабинету свойого процивнїка и видзим на муре уметнїцки слики, 
я знам: „Прегварки буду лєгки.“ Кед войдзем до кабинету свойо-
го процивнїка и видзим на муре ґеоґрафски карти, я знам: „Пре-
гварки буду барз чежки.“

Сликовито поведзене, а з тей ногоди могли бизме повесц же 
заходни политичаре у кабинету на мурох мали уметнїцки слики, 
а восточни политичаре мали ґеоґрафски карти.

Воєно цикавих преходох у Карпатох єст менєй як дзешец. През 
тоти преходи ишли шицки вельки инвазиї зоз Азиї до Европи. А 
коло тих преходох бивали и биваю Руснаци. Могли бизме повесц 
же ше Руснаци нашли у шицких часох на погришним месце, бо 
шицки тоти преходи предодредзени за войну.

Пре тоти, а и пре други причини, Руснаци ше на тих про-
сторох асимиловали углавним присилно до векшинских наро-
дох, або одходзели до Америки. Маґочи на 61. боку наводзи же 
ше од 1880. року по 1914. рок 225 000 Русинох виселєло до Аме-

рики. Тиж так Маґочи числово провадзи одходзенє Русинох 
до Австралиї, Канади итд. Могли бизме парафразовац наслов 
кнїжки и повесц же Руснаци нєшка „народ вшадзи“. Нєт на швеце 
народу, та и векшинского хтори може без пошлїдкох поднєсц 
масовне висельованє. Алє, нє може чловек знац думки Божо. 
Кед попадаю атомски бомби по цалим швеце, можебуц у даякей 
пустинї, або на верху даякого брега останє даєден Руснак хто-
рого Бог нароком приведол праве там. Но, ту ше поставя и єдно 
питанє: „Чом би Бог помагал нєвирному?“ Або иншак поведзене: 
„Чи зме вирни?“ 

У Маґочийовей кнїжки наводзи ше приклад Руснацох хтори у 
чежких часох за свойо преживйованє прешли на православє, або 
ше приклонєли римокатолїком. Окрем того, я упознал и Жидох 
хтори ше вияшньовали як Рутени, бо їх предки походзели зоз 
тих крайох. И америцки Жид Роберт Максвел, новински маґнат, 
хтори прегварял за одкупйованє „Вєсник-у“, найвекшей новин-
скей хижи у Горватскей, вияшньовал ше як Рутен.

Бизовно же пан Маґочи зна вецей як цо у кнїжки написал. Дацо 
од того знаня написал у своїх других кнїжкох. Правдиво пове-
дзене, тота проблематика досц комплексна и нє може ше випо-
весц у єдней кнїжки. Вона ше може патриц з етно, економского, 
социялнго, националного, историйного, политичного боку.

Треба читац и други кнїжки, а кед их нє маме, треба их напи-
сац. Но, тота кнїжка найцаловитша, найширша, найоблапю-
юцша, науково фундаментована и документована. 

У историї бул звичай же побиднїк вежнє победзеному жену, 
коня и оружиє (дакеди и облєчиво). Теди му вжал шицки 
атрибуциї хтори го одредзую як чловека.

Нєшка то постало софистициране приступанє. Нєшка модерне 
победзеному витаргнуц корень, украднуц историю. Прето добре 
же маме историчарох.

■

І. / 10. СКР конштатує:
В часї од 9. до 10. Світового конґресу Русинів (СКР) Світова 
рада Русинів (СРР) выконала хосенну роботу, жебы підняти 
світове русинство і рїшала ёго найважнїшы проблемы. На 10. 
СКР взяло участь 82 делегатів із 90 позваных, котры заступали 
10 членьскых країн світа.

ІІ. / 10. СКР бере до увагы: 
А / Справы о дїятельстві русиньскых орґанізацій в членьскых 
країнах СКР, прочітаны на конґресї членами СРР за окремы 
країны.
Б / Справу о господарїню СКР за період од 9. СКР прочітану 
выконным секретарём СРР Александром Зозуляком.
В / Справу председы СРР Павла Роберта Маґочія о дїятельстві 
СРР од 9. до 10. СКР і о задачах до будучности. 
Г / Інформації П. Р. Маґочія і А. Зозуляка о тім, же в далшім 
періодї не рефлектують на функції председы і выконного секре-
таря СРР.

ІІІ. 10. СКР схвалює:
А / Про роботу почас 10. СКР і в наступнім періодї до 11. СКР 
председів окремых комісій: 
1. Комісія про освіту – Ксенія Медєші
2. Комісія про културу – Міломір Шайтош
3. Комісія про літературу і выдавательску роботу – 
 Владімір Дудаш
4. Комісія про духовну область  – о. Михайло Холошняй

5. Комісія про економічный розвой  – Мірослав Сіладї
6. Комісія про історію  – Валерій Падяк 
7. Комісія про списованя людей у 2011 – 2012 роках – 
  Владимір Противняк

Б / Комісії почас роботы 10. СКР:
1. Мандатну: М. Шайтош, І. Петрецькый і Ф. Латтова;
2. Волебну: М. Медєші, М. Кереканіч і Л. Вожняк;
3. Пропозіційну: М. Крайковіч, В. Дзядик і Я. Сабо. 

В / За члена СКР: 
1. Клуб Русинів і приятелїв Підкарпатьской Руси з Чеськой
 републікы, 
2. Закарпатьскый областный благонадійный фонд „Русиньска
  школа“ з Україны.
 
Г / За кандідата на членство у СКР:
Русиньске землячество „Карпатьска Русь“ із Росії.
 
Ґ / Зміну Станов СКР, а то в статях чісло:
1. 1 „Основны установлїня“, пункт 2 „Центер“: „Левочска 9, 

080 01 Пряшів, Словакія“ ; 
2. 3 / А „Членство“ доповнити пункт: „У новоприїманых членів 

ся становлює кандідатьска доба 2 рокы“ ,
3. 3 / А „Членство“ доповнити пункт: „СКР може удїлити чест-

не членство“ ;
4. 3 / Б, пункт 2 „Світова рада Русинів“ доповнити пункт: 

Р е з о л у ц і я
делеґатів 10. Світового конґресу Русинів, 4. – 7. 6. 2009, 

Рускый Керестур (Сербія) і Петровцї (Хорватія)
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„Председа, підпредседа, выконный секретарь а іщі єдна 
особа выбрана споміджі членів СРР творять ґреміум СРР“.

 3 / Б, пункт 4 „Ревізор“ змінити на: „Ревізну раду“ і доповни-
ти: „Складать ся найменше із 3 членів із окремых країн схва-
леных СКР, котры споміджі себе зволять председу Ревізной 
рады СКР“.

Д / Пропозіцію делеґатів 10. СКР на приправу змін у Cтановах 
СКР і новы, доповнены Становы СКР предложыти на схвалїня 
11. СКР в Мадярьску.

Е / Зложіня новой Світовой рады Русинів: Микола Бобинець 
(Україна), Наталія Гнатко (Хорватія), Андрій Копча (Польща), 
Маріанна Лявинець (Мадярщіна), Джон Ріґетті (Северна Аме-
рика), Дюра Папуґа (Сербія), Александер Мошкола (Чехія), 
Владимір Противняк (Словакія), Юрій Фірцак (Румунія). 
На своїм першім засїданю нова СРР зволила за председу СРР 
Дюру Папуґу, підпредседу СРР Маріанну Лявинець а за 
выконного секретаря СРР Владиміра Противняка. 
В такім зложіню, доповненім о Андрія Копчу, буде оператівно 
робити ґреміум СРР.
За председу Рады Світового форуму русиньской молодежи 
(СФРМ) быв 4. СФРМ схваленый із правом голосованя у СРР 
Мартін Караш із Словакії (може го з ёго повірінём із такыма 
істыма правами заступити і підпредседа Рады СФРМ).

Є / Ревізну раду CКP зложену:
з представителїв Хорватії, Румунії і Чехії. Мена і призвіска пред-
ложать СРР представителї уведженых штатів до 30 днїв од 
скінчіня конґресу.

Ё / За честного председу СКР: Павлa Роберта Маґочія.

Ж / У роцї 2011 буде єденадцятый СКР у Мадярщінї. Ґаздом 
конґресу буде Вседержавне общество русиньской інтеліґенції 
Антонія Годинкы.

ІV. 10. СКР укладать:
А / Бывшому председови П. Р. Магочіёви і бывшому выконному 
секретарёви СРР А. Зозулякови передати новому веджіню СРР 
фінанчну і господарьску евіденцію, як і писмову аґенду СРР до 
датуму реалізації СКР. У связи з тым дати знати партнерам о 
змінї адресы СРР.
Термін: до 31. 6. 2009  Одповідны: в текстї 

Б / Обернути ся на презідента і председу влады Украны із жадос-
тёв прияти сполочну делеґацію СРР і русиньскых орґанізацій з 
Україны з цілём дожадовати ся узнаня карпатьскых Русинів на 
Українї за автохтонну націоналну меншыну.
Термін: до 31. 8. 2009  Одповідный: председа СРР 

В / Просаджовати в контактах із урядами Европской унії узна-
ня карпатьскых Русинів за автохтонну націоналну меншы-
ну в каждій державі, де они жыють компактно, жебы їм было 
ґарантоване право автохтонного народа і дотримованя владами 
вшыткых прав подля штандартів, задекларованых Орґанізаціов 
споєных народів.
Термін: рік 2009  Одповідны: члены СРР 

Г / Делеґаты конґресу через СРР ся обернуть із жадостёв на 
владу Польской републікы, жебы узнала Акцію „Вісла“ за неза-
конну, а з той прічіны, жебы ся направили кривды вчінены Лем-
кам Польщі внаслїдку їх выселїня в роках 1945 – 1947.
Термін: до 31. 8. 2009 Одповідный: председа СРР 

Ґ / Створити централну інтернетову сторінку СКР і забезпечіти, 
жебы з каждой державы была доповнёвана найважнїшыма 
інформаціями зо жывота Русинів. 
 Носителями того проєкту суть Мірослав Будїнскі а Мірослав 
Сіладї, котры до 30. 8. 2009 створять інтернетову сторінку, 
котра, окрем актуалных інформацй, мать обсяговати:

– Русиньскый інтернет Бізніс Центер, 
– Прес-інформації на інтернетовій сторінцї Есрутенпрес,
– Актуаліты у кампанї перед списованём людей у 2011 і 2012 

роках в окремых країнах,
– Інформації о дїяльстві Cвітового форуму русиньской моло-

дежи.
Термін: рік 2009 
Одповідны: Мірослав Будїнскі, Мірослав Сіладї, Владимір 
Противняк, Мартін Караш і каждый член СРР 

Д / СРР вытворить економічну комісію, зложену з представителїв 
окремых членьскых штатів СКР, котра буде сполупрацова-
ти з Русиньскым інтернетом Бізніс Центер і буде ся занимати 
економічныма вопросами, подникателями, глядати меценашів 
і ословлёвати успішных русиньскых бізнісменів із окремых 
штатів, жебы економічно посилнити СКР. Наголосити СРР 
представителїв за окремы членьскы штаты СКР.
Термін: до 30. 8. 2009 і неперерывно 
Одповідны: члены СРР 

Е / Членам СРР зачати зо своїма орґанізаціями докладну кам-
пань перед списованём людей у роках 2011 – 2012 в окремых 
країнах, де жыють у великій мірї Русины, з цілём штонайвеце 
зреалнити чісло Русинів. Дбати на то, жебы на гарках списованя 
были уведжены колонкы – народность: Русин, материньскый 
язык: русиньскый. Кідь то не буде, так обернути ся на владу 
властного штату і Раду Европы (єй комісію), жебы была зробле-
на штонайскорїша направа.
Термін: неперерывно до 2011 – 2012 р. 
Одповідны: члены СРР 

Є / СРР попросить писмом Европску раду про меншыны, жебы 
при списованю людей у роках 2011 і 2012 были придїлены в 
окремых країнах, де жыють у великій мірї Русины, актівісты і 
позорователї, котры будуть дозерати над роботов комісіїй спи-
сованя.
Термін: до 30. 11. 2009 Одповідны: председа і члены СРР 

Ё / За помочі СРР створити концепцію конкретной сполупраці 
міджі школами, сістематічного штудованя русиньского языка і 
културы в школах окремых держав, выміны штудентів, учітелїв, 
помочі орґанізованя стрїч міджі нима у формі семінарїв.
Термін: од 1. 9. 2009 і неперерывно до р. 2011 
Одповідны: члены СРР і комісії СКР про освіту

Ж / На основі роботы комісій почас 10. СКР у наступнім періодї 
до 11. СКР будуть доповнены комісії о членів із каждой члень-
ской країны, СРР скличе самостатны засїданя окремых комісій, 
котры приймуть головны задачі на даный період до 11. СКР.
Термін: до 1. 9. 2009 і квартално 
Одповідны: члены СРР і председове комісій 

Резолуція 10. Світового конґресу Русинів схвалена деле-
ґатами в Руськім Керестурї (Сербія) дня 7. 6. 2009.

Підписаны члены пропозіційной комісії:
Мірон Крайковіч, Ванё Дзядик, Янош Сабо

■






		2010-05-05T14:50:20-0400
	http://lemko.org




