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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

Уповномочена покликала на стрічу 
Русинів і Русинів-Українцїв

Уряд уповномоченого влады Словацькой републікы про 
на род нос тны меншыны 25. марца 2015 зорґанізовав сполоч-
ну робочу стрїчу, на котру были покликаны представителї 
русиньской народностной меншыны і україньской народност-
ной меншыны, котру але заступать Союз Русинів-Українцїв Сло-
вацькой републікы. Стріча проходила в Баньскій Быстріцї.

За русиньску народностну меншыну были участны членове Округ-
лого стола Русинів Словеньска (ОСРС): Андрій Ліґа, председа 
ОСРС, Мілан Мнягончак, председа Русиньской оброды на Сло-
веньску, Мілан Піліп, член Русиньской оброды на Словеньску і Ян 
Липиньскый зо Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска. Мнягон-
чак і Липиньскый суть єдночасно і членове Выбору про народностны 
меншыны. За Українців были, як вже было спомянуте, участны чле-
нове Союзу Русинів-Українцїв Словацькой републікы.

Цїлём робочой стрїчі было подля пресовой справы Уряду уповно-
моченого вести діскузію о одкрытых вопросах взаємных односин тых 
народностных меншын (значіть русиньской і україньской). Робочой 
стрїчі была участна і сама повірена функціов уповномоченого влады 
Словацькой републікы про народностны меншыны Марія Єдлічкова 
і Алена Котванова, директорка Канцеларії Уряду уповномоченого 
влады Словацькой републікы про народностны меншыны.

Тота стрїча была выкликана протестным писмом, котре підпісало сім 
русиньскый орґанізацій і председа ОСРС. В писмі ся жадало, жебы 
не были з проґраму Култура народностных меншын підпорованы 
події, котры робить Союз Русинів-Українцїв Словацькой републікы, і 
жебы обще рїшыв ся вопрос існованя такой орґанізації. Русины веце-
раз акцентовали, же не мають проблем з україньсков народностнов 
меншынов, ани з орґанізаціями, котры суть україньскы. Проблемом є 
як раз Союз Русинів-Українців і їх події, кідьже доднесь союз не узна-
вать русиньску народностну меншыну, не узнавать русиньскый язык і 
бісїдує о Русинах як о части україньского народа і русиньску културу 
на своїх подіях презентує як културу україньску.

На Словакії суть як окремы народности узнаны русиньска і українь-
ска меншыны. Зато зіставать вопросом, кідь хотїв Уряд уповномоче-
ного діскутовати о односинах Русинів і Українцїв, чом знова покликав 
орґанізацію, котра репрезентує неекзістуючу меншыну Русинів-Укра-
їнців. О резултатах стрїчі будеме інформовати. П. M. 

• На фотоґрафії: повірена фукціов уповномоченого влады СР про народностны 
меншыны Марія Єдлічкова.

XIII. Світовый конґрес Русинів одбуде ся 
19. – 21. юна 2015 в містї Дева в Румунії

Світова рада Русинів (СРР) приняла рїшіня, же XIII. Світовый конґрес 
Русинів (СКР) одбуде ся в днях 19. – 21. юна 2015 року в містї Дева 
в Румунії. Присвяченый він буде 15. річницї прийнятя Културного 
общества Русинів Румунії (Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania) 
до Світового конґресу Русинів.

Рада рїшыла выбрати Юрія Шыповіча з Підкарпатьской Руси (ред.: 
???), за шефредактор часопису Голос Русина котрый є пресовым орґаном 
Світового конґресу Русинів. Окрем того, Рада дала рекомендацію прияти 
до чісла членів Світового конґресу Русинів – міджінародну сполоченьску 
орґанізацію «ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИНОВ» з Російской федерації (ред.: 
три вало їм то много років !!!). О приятю Русинів з Росії буде рїшати Кон-
ґрес, а Рада запропоновала рїшати о тім у тайнім голосованю.

Найвеце емоціоналнов частёв засїданя было настолене пред се дом Сто-
ва ри шы ня Лемків Андріём Копчом дїло позбавлїня членства в Кон ґре сїі 
делеґації Русинів з орґанізацій:

1. Асоціація русиньскых орґанізацій зо США і Канады,
2. Здружіня Русинів Чеськой републікы (ред.: о такім здружіню нич не 

знаме ?!, членом СКР од зачатку было Общество приятелїв Підкарпатьской 
Руси, а теперь пару років як в Чеську діє орґанізація Русин.цз – інніціатіва 
Русинів Чеськой републікы),

3. САРО – Словацьку асоціацію русиньскых орґанізацій. 
Як пояснив пропонуючій, спомянуты орґанізації не платять членьске і не 

беруть участь на засїданях рады (САРО не має свого представителя в 
Радї – од автора ґ).

В повнім согласю СРР приняла рекомендацію про Конґрес о вылучіня тых 
орґанізаційіз членьсдтва в СКР. 

Притомны доєднали ся тыж, же послїднїм перед Конґресом засїданём 
Рады буде початком мая в Будапештї.

Стрїча в Баньскій Быстріцї має 
свої резултаты

 Уряд уповномоченого влады Словацькой републікы про народ-
ност ны меншыны 25. марца 2015 зорґанізовав сполочну робочу 
стрічу, на котру были покликаны представителї русиньской народ-
ностной мен шыны і україньской народностной меншыны.

За русиньску народностну меншыну были участны членове Округлого 
стола Русинів Словеньска (ОСРС). Стріча была выкликана протестным 
писмом, котре підпісало сім русиньскый орґанізацій і председа ОСРС. 
В писмі ся жадало, жебы не были з проґраму Култура народностных 
меншын підпорованы події, котры робить Союз Русинів-Українцїв Сло-
вацькой републікы, і жебы обще рїшыв ся вопрос існованя такой орґані-
зації. Русины вецераз акцентовали, же не мають проблем з україньсков 
народностнов меншынов, ани з орґанізаціями, котры суть україньскы. 
Проблемом є як раз Союз Русинів-Українців, котрый представує неекзіс-
туючу меншыну.

Уряд уповномоченого написав на своїм сайтї лож, кідь о вчерашнїй 
стрїчі писав, же єй Уряд зорґанізовав на жадость двох спомянутых 
меншын, значіть русиньской і україньской. Русиньска народностна 
меншына не жадала о стрічу, но жадала не підпоровати події Союзу 
Русинів-Українцїв і жадала обще рїшіня екзістеёнції союзу. Так само 
было далшов лжов на сайтї Уряду, же стрїча має быти о взаємных 
односинах русиньской і україньской народностных меншын. Про-
тест піпдисаный Русинами не быв проти україньской меншыны.

На вымушеній стрїчі орґанізованій і жаданій лем Урядом уповномо-
ченого, не меншынами, было прияте (без голосованя і без підписованя 
выголошіня, значіть в режії Уряду) же дві народности, русиньска і укра-
їньска меншыны, хотять:

- прияти закон о народностных меншынах,
- заставити асімілацію народностных меншын,
- намагати ся с цілём всокотити кіріло-методійскы церьковны традіції,
- намагати ся на проспіх реґіоналного розвитку в областях, де жыють 

членове тых двох меншын;
- намагати ся довєдна, жебы ся всокотила азбука в области школства 

і освіты;
- продовжовати во взаємній комунікації о тых проблемах.
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Кідьже не єм согласный з тым, же стріча была про Русинів хосенна, як є то 
написане в пресовій справі, доволюю собі реаґовати.

29. 12. 2014 быв Уряду влады Словацькой републікы і вшыткым одповідным 
інштітуціям на Словакії загнаный протест підписаный дакількома предста-
вителями русиньскых орґанізацій і председом Округлого стола Русинів Сло-
веньска, котрый быв напряменый проти каждорічного приділёваня державных 
фінанчных средств на орґанізованя фестівалів културы неєствуючой народ-
ностной меншыны Русинів-Українцї на Словакії, котры суть приділёваны 
Урядом влады СР Союзу Русинів-Українців Словацькой републікы, котрого 
незмінным посланём є українізовати і однароднёвати Русинів на Словакії.

На тот писемный протест одповів ведучій Уряду Влады СР Іґор Феде-
річ писмом із 18. 2. 2015 р., в котрім на наш протест ничім конкретным не 
реаґовав, лем написав общы цітації выглашкы ч. 21/2011 Збіркы законів о 
розділёваню дотацій на културу народностных меншын і вказав на посланя 
Словацькой републікы при рїшіню „гармонічного сполужытя майорітного 
народа і народностных меншыны і етнічных ґруп в згоді з міджінародно 
закотвеныма штандардами“. На кінцю писма рекомендовав выхосновати 
потенціал Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы, котрый є плат-
формов такой конштруктівной діскузії.

Мож собі лем додумати, же якраз на основі ёго актівности Уряд уповномо-
ченого про народностны меншыны дня 17. 3. 2015 р. загнав нам позваня на 
сполочну робочу стрічу на день 25. 3. 2015 р. в Баньскій Быстріцїі. З текстом:

„Честованы представителї русиньской і україньской народностных мен
шын, у звязку з попереднёв комунікаціов і жадости русиньской і україньской 
народностных меншын о зорґанізованя сполочной робочой стрічі предста
вителїв русиньской і україньской народностных меншын і секретаріату 
Вы бо ру, собі Вас дозволюєме позвати на сполочну робочу стрічу з цілём 
спо лоч ной діскузії.“

Запрошіня было адресоване конкретным особам: мі (по телефонічнім роз-
говорї з Міланом Мнягончаком єм дав на то згоду), Міланови Мнягончакови, 
Янови Липиньскому і Міланови Піліпови і в такім складї сьме на тій стрічі 
были участны. За Українцїв там быв Павло Боґдан, Іван Лаба і Віктор Бан-
дурчін.

І кідь єм не знав о жадній жадости з нашого боку о сполочну стрічу, самокрі-
тічно признавам, же єм поряднї позваня не прочітав, бо іншак бы єм ся дізнав, 
же на тій стрічі ся ніч рїшыти не буде, што выходило з єй цїля, котрый быв на 

• На фотцї: председа Округлого стола Русинів Словакії ЮДр. Андрій Лиґа.

запрошіню – „сполочна діскузія“.
Такой на зачатку, як єм дістав слово, повів єм, же в запрошіню было, же 

тота стріча є на основі нашой жадости, причім мы жадну жадость не дали, на 
што мі але пояснїня не было дане. Потім єм вказав на то, же така стріча вже 
была 22. 1. 2009 р. на Урядїі влады СР, де по нашім протестї на бесправне 
єствованя Союзу Русинів-Українців Словацькой републікы были прияты даякы 
крокы, котры Русины сповнили і передложыли одборны выражіня незалежных 
історіків і одборників – проф. Ф. Улічного, др. н., проф. І. Седлака, к. н. і Л. 
Гараксіма, к. н., причім як раз винов Союзу Русинів-Українцїв, котрый собі 
обовязок не сповнив, далша стріча уж не была. Потім єм повів, в чім є наш 
основный проблем у 4-ох пунктах:

1. В назві Сoюзу Русинів-Українцїв є писано Русины-Українцї зо злуч-
ков, лемже такой народности ниґде у світї не є ани de iure ани de facto.

2. Союз не узнавать русиньску народность і русиньскый народ, что ся 
проявило головно ёго пропаґаціов перед списованём жытелів у 2011 р., 
чім тот Союз став ся протиконштітучным.

3. Союз собі присвоює нашу русиньску културу і бере єй як културу 
україньску.

4. Союз о неєствованю русиньской народности і русиньского народа 
выдавать різны публікації і україньскы редакторы по навщівах на нашых 
русиньскых селах публікують в пресї, радію і телевізії о тім жывотї, же 
то жывот Українцїв і то напрік тому, же нихто з нима по україньскы не 
бісїдує.

Далшы позначкы до той темы доповнили мої колеґове.
Головно на мої слова потім реаґовав Павло Боґдан звычайныма псевдо-

арґументами о тім, же мы вшыткы сьме Русины, бо за Русинів ся брали і 
Росіяны, і Українцї і подля нёго екзістують лем три выходославяньскы народы 
– російскый, білоросійскый і україньскый. По нашых реакціях од Піліпа і 
Липиньского собі взяв слово Мілан Мнягончак, но по пару минутах го панї 
Котванова перервала з тым, же не треба смотрити на минулость, але гля-
дати то, што нас звязує про будучность і такой потім выголосила перерву. На 
моє несподїваня ся по перерві ку діскузії уж не вернуло і панї Котванова дала 
слово своїм колеґыням, жебы вказали на проблемы коло подаваня ґрантовых 
проєктів з позначков, же іщі має подію в Попрадї, та є потребне діскузію ско-
ротити.

Перед кінцём їднаня апеловала пані Котванова, жебы сьме до сполочного 
выголошіня дали сполочны пункты, на котрых ся доїднаме про будучность 
тых двох меншын і Мілан Піліп ініціатівно запропоновав тоты пункты, котры 
по малій коректурї з боку Українцїв наконець „якбы“ были прияты, і кідь жадне 
голосованя о них не было і я єм выступив, же то суть лем общі тезы, котры 
обидві меншыны мають у своїх проґрамах уж давно. На мою пьпомінку, же на 
стрїчі ся ніч не вырїшыло, же сьме там были надарьмо, бо з боку Українцїв 
ани словом не было сомянуте холем о можности зміны назвы їх орґанізації, же 
і далше нашу народность і народ не вызнавають, реаґовала панї Котванова, 
котра ня „потїшовала“ тым, же предці лем сьме нашли сполочну бісїду і доїд-
нали ся на тім, што маєме сполочне. Напрік тому, же на зачатку стрїчі Павло 
Боґдан быв проти того, жебы резултаты стрїчі были публікованы, по приятю 
тых пунктів вже быв согласный з тым, же публіковати то мож.

Моє оцїнїіня: Уряд уповномоченого Уряду влады СР собі зробив чарку, 
же на наш протест реаґовав і мы сьме собі зробили підло, бо сьме de 
facto непрямо узнали їх орґанізацію (Союз Русинів-Українців Словацькой 
републікы), же має право здружовати Русинів-Українцїв. Домів єм ся 
вернув без дякы.

Андрій ЛИҐА, 
председа Округлого стола Русинів Словеньска

Реакція председы ОСРС на пресову справу, яка была выдана  
зо стрічі в Баньскій Быстріцї

Локална машына часу
Покля собі пріматор міста приїмать на радніцї Русинів і Руснів-

Українцїв, покля ходить на події Русинів і Русинів-Українцїв у своїм 
містї, покля докінця приїмать у себе репрезентації єдных і другых із 
іншых держав, най приїмать. Є пріматором міста і є пріматором міста 
про вшыткых, і кібы за ним пришли домашнї Ескімаци. Но покля ся 
іде пріматор мішати до народностной політікы і хоче робити даякый 
народностный екуменізм, котрый не є на місцї, потім є то зле і резултаты 
ёго роботы не хочу радше ани відїти. Познакомте ся з пріматором 
Свідника Яном Голодняком.В єднім із остатніх чісел Піддукляньскых 
новинок вышла і статя о тім, же у председы Пряшівского самосправного 
краю Петра Худїка одбыла ся стріча, на котрій, окрем представитрелїв міста 
Свідник, были участны і орґанізаторы як русиньского фестівалу у Свіднику, 
так і фестівалу Русинів-Українцíв. Голодняк про новинкы говорить, же тоту 
стрічу ініціовав він вєдно з віцепріматором Петром Піліпом і ціль той стрічі 
быв простый – доїднати ся, жебы быв лем єден фестівал, котрый бы робили 
Русины з Українцями, котры ся крыють під назву Русин-Українець. Голодняк 
повів і то, же у Худíка тоту стрічу зробили зато, бо він є авторітов, котра має 
што повісти до окремых фестівалів.

Підкреслю, же як єден, так і другый фестівал є фінанцованый із културы 
народностных меншын, котра належыть прямо під Уряд влады, зато ся звідам, 
в чім є в тій области Худíк авторітов? Што мать председа краю з тым, же 
народностны меншыны собі подають проєкт і, кідь є успішный, дістануть грошы 
і зроблять собі свою подію? І кідь ся бавиме о авторітах, як раз Петер Худік є тов 

„авторітов“, за котрого бачованя як председы краю край дотиснув русиньскый 
Театер Александра Духновіча по довгых роках дати раз в сезонї і єдну пєсу 
по україньскы, і кідь театер є наш, і не знам собі представити, жебы іншому 
театру хтось приказав грати єдну пєсу в іншім, чуджім языку і тот театер бы 
то мусив акцептовати, лем жебы край фінанчно не зруйновав ёго екзістенцію. 
Тота авторіта теперь вєдно з пріматором Свідника поступають далше і якбач 
бы хотїли, жебы они повіли, якы фестівалы мають і якы не мають быти. 
Пріматор Свідника повів і то, же місто має емінентный інтерес о то, жебы 
Свідник быв центром і Русинів і Українцїв жыючіх на Словакії. В порядку. Кідь 
ся хтось голосить ку Українцям і Голодняк хоче, жебы місто было домовом і 
про нёго, то в порядку. Но што то має зо злучованём фестівалу двох іншых 
народностей до єдного?! Окрем Русинів і Українцїв у Свіднику жыють і 
Словаци і Ромове, а може і іншы народности. Істо пріматор міста хоче, 
жебы там вшыткы были дома. Зато ся звідам, чом не зробити єден фестівал 
вшыткых народностей, але злучовати ідеме лем културу Русинів і Українцїв? 
Інше поясніня як то, же пріматор в тім має рядный хаос, і же продовжує в 
політіцї початій комуністами, значіть Русин і Українець то тото саме, на то не 
мам. І є то барз смутне.

Ёго арґумент, же іде головно о то, жебы ся не тратили марно грошы, є 
лем закрыванём досправдовой основы проблему. Як єм спомянув, як єден, 
так і другый фестівал є фінанцованый із проґраму Култура народностных 
меншын Уряду влады, значіть найвекшы грошы на тот фестівал ідуть з 
Братїславы і од спонзорів. Навеце, єден є фінанцованый з грошей русиньской 
народностной меншыны і другый із україньской. Кідь Голоднякови досправды 
іде о грошы, потім є ту просте рїшіня. Може підпорити писмо, котре підписали 
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Мiрослав Лайчак бы міг здобыти найвекшый діпломатічный успіх про 
Словакію в історії єй незалежности. Шефови словацькой діпломації ся 
нукать кандідатура на ґенералного секретаря Орґанізації зъєдиненых 
народів, інформує словацькый денник Pravda.

Премєр Словацькой републікы Роберт Фіцо ся в остатнїх днях першыраз 
публічно приклонив ку єдному із двох можных словацькый кандідатів на тоту 
функцію. Найважнїша діпломатічна функція вабить і ексміністра загранічных 
дїл Словакії Яна Кубіша. Фіцо собі за свого фаворіта выбрав сучасного міні-
стра Мiрослава Лайчака лем день по ёго 52-ых народенинах. Теперь є на 
тягу міністер Лайчак. На то, жебы повів своє дефінітівне рїшіня, значіть ого-
лосив кандідатуру, собі іщі зохаблять простор. Натеперь повів медіам лем то, 
же бы было нелоґічне повісти апріорі нїт. Но вєдно з тым додав, же має на 
приятя рїіня дость часу.

О кандідатурї Лайчака і Кубіша ся на Словакії бісїдовало вже довшый час. 
Подля загранічнополітічных аналітіків має Мiрослав Лайчак вдяка своїй 
діпломатічній карьєрї дость велику шансу досправды здобыти функцію 
ґенералного секретаря Орґанізації споєных народів (ОСН) і вычеряти 
так теперїшнёго секретаря Пан Кі-муна.

О наступцёви Пан Кі-муна в креслї шефа ОСН ся буде рїшыти в другій 
половинї 2016 р. В лїтї 2016 ся буде публіковати вызва на передкладаня кан-
дідатур і на основі того дає свою позіцію пятнадцятьчленна Беспечностностна 
рада ОСН, по котрій буде голосовати Вална громада ОСН. Другый крок є вже 
лем формалный, бо основнов є згода в орґанї, в котрім засїдать пять сталых 
членьскых держав (США, Росія, Кітай, Франція, Брітанія). Кандідат потребує 
голос вшыткых 5-ёх держав.

Очекована кандідатура Лайчака выходить із того, же головне кресло ОСН 
має обсадити выходоевропска реґіонална ґрупа 23-ёх держав, міджі котры 
належыть і Словакія. Лайчак ся многым видить як найреалнїшый кандідат.

Хто є Мiрослав Лайчак?
Народив ся 20-го марца 1963 р. і має походжіня в русиньскім селї Оря-

бина. Ёго мати там доднесь жыє і довгы рокы там учіла. Веце жрідел пише, же 
є словацькым діпломатом русиньского походжіня, хоць сам то ниґда публічно 
не повів, нароздїл од сучасного міністра Роберта Калиняка, ці бывшого міні-
стра Івана Міклоша. В діпломації зачінав у 1988 р. на федералнім міністерстві 
в Празї. Першу діпломатічну місію мав у Москві. Мав лем 31 років, кідь быв у 
1994 р. выменованый за словацького амбасадора в Японії. В роках 1999 аж 
2001 робив як окремый асістент выняткового уповномоченого ґенералного 
секратаря ОСН про Балкан. У 2001 р. дістав ся знова до функції амбасадо-
ра до Белеграду і вєдно з тым мав в аґенді і Албанію а Македонію. В роках 
2005 – 2007 быв ґенералным директором про політічны справы міністерства 
загранічных дїл і єдночасно в службах Европской унії в 2006 р. помагав з 
приготовлінём референдуму о незалежности Чорной Горы. На Балканї зістав 
діяти і в роках 2007 – 2009, кідь там быв як вынятковый представитель Европ-
ской уніїї про Босну і Герцеґовину. Першыраз як непартійный став ся міні-
стром загранічных дїл во владї Роберта Фіца в роцї 2009. По навернутю партії 
Роберта Фіца ку владї ся і Лайчак знова став міністром, котрым є доднесь.

П. М.

представителї русиньскых орґанізацій і председа Округлого стола Русинів 
Словеньска, жебы Уряд влады не підпоровав події Союзу Русинів-Українцїв 
і жадны події, де назва Русин-Українець є, бо такого народа в нас не є. 
Грошы, котры так зістануть, можуть быти схоснованы реалнов україньсков 
народностнов меншынов, тадь ту маєме і міґрантів, а не схосновали бы ся 
тыма, котры далше лем українізують народ русиньскый.

Русиньскы орґанізації бы не мали істо проблем з часу на час дашто 
зробити вєдно із україньсков орґанізаціёв. Лемже то бы мусила быти 
україньска орґанізація, котра ся старать о Українцїв і узнавать, же 
Русины суть окремый народ. Тадь Русины робили події і зо словацькыма 
орґанізаціями. В тім не є проблем. Покля ся взаємно решпектуєме. Но 
Русины не можуть робити з орґанізаціёв, котра уж лем в назві поперать 
екзістенцію окремого русиньского народа. Тадь бы ішли проти самых 
себе. Не можуть робити з орґанізаціёв, котра доднесь буде о їх языку 
бісїдовати лем як о діалектї, о них лем як о части україньского народа, 
не можуть робити з орґанізаціёв, котра буде свій фестівал модеровати по 
україньскы і говорити, же тоты вшыткы русиньскы співанкы, што на сценї 
одзвучали і тоты вшыткы крої ітд. далше, то україньска култура. Не стачіть 
фестівалу дати нову назву, де не буде слово Русин-Українець. Бо проблем 
є омного глубшый. Співпраца будьякой русиньской орґанізації з Русинами-
Українцями бы была самодештрукчна і тота орґанізація бы ся вже не 
надыхла.

Фестівал є політіка. Хоць ся тому тяжко вірить, але є то так. Вшытко, што 
робиме в рамках народностного руху, є в даякім смыслї і політіков. Політіков 
всокочіня і розвитку свого народа. Політіка україньскых фестівалїв 
з нашым фолкором є політіка українізації. То є неприпустне. Хто 
бы тому не вірив, най ся лем посмотрить на Українцями вкрадженый 
фестівал Русинів Лемковины в Ждынї. Лемківска ватра днесь є україньскый 
контрабанд. Ту бы ся не мали злучовати фестівалы, але скорїше єден 
у Свіднику зрушыти. Пріматор Свідника най ся стрічать з кым хоче. Є 
пріматором про вшыткых. Але най не входить до народностной політікы 
такым способом, же він іде зъєднавати. Жадны іншы дві роздїлны 
народности бы му на розум не пришло зъєднавати. І кідь хоче входити до 
такой політікы, най в тім на самый перед має ясно. Іншак будуть резултаты 
ёго роботы будь катастрофічны, або на сміх.

Лем теперь мі вже є єдно ясне. Покля є пріматор Свідника 
екуменістом і такым способом рядить і місто, потім тяжко можеме 
чекати підпору коло здобываня нашого музею у Свіднику до нашых 
рук. Най жыє свідницькый екуменізм! То є така локална машына часу. 
З ним ся можеме вернути в часїі і іти навщівити батька Сталіна. Іщі 
втогды жыв, як ся зачало з таков політіков.

Петро МЕДВІДЬ, Пряшів

Вычерять родак із Орябины Пан Кі-муна?

• На фотцї: Міністер загранічных дїл Словацькой републікы Мірослав Лайчак. 

Локална машына часу
(Закінчіня з 2. стор.)

Mинуло 25 років од основаючой 
громады Русиньской оброды

Історія Русинів сягать далеко до минулости і намаганя о вытворíня якогось 
репрезентанта є сторічна. Но конкретно ся то реалізовало аж взником Русинь-
ской оброды 25. марца 1990 а потім єй першым сеймом 17. новембра 1990, 
точно рік по ніжній револуції, котра поступно змінила цїле културно-сполочень-
ске і економічне спектрум і на сучасній теріторії Словеньской републікы.

Треба повісти, же іщі в часї тзв. Пражской яри в першій половинї р. 1968 
была проба о вытворїня условій про заложіня орґанізації ці руху (ініціато-
рами тогды были: Штефан Бунґаніч, Василь Лата, Інж. Павел Дупканіч, 
Іван Мороз, Михал Крайняк, Андрій Міцай, Михал Хахаляк, Юрій Бурцін 
і далшы). Кінцём авґуста 1968 быв у Міджілабірцях приготовленый зьязд на 
вытворїня русиньской орґанізації. Але тогдышнїй час а потім і доба наслїдуючіх 
20 років такым пробам не жычіла.

Іщі перед револуціов в роцї 1989 в просторах Основной умелецькой школы 
в Міджілабірцях єй учітель ПаедДр. Михал Бицко приготовив выставу о Енді 
Варголови. Е. Варгол, америцькый вытварник і представитель кінематоґрафії, 
закладатель поп-арту, быв сыном Русинів з недалекой Миковой і овпливнив 
світове уменя 20. сторіча. Многы матеріалы были тогды на выставу пожычены 
од родины Завадскых з Миковой і Противняковых з Выдрани. Выстава была 
міцным імпулзом про многых Міджілабірчанів і іншпіраціов на плодны діскузії 
і о русинстві. Были то явны факты, же русиньске усвідомлїня міджі людми 
єствує, є ту і лем чекать на пригодный час, жебы ся наповно проявило. Тот час 
пришов і вшытко ся змінило 17. новембром 1989.

Точно о рік – 17. новембра 1990 – ся одбыв у Міджілабірцях першый сейм 
Русиньской оброды. Тот рік, повный змін, переломів, цїлів нелем в сполочнос-
ти, але главно в поглядах многых людей, є предметом нелегкого оцїнёваня.

Тверда а скоро цїложывотна минула українізація охабила глубоку борозду у 
векшыны з нас, бо зміны ся дотыкали вшыткых. Тых, што были за тоты зміны і 

(Закінчіня на 4. стор.)
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тых, котры їх не приїмали. Зато окреме оцїнїня належыть тым, котры присвя-
човали свій час і народностным проблемам возроджованя русинства.

Оброджіня русинства на Словеньску ся вызначовало єдным шпеціфічным 
характером – великым одпором ведучіх проукраїньскы орьєнтованых пред-
ставителів „Культурного союзу українських трудящих“, котры мали в руках 
орґанізачны штруктуры по цїлім Словеньску, представителїв у централных 
штатных орґанах і інштітуціях, наприклад, і у вшыткых тіпах школ, в розгласї, 
телевізії, в театрї ці в новинках.

Девізов при обнові русинства на Словеньску была міцна молода і середня 
ґенерація інтелектуалів, главно у віці коло 40 років, котра доказала пробудити 
русиньске усвідомлїня у векшыны „своїх“ людей, молодшых і старшых, што 
ся указало при списованю людей наслїдуючій рік, в котрім ся ку русиньскій 
народности ці русиньскому материньскому языку приголосило омного 
веце людей як ку україньскій. Ту треба звыразнити, же од самого зачатку 
прорусиньска ініціатіва а пізніше Русиньска оброда ниґда не была проти Укра-
їнцям, україньскому народу, ёго языку і културї. Все пропоновала сполупрацу 
як рівный з рівным – Русин Українцёви. Но ведучі представителї „Культурного 
союзу українських трудящих“, од 20. 1. 1990 „Союзу Русинів-Українців Чесь-
ко-Словеньска“ аж по теперішній Союз Русинів-Українців СР (СРУСР),  таку 
сполупрацу не приїмали і як противагу сполупраці вытворили основу свого 
діятельства і в тім напрямі оставають уж двадцять років (звыразнюєме, же 
умелый вытвор Русин-Українець, котрый мають в назві орґанізації, не мать 
реалну основу – не є ани Русин, ани Українець – а така назва народности не є 
узнана ани штатныма орґанами).

Народностна проблематіка ся зачала рїшыти найперше в нововыникнутім 
руху „Обчаньске форум“ в містї Мїджілабірцї, причім першый імпулз вышов од 
ПаедДр. Михала Бицка, Петра Фецуры, Осифа Ґраматы і Мґр. Любоміра 
Оначілы. Обчаньске форум по дакількох днях свого єствованя ся змінило на 
„Верейность проти насильства“ (дале ВПН) а ёго председом быв так в пер-
шім, як і в другім припаді Петро Фецура. Поступно ся зачали прилучовати і 
актівізовати і далшы прорусиньскы орьєнтованы молоды люде – Інж. Ладіс-
лав Рогач, Ладіслав Ґуба, Мірко Калиняк, Мґр. Владимір Цепко і далшы. 
Даколи в децембрї 1989 року ся в Містьскім културнім центрї в Міджілабірцях 
(за тодышнёго дипректора ПгДр. Михала Турока-Гетеша) на єднім зо своїх 
засїдань коордіначного выбору ВПН Інж. Іван Біцко з Братіславы запропо-
новав, жебы русиньскій ініціатіві была дана назва Русиньска оброда. Сама 
назва звыразнёвала факт, же ту єствують намаганя о здобываня прав Русинів 
формов народного оброджованя.

Признаком тогдышнїх днїв, котры выразно приспіли к народному оброджіню 
Русинів на теріторії тогдышнього Чеськословеньска, быв взник тзв. Ініціатівных 
ґруп. Попри Ініціатівній ґрупі за оброджіня Русинів у Міджілабірцях, котру 
вів Петро Фецура, была вытворена напр. Ініціатівна ґрупа Русинів-Україн-
ців Чеськословеньска за перебудову в Пряшові, котру вів Мґр. Александер 
Зозуляк. За ёго помочі ся могли Міджілабірчане презентовати в тыжденнику 
„Нове жьття“, котрый быв друкованым орґаном СРУЧС. По дакількох стрічах 
представителїв обох ґруп было ясне, же їх концепції прямованя в русиньскім 
руху суть барз розділны (уж сама назва – Русин верзус Русин-Українець, него-
ворячі о цілёвых задачах). Зато 25. марца 1990 в Міджілабірцях взникла орґа-
нізація – рух Русиньска оброда (офіціално была зареґістрована в октобрї 
1990), котра ясно становила прямованя далшого вывоя в проспіх Русинів. На 
установлюючій громадї (до того часу в подобі руху) быв за председу Русинь-
ской оброды зволеный ПгДр. Михал Турок-Гетеш.

На закладаючій громадї взяло участь 103 представителїв многых русиньскых 
ініціатівных ґруп з окресів Бардеёв, Братїслава, Гуменне, Міджілабірцї, Пря-
шів, Прага і Свідник. Треба одкрыто повісти, же найвекшу заслугу на взнику 
Русиньской оброды мали Русины з Міджілаборець, што потверджують 
слова закладаючого актівісты русиньского руху ПаедДр. М. Быцка, котрый ся к 
даній проблематіці так высловив: „То, же маме Русиньску оброду (уж яка днесь 
є, така є) дякуйте Лабірчанам з бывалой ВПН…, …бо до сейму закладали 
Русиньску оброду лем Лабірчане…“.

Вызнамным почіном новой формуючой ся орґанізації Русиньской оброды 
было выданя нултого чісла часопису Русин, векшынов у русиньскім языку з 
выразнов помочов Сполочности Енді Варголы (на выданю ся фінанчно подї-
ляла фірма Атипік з центром в Кошіцях, Ініціатіва ґрекокатолицькых віруючіх 
і МсНВ в Міджілабірцях). Редакція присвятила увагу вопросам русиньской 
народности, русиньского списовного языка, хрістіаньскым мотівам, жывоту і 
дїлу представителя поп-арту Енді Варгола і были надрукованы Становы Спо-
лочности Енді Варголы. Тексты были написаны в русиньскім языку (дві послїд-
нї темы были спрацованы по словеньскы).

Задачов Русиньской оброды было, окрем іншого, хранити свої реалны 
погляды і природны желаня перед атаками СРУЧС, котрый выужывав вшыткы 
формы натиску і огваряня. В тім часї уж Русиньска оброда была дость силна 
орґанізація і треба спомянути, окрем уж горї названых і далшы мена Русинів 

і Русинок: МУДр. Василиса Бородачова, Михал Хахаляк, о. Михал Беґа, о. 
Франтішек Крайняк, о. Ярослав Поповець, Інж. Василь Варян, Штефан 
Бунґаніч, Мґр. Александер Франко, Евґен Ґалишін, Анна Владыкова, 
Андрій Липтак, Осиф Біцко (Збудьска Біла), Ян Бака (Шарішскый Щавник), 
Др. Іван Бандуріч (Бардеёв), Федор Віцо (Пряшів),  Маріян Харитун (Гумен-
не), Любомір Латта (Снина),  Др. Василь Ґмітерко (Свидник), Нікіта Бунґа-
ніч (Гуменне) і далшы.

Участници громады прияли Выголошіня, в котрім, окрем іншого, были 
становлены такы цїлї: Узаконїня самостатной русиньской народности, 
узаконїня назвы русиньскых народных школ, жебы ся в русиньскых 
церьквах служыли літурґії в церьковнославяньскім языку а апостолы, 
євангеліє і проповідї в русиньскім языку, жебы были змінены назвы 
културных інштітуцій – Україньского народного театру на Театер Алек-
сандра Духновіча в Пряшові і Музею україньской културы у Свиднику на 
Музей русиньской културы. Тыж жадали, жебы ся зрушыли назвы главных 
орґанів, котры были выплодом тоталітной ідеолоґії.

Русиньска оброда дала згоду із вступом до Унії народностных меншын 
Чеськословеньска а потім до Паневропской унії народностных меншын.

І на стрїчі ся указало, же русиньскый рух здобывать цїлоштатный роз-
мір, зачінать здружовати далшы ініціатівны ґрупы і жадала ся уж потреба 
вытворити компактну орґанізацію з пожадованыма належностями і штруктура-
ми, котры бы выпливали зо станов орґанізації, а потім орґанізацію леґіслатівно 
зареґістровати на прислушных штатных орґанах. Приправный коордіначный 
выбор Русиньской оброды 12. авґуста 1990 схвалив Становы Русинь-
ской оброды, котры выпрацовав ПаедДр. Михал Быцко і Мґр. Александер 
Франко. Першы Становы Русиньской оброды были зареґістрованы 
на Міністерстві внутра Словеньской републікы дня 1. 10. 1990 ч. спису 
125/1-400/90-2972. Тым ся в основі завершыла приправа на офіціалну штатну 
леґалізацію першой орґанізації споюючой Русинів на теріторії тогдышнього 
Чеськословеньска і на свій першый сейм. Тым почіном ся Русиньска оброда 
стала четвертов русиньсков орґанізаційов у світї (Русиньска асоціація (Rusyn 
Association) заложена в 1983 роцї в штатї Мінесота (США), Приятельство 
Лемків (Стоварішыня Лемків), котре взникло в апрілю 1989 роцї в Польску і 
Сполочность карпатскых Русинів (Общество карпатськых Русинов), заложена 
у фебруарї 1990 на теріторії Підкарпатьской Руси (Україна). Іщі в 1990 роцї 
выникли 2 далшы русиньскы цїлоштатны орґанізації: в октобрі 1990 в Чехах 
взникла Сполочность приятелів Підкарпатьской Русі і орґанізація Руська матка 
в бывшій Югославії в децембрі 1990 роцї (теперішня Сербія).

Взником і актівностё Русиньской оброды ся вытворили предположіня про 
зновазроджіня русиньской народности а русиньска народностна меншына у 
тогдышнїм Чеськословеньску мала свого першого офіціалного репрезентанта 
в одношіню ку штатным орґанам і інштітуціям.

17. новембра 1990, сімболічно по роцї зачатя цїлосполоченьскых змін, котры 
уможнили і взник Русиньской оброды, ся в Міджілабірцях одбывав першый 
сейм Русиньской оброды – уж офіціално зареґістрованой орґанізації. Сейм 
вів Мґр. Владимір Цепко. Ту першым председом Русиньской оброды ся став 
Мґр. Василь Турок, котрый на тім постї быв скоро 10 років. Далшыма пред-
седами Русиньской оброды были Миколай Ляш,  Ярослав Сисак, Мґр. Алек-
сандер Франко, Штефан Ладижіньскый, Мґр. Анна Кузмякова і Владимір 
Противняк.

Є на місцї припомянути далшы вызнамны моменты у вывою Русиньской 
оброды і русиньской народностной меншыны на теріторії сучасной Словень-
ской републікы: зміна назвы Україньского народного театру (УНТ) на Театер 
Александра Духновіча в Пряшові (15. 10. 1990), цїлоштатне списованя 
жытельства в 1991 роцї (ку русиньскій народности ся приголосило 17 
197, в р. 2001 уж 24 201 людей. На порївнаня ку україньскій народности ся 
в р. 1991 приголосило 13 847, в роцї 2001 ся їх кількость знижыла на 10 814. 
I. Світовый конґрес Русинів, котрый ся одбыв в Міджілабірцях 22. – 23. 
марца 1991, кодіфікація русиньского языка  27. януара 1995 в Братїславі, 
взник Інштітуту русиньского языка і културы 1. марца 2008 в Пряшові і 
многы далшы почіны і актівности суть неодділнов частёв той публікації.

І наперек тому, же в послїднїх роках на теріторії Словеньской републікы 
взникли дакотры новы русиньскы орґанізації і сполкы, котры ся анґажують, ці 
уж в народно-оброджуючім процесї, або в будьякых іншых актівностях підпору-
ючіх русиньску народностну меншыну на Словеньску, правдов є, же Русиньска 
оброда на Словеньску і надале оставать найвекшов, найвызнамнїшов, най-
стабілнїшов і найстаршов орґанізаціов застрішуючов русиньску народностну 
меншыну на Словеньску і є членом Світовой рады Русинів. Актівности далшых 
русиньскых орґанізацій, котры в сучастности єствують на теріторії Словень-
ской републікы, Русиньска оброда на Словеньску щіро вітать і підпорує в 
рамках взаємной сполупраці, бо сполочно помагають при народнім возро-
джуючім процесї Русинів на Словеньску, котрый перед (ред.: 25 роками) 
зачала Русиньска оброда.

(Із книжкы Анны КУЗМЯКОВОЙ і кол.: Наша двадцятьрічна путь.)

Mинуло 25 років од основаючой громады Русиньской оброды
(Закінчіня з 3. стор.)
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