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КУЛТУРНО-ХРІСТІАНЬСКЬІЙ ЧАСОПИС

ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., Інштітут реґіоналных і народностных штудій
Пряшівской універзіты в Пряшові

К дакотрым аспектам функціонованя русиньского
списовного языка у освітнім сістемі Словaкії (2.)

были выданы і приготовлены учебникы2 на окремых школьскых урядах;

Выслїдкы сондованя указали, же в 47 селах
і містах у 57 ОШ інтерес о навчаня русиньского
языка мало 582 школярїв. З того выходила потреба тїсной кооперації Міністерства школства
СР зо школьскыма урядами при гляданю реалных можностей заведжіня русиньского языка до
ОШ. З тым цілём 12. юна 1996 р. в Бардіёві была
робоча стріча, заміряна на рішіня орґанізачных
і педаґоґічных проблемів заведжіня предмету
русиньскый язык і література до ОШ. Выходячі
з нерівномірного россіяня школярїв у селах і в
ОШ, были договорены такы крітерії:
а) завести предмет русиньскый язык і література лем на першый ступінь ОШ, про якый уж

б) створити класу з єдного річника школярїв
або інтеґровану ґрупу з клас І. ступня, в якых
мало быти мінімално по 6 школярїв;
в) кінцём авґуста або початком септембра
(1996) зорґанізовати одборно-методічный семінарь про учітелїв, котры мають інтерес учіти
предмет русиньскый язык і література.
На основі такых крітерій, і по попереднїх сондованях, як і по выроблїню основных школьскых документів, было реалне в школьскім роцї
1997/98 завести предмет русиньскый язык і література до 12 основных школ в пятёх окресах
северовыходного Словеньска (позерай слїдуючу таблічку):

Окресы

Гуменне

Міджілабірцї

Свідник

Стара Любовня

ОШ

Збой

Ул. Коменьского
Ул. Духновічова

Ул. 8. мая
Ладомірова
Гавай

Ул. Koменьскогo
Ул. Лeвoцька
Ул. Штурова
Шаріськы Дрaвцї
Чірч

Але практічне рішіня проблему в реалности не
было аж таке успішне як сіґналізовало сондованя з р. 1996, затоже навчаня русиньского языка
в шк. р. 1997/98 ся зачало лем у штирёх ОШ3 – в
Міджілабірцях і в Свіднику, а прямо корешпондовало з выслїдками културно-освітной роботы
народностно-културной орґанізації Русиньска
оброда в тых реґіонах, котра ту мала свою вызначну членьску базу. Анґажованость її окремых
членів была вырішална як при зродї далшых
шестёх ОШ і єдной ґімназії (в Міджілабірцях) з
навчанём русиньского языка, так і высокошкольской інштітуції – Інштітуту народностных штудій
і чуджіх языків на Пряшівскій універзітї з ОддїлїОкресы
Основны
школы
Середнї
школы
Высокы
школы

Mіджiлaбірцї
Ул. Духновічова,
Ул. Koмeньскогo,
Рaдвaнь нaд
Лабірцём
Ґімназія в
Меджілабірцях

Снина
Ул. 1. мая,
Пчолине,
Стащін

Што ся тыкать росшырёваня сіти школ з навчанём русиньского языка, в сучасности сьме

Вранов над.
Топлёв
Руська Поруба

нём русиньского языка і културы (1999). Дякуючі
тому, в шк. р. 2004/2005 ся предмет русиньскый
язык і література учів у 9 основных школах як неповинный предмет а в 1 ОШ (Шаріськый Щавник)
як повинный, у 1 ґімназії як неповинный, а як росшырююча форма штудія у Пряшівскій універзітї
(позерай слїдуючу таблічку). Што ся тыкать чісла
школярїв і штудентів, котры ходили на годины русиньского языка, подля офіціалной Справы Методічно-педаґоґічного центра в Пряшові їх в р.
2003 роцї было „коло півтісячкы“ (Suchý, 2003).
Став навчаня русиньского языка в школьскім роцї 2004/2005:
Свідник
ЦОШ св.Юрія,
II. ОШ,
Шaрiськый
Щавник

Стропків

Пряшів

Koлбівцї

Пряшівска
універзіта
свідками скоріше стаґнації або в гіршім припадї
редукції чісла ОШ з навчанём русиньского языка.
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(Зачаток в ч. 2/2007.)
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В шк. р. 2006/2007 евідуєме уж лем 8 основных
школ, де ся реалізує таке навчаня, што значіть,
же дошло і к вызначному зменшіню чісла школярїв, котры ся учать русиньскый язык ці уж у формі неповинного предмету або лем кружка, што
поважуєме за єдно з вызначных різік при утримованю сучасного ставу. В послїднїх роках ся
навчаня русиньского языка перестало реалізовати в двох ОШ (на ул. 1. мая в Снинї і на ІІ. ОШ у
Свіднику) – з технічных прічін (делемітація школы або редукція повинностей учітеля наслїдком

економічных прічін), а в єдиній середнїй школї, в
ґімназії в Міджілабірцях, проблем настав, якбач,
наслїдком абсенції кваліфікованого педаґоґа.
На Словеньску дотеперь не суть школы з навчалным русиньскым языком, а то наперек тому,
же педаґоґічны документы і про такый тіп школы
МШ СР схвалило і суть платны.
В таблічковім переглядї навчаня русиньского языка в шк. р. 2006/2007 вызерало так:

П.ч.

Школа

Учітелї русиньского
языка

1.

ОШ Стащін

Мґр. Каміла Гудакова

2.

ОШ Радвань над
Лабірцём

Мґр. Maрeк Ґaй

3.

ОШ Пчолине

4.

ОШ Колбівцї
Церьковна ОШ св.
Юрія, Свідник
ОШ Духновічова,
Міжілабірцї
ОШ Коменьского,
Міджілабірцї

5.
6.

Мґр. Влaстa
Мороховічова
Мґр. Гелена Антошова

Чiсло
школярїв
I.ст. – 6
II. ст. – 8
I. ст. – 20
II. ст. – 18

Кружок

II. ст. – 15

Непов. пр.
Непов. пр.

Мґр. Мілош Стрончек

I. ст. – 10

Мґр. Аннa Mігалёвова

I. ст. – 9

8.

ОШ Шаріськый Щавник

Мґр. Mарiя Бaкoва,
Мґр. Moніка Сaкaрoва

Довєдна

8 основных школ

9 учітелїв

198 школярїв

Мґр. Iвeтa Meлничaкoва

Подля штатістікы, в шк. р. 2006/2007 ся в Словакії русиньскый язык учіло 198 школярїв. Кідь
уведжену штатістіку порівнаме зо Справов Методічно-педаґоґічного центра в Пряшові з 2003
року (Suchý, 2003), так в шк. р. 2006/2007 є евідентне зменшіня чісла школярїв, котры ходять
на будь-яку форму навчаня русиньского языка,
мінімално о 50%. Тот факт выкликує много вопросів о переспектіві народностного школства
Русинів на Словеньску, кідь в общім о такім
у даній сітуації ся дасть говорити, але тым і о
утриманю Русинів як етніка. Їх вырішінём бы
ся мали занимати, подля нас, в першім рядї
русиньскы народностны орґанізації, котрых
є на Словеньску в сучасности зареґістрованых 15, у сполупраці з МШ СР. Но як видно з
характеру предкладаных проєктів русиньскых
орґанізацій до ґрантового сістему МК СР, тоты
орґанізації як кібы сі дану сітуацію не усвідомлёвали, затоже у своїй роботї уж довго
преферують (а главно перша з них – Русиньска
оброда) як правило фолклорны акції4, котры,
подля выслїдків уведженых в школьскых
штатістіках, мають лем мінімалный, кідь не
нуловый, вплив на народно-усвідомлюючій
процес того етніка, якый, подля нас, без екзістенції фунґуючого русиньского народностного школства не є можный.

Неповинный
предмет
Непов. пр.
Кружок

I. ст. – 8

I. ст. – 33
II. ст. – 13
I. ст. – 23
II. ст. – 35

7.

Фoрмa навчаня

Непов. пр.
Непов. пр.
Непов. пр.
Повин. пр.
Кружок

Найчастїшым проблемом, котрый навчаня
предмету русиньскый язык і література у Словакії од самого початку спроваджать, є недостаток кваліфікованых учітелїв, затоже аж в шк. р.
2003/2004 в дакотрых школах зачали учіти першы абсолвенты Пряшівской універзіты з апробаціов про русиньскый язык. Іде о абсолвентів тзв.
росшыреной формы штудія, главно штудійного
одбору Учітельство про І. ступінь ОШ Педаґоґічной факулты в Пряшові, котра в рамках той
універзіты ся реалізовала од академічного року
1999/2000 до р. 2006/2007, кідь тоту форму штудія закінчіла штатніцёв (22. мая 2007) послїдня
штудентка (Мґр. Ярміла Мікова зо Стащіна, окр.
Снина). В тім самім академічнім роцї Пряшівска
універзіта зачала реалізовати нову, бакаларьску
форму акредітованого штудійного проґраму русинськый язык і література в комбінації з 12 іншыма штудійныма проґрамами5 в рамках одбору
Учітельство академічных предметів. За добрых
условій дало бы ся чекати, же першы кваліфікованы педаґоґове про предмет русиньскый язык і
література на ІІ. ступню ОШ і в середнїх школах
наступлять до педаґоґічной практікы аж в шк. р.
2011/2012. Кідь, самособов, штуденты бакаларьского штудія вырішать абсолвовати ай маґістерьскый штудійный проґрам, котрый в тых днях
Інштітут реґіоналных і народностных штудій ПУ

главно русиньскы орґанізації, зато бо таку зміну подля Концепції школованя дїтей жытелїв
Словеньской републікы русиньской народности (1996) можуть ініціовати лем родічі, котры в

ратура до сістему освіты СР перед 10 роками
было выкликане потребов заставлїня процесу
однароднёваня Русинів і жадостями родічів. Але
в сучасности є найважнїше роздумовати над
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приготовив на акредітацію. Споминана неквалі- сучасности з розлічных прічін у своїх дїтей префікованость, главно учітелїв ОШ, котры прояви- ферують навчаня чуджіх языків. Релевантнов
ли інтерес о навчаня предмету русиньскый язык прічінов такого ставу є, наісто, абсенція традіції
і література, ся дотеперь рішала, а так то, як- навчаня русиньского языка, яку запрічінила вышбач, буде і в слїдуючіх роках, орґанізованём ва- ше 40-річна політіка минулого тоталітного режікаційных курзів русиньского языка про учітелїв му, якый не узнавав Русинів за самостатну наосновных і середнїх школ, главныма орґанізато- родность а їх материньскый русиньскый язык за
рами котрых были Штатный педаґоґічный устав самостатный язык. В тім часї асімілація з маёріту Братїславі і Методічно-педаґоґічный центер в ным етніком здобыла такы величіны, же не сьме
Пряшові. Препокладаме, же од акад. р. 2008/20- сі істы, ці ай при єднотнім поступі вшыткых 15 ру09, по конечнім дорішіню леґістлатівных условій синьскых орґанізацій ся дасть заставити. Надїёв
екстерного штудія на
і мотіваціов про РуСловеньску, сучасны
синів у сполупраці із
учітелї
русиньского
штатныма орґанами
языка сі на Пряшів– може быти підвыскій універзітї будуть
шене чісло Русинів,
мочі росшырити свою
але, главно особ з
дотеперішню апробаматериньскым языцію, і так роздобыти
ком
русиньскым.
бакаларьскый ці пізнїЛемже про основну
ше і маґістерьскый дізміну в школстві Руплом ай про предмет
синів, подля нас, є
русиньскый язык і ліважна в першім рядї
тература у екстерній
зміна думаня лідрів
формі штудія.
русиньскых орґанізаСумарізучі, можецій, або, лїпше повіме конштатовати, же
джене, выміна лідрів,
русиньскый
матеякы сі не усвідомують
риньскый язык, в
неприязну сітуацію і
порівнаню з далне роблять ніч про єй
шыма предметами
злїпшіня. Зато віриме,
в школьскім сістемі
же то не была лем наСловакії, має на сугода, кідь в р. 2005 в
часнім ступню реадрукованых орґанах
лізації в школї лем
Русинів у Словакії ся
періферну позіцію.
серьёзно зачав настоЗато, в інтересї утрилёвати вопрос лідра і
маня того меншинопроґраму русиньского
вого языка є важне,
руху, тіпічный скоріше
абы ся у практіцї зміпро початочны штадії
нив к нёму приступ і
формованя націонал● Найновшым русиньскым учебником на Словеньску, котрый
жебы з неповинного вышов тїсно перед 3. Міджінародным конґресом русиньского ных рухів, але, якбач
предмету ся став по- языка у Кракові, є Русиньскый язык про 1. – 4. класы середнїх представляючій сувинный в школах в школ із навчалным русиньскым языком і з навчанём русиньско- часный важный прого языка реномованых авторів, научно-педаґоґічных працовреґіонах, де мінімал- ників Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту реґіо- блем з оглядом на
но 20% людей ся го- налных і народностных штудій Пряшівской універзіты – доц. перспектіву Русинів.
лосить к русиньскій ПгДр. Василя Ябура, к. н., і ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД. єто 80. Треба повісти, же про
публікація приправлена перед тым редакціов, теперь обчаньнародности, респ. к скым здружінём під назвов Русин і Народны новинкы, (Пряшів, перспектіву Русинів
материньскому ру- септембер 2007).
будуть релевантны
синьскому
языку.
выслїдкы рішіня того
Тот ціль ся дасть досягнути лем путёв ціленой вопросу і їх позітівне одбитя до области школі сістематічной културно-освітной роботы міджі ства.
Заведжіня предмету русиньскый язык і літеродічами школярїв, котру бы мали орґанізовати,
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ёго перспектівов, а тым ай над перспектівов
цілого етніка. На основі дотеперішнїх скусеностей можеме повісти, же тота – перспектіва – є
в переважній мірї залежна од уровни ефектівности културно-освітной роботы народностных орґанізацій, котра од р. 2004 фунґує
лем на доброволній базї. В сучасности Русины в Словакії не мають в рамках народностных
орґанізацій ани єдного плаченого, а то значіть
ани професіоналного робітника, котрый бы быв
одповідный за реалізацію задач у сферї народностой културы. Штат тоту роботу охаблять на
плечах народностных обчаньскых здружінь, котрым через Міністерство културы СР, подля нас,
несістемовым способом, придїлять фінанції пріорітно на жыву културу, справила на фолклорны
фестівалы, якы хоць на розвой націоналной свідомости Русинів не мають важнїшый вплив, але
на них, главно Русиньска оброда, жадать і дістає
од штату каждорічно найбівшы фінанції. Окрем
того, у р. 2004 МК СР зрушыло будь-яку можность
професіоналізації6 роботы, а то як в области розвоя жывой културы, так і при выдаваню періодічной пресы. Наслїдком того културно-освітна
робота народностных орґанізацій ся переносить
на плечі добровольників в постактівнім віцї, т. є.
каждым роком ся веце дістає на уровень аматерізму, а при далшых рештрікціях може занедовго цалком заникнути, респ. єй вплив на розвой
націоналный свідомости Русинів ся змінімалізує
до найменшой можной міры. Днесь є ясне, же
така позіція МК СР к меншиновій културї важно
пошкоджує ай наповнёваня Концепції школованя дїтей жытелїв Словеньской републікы русиньской народности. Выходячі з повідженого,
думаме сі, же ту є потрібна добра перевязаность
і сістематічность роботы окремых міністерств,
партіціпуючіх на реалізації прав етнічных меншин у Словакії, беручі притім до увагы в першім
рядї потребы, пріоріты і шпеціфічности каждой
з них.
Наконець бы сьме хотїли згорнути пріоріты русиньской етнічной меншины у выховно-освітнім
сістемі Словеньской републікы, на котры вказала ай перша робоча стріча русиньскых учітелїв
12. децембра 2006 року в Радвани над Лабірцём
(окр. Міджілабірцї):
1. Треба у практіцї решпектовати прияту Концепцію школованя дїтей жытелїв Словеньской републікы русиньской народности (1996).
2. Операючі ся о тоту Концепцію, треба зачінати з выховно-освітным процесом в
материньскім русиньскім языку уж од матерьскых школ, то значіть, в селах, де переважно ся говорить по русинськы, офіці-

ално треба декларовати матерьскы школкы з выховным языком русиньскым.
3. Выходячі з пункту 2, тримлеме за важне зачати з выховов педаґоґів про матерьскы
школы з выховным языком русиньскым.
Концепція передусловлює створіня клас
у середнїх педаґоґічных школах в Пряшівскім краю з навчанём русиньского языка.
4. Потрібна є трансформація основных і середнїх школ з навчанём (s vyučovaním) русиньского языка на школы з навчалным (s
vyučovacím) русиньскым языком.
5. В інтересї утриманя русиньского языка і
злїпшіня уровни ёго навчаня є важне, абы
ся в практіцї к нёму змінив приступ і жебы
з неповинного предмету ся зарядив до катеґорії навчаня материньского языка як повинного предмета в школах в реґіонах, де
жыє мінімално 20% Русинів. (Сучасна словеньска леґіслатіва то доволять.)
6. Беручі до увагы тот факт, же в школах
учать предмет русиньскый язык і култура
переважно некваліфікованы про тот предмет педаґоґове, треба выдавати в Народных новинках методічный додаток про
школы і учітелїв (позн. авт. – такый проєкт
быв запропонованый МШ СР іщі в 2003 роцї,
але доднесь ся не реалізовав, бо не быв схваленый).
7. В інтересї пестованя позітівного одношіня к материньскому русиньскому языку у
дїтей жытелїв Словеньской републікы русиньской народности і як додаток в рамках
ёго навчаня є так само важне зачати выдавати і фінанчно підпоровати з боку МШ СР
часопис про дїти і молодеж в русиньскім
языку (Позн. авт. – Проєкт на такый часопис
під назвов Русалка быв запропонованый іщі в
1999 роцї наперед Міністерству школства СР,
а в 2001 р. Міністерству културы СР, але дотеперь ся про несхвалїня не реалізовав).
8. В інтересї утриманя материньского языка
Русинів на Словеньску є про тоту меншину важне росшырёвати чісло школ із навчанём і з навчалным русиньскым языком,
што собі выжадує персоналне і фінанчне
покрытя орґанізачной роботы.
9. В рамках высокой школы є потребне, абы
ся чім скоріше зачав реалізовати попри
бакаларьскім тыж маґістерьскый штудійный проґрам русиньскый язык і література в денній і в екстерній формі, і жебы ся
выховлёвали кваліфікованы педаґоґове
про основны і середнї школы з навчанём
русиньского языка і з навчалным русиньскым языком.
10. При такій роботї ся выжадує перевязана і сістематічна кооперація Міністерства
школства СР і Міністерства културы СР,
партіціпуючіх на реалізації прав жытелїв
русиньской етнічной меншины в Словакії,
беручі до увагы потребы, пріоріты і шпеціфічности сучасного розвоя Русинів.

2. В 1994 роцї у выдавательстві Русиньской оброды в Пряшові были выданы учебникы: Букварь
про русиньскы дїти (автор Ян Гриб), Чітанка
про русиньскы дїти (автор Ян Гриб), Правила
русиньского правопису (Василь Ябур), Орфоґрафічный словник русиньского языка (Юрій
Панько і кол.) і Словник лінґвістічных термінів
(Ю. Панько).
3. В Міджілабірьскім окресї ся в шк. р. 1997/98
зачав учіти русиньскый язык в Основній школї
на ул. Коменьского і в ОШ на ул. Духновічовій,
в окресї Свідник – у Церьковній основній школї
св. Юрія і в ІІ. ОШ на ул. арм. ґен. Людвіка Свободы.
4. Істочник: http://registerkultury.gov.sk/granty2007/statistiky verejne.php
5. На Пряшівскій універзітї од академічного року
2006/2007 мож штудовати бакаларьскый штудійный проґрам Русиньскый язык і література
з руськым языком і літературов, нїмецькым
языком і літературов, історіов на філозофічній
факултї; з анґліцькым языком і літературов,
біолоґіов, ґеоґрафіов, музичнов і вытварнов
выховов на факултї гуманітных і природных
наук; з тїлеснов выховов на факултї шпорту, і
з реліґійнов выховов на обидвох теолоґічных
факултах ПУ – ґрекокатолицькій і православній.
6. Вынос Міністерства културы СР з 29. апріля
2004 ч. МК-480/2004-1 о даваню дотацій орґанізаціям, котры суть в справі Міністерства културы Словеньской републікы.

Література:
1. Ripka, I.: Jazykové práva národnostných menšín
na Slovensku. In: Človek a spoločnosť III-2000-1,
..., www.saske.sk/cas/1-2000.
2. Lipinský, J.: Sebareﬂexia postavenia a vývoja
Rusínov na Slovensku. Niektoré výsledky
etnosociologického výskumu na severovýchodnom
Slovensku v roku 2002. Prešov 2002.
3. Ванат, І., Ричалка, М., Чума, А.: До питань
післявоєнного розвитку сучасного стану
та перспектив українського шкільництва в
Словаччині. Додаток до газети Нове життя,
№. 40. Пряшів 1992.
4. Magocsi, P. R., ed.: A new Slavic Language is
born. The Rusyn Literary Language of Slovakia./
Zrodil sa nový slovanský jazyk. Rusínsky spisovný
jazyk na Slovensku. New York 1996.
5. Stanovisko k národnostnému školstvu. Rusínska
obroda Medzilaborce. Zaslané Úradu vlády SR
15. 8. 1990.
6. Jabur, V.: Koncepcia vyučovania rusínskeho jazyka ako materinského na základných školách
s vyučovaním
rusínskeho
jazyka.
Štátny
pedagogický ústav Bratislava, detašované pracovisko v Prešove, Prešov 1996.
7. Koncepcia vzdelávania detí občanov Slovenskej republiky rusínskej národnosti. Ministerstvo
školstva SR, Bratislava 1996.
8. Suchý, Š.: Stav učebného predmetu rusínsky jazyk
a literatúra v školách s vyučovaním rusínskeho jazyka k termínu 31. 12. 2003. Správa Metodickopedagogického centra, Prešov 2003.

● В авґустї 2007 вышли у Пряшові на Словеньску три новы учебникы про 3. класу основных школ із навчанём русиньского языка і з навчалным русиньскым языком, а то Русиньскый язык і Чітанка автора векшины русиньскых учебників
про ОШ по роцї 1989 – Яна Гриба, і Робочій зошыт із русиньского языка нового автора (минулого року быв першыраз
автором Робочого зошыта про 2. класу ОШ), єдного з першых двох абсолвентів росшыреной формы штудія русиньского языка на Педаґоґічній факултї Пряшівской універзіты, теперь учітеля русиньского языка в ОШ у Радванї над
Лабірцём – Мґр. Марека Ґая.
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З історії і сучасности БІЛОВЕЖЫ
(Не патриме мы – Біловежчане, як ся говорить, міджі „худобных прибузных“ ани з погляду історії
нашых предків і вшыткого, што творить історічный і сучасный колоріт села і ёго жытелїв.)
Село Біловежа ся находить
10 кілометрів на северовыход од
Бардіова в Низкых Бескідах, в долинї потічка, котрый ся вливать
до рікы Топля. Єй сусіднїма селами суть Гажлин, Шаріське Чорне, Андріёва, Бардіовска Нова
Вес, Комарів і Грабовець. Єдным
з найвекшых проблемів сучасности є велика незаместнаность
в селї, котра досягує аж 40 – 50
процент. Многы Біловежчане роблять за граніцями – в Нїмецьку,
Голандьску, Анґлії, Америцї, Словіньску, Ірьску, но главно в сусіднїх Чехах.

Бардіова Т. Вайс од находцї Юрка
Юрча про музей в Пряшові. Місто найджіня того артефакту є на
густо зароснутім Верьху (званый
і Ставлинець, кота 409), 15 – 20
метрів над путёв, котра веде до
Біловежы, приближно 825 метрів
од роспутя. З вышшеуведженого
выпливать, же долина рікы Топлї была найфреквентованїша у
фазї молодшой добы бронзовой.
Найджіня суть з помірно куртого

З давной минулости
реґіону
О найстаршім періодї жывота
нашых предків ся дознаваме лем
з археолоґічных выкопавок. Тоты
вказують, же першы люде в нашім
реґіонї (поводя Топлї) ся обявлюють в палеолітї (старша доба камінна – выше 15 000 років). Свідчать о тім дакотры камінны артефакты, з котрых найвызначнїшым
є дотеперь торзо роговцёвой чепелї з недалекого Комарова.
Далшый період правікой історії – то суть гробны могылы
із културов шнуровой керамікы,
котры ся доховали в гребінях
гор по пастырьско-рольницькім
жытельстві. Третїм, дотеперь дослїдженым періодом в історічнім
розвитку пагоркатины в области
Топлї є молодша доба бронзова,
до котрой належать помірно богаты бронзовы артефакты. Тоты
походять з Гажлина, часточно і
з Біловежы – нашов їх в р. 1955
жытель Гажлина Ян Гріц на Біловезькім верьху, на краю зароснутой меджі. Вшыткы артефакты
(торзо меча, лук, топір з туляйков,
нарамкы і под.) были поскладаны
в глиняній судинї. Історіци зарядили тоты артефакты до періоду
пізной добы бронзовой. Богаты
історічны артефакты ся нашли і в
сусіднїм Комарові а тыж в Біловежі. Ту у р. 1950 нашли при ламаню
каміня бронзовый депот, в котрім
были два єнакы топоромолоты,
топір з туляйков і вушком і розлічны оздобы. Єден із топоромолотів здобыв музейный працовник з

о тім і факт, же в р. 1514 на панстві
Маковіця было 28 словеньскых і
20 русиньскых осад. Знамый є
факт, же Арпадовцї (кралёвскый
род в Угорьску, днешнїм Мадярьску і на Словеньску) будовали
опевнїня, стражны башты, жебы
хранили теріторію на север росшырюючого ся Угорьского кралёвства. Може, в павучінї тых історічных подїй можеме глядати і
ґенезу назвы села Біловежа.
Поступно, од 13., но главно в
14. ст. взникали в Шаріській жупі
новы усілости поставлены на закупнім праві. Імпулзы на їх заснованя давала шляхта – властникы
панстев. Новых оселенцїв приводжали звычайно міщане, котры
ся подля писомного документу
з властниками земель ставали
шолтісами (в днешнїм розуміню
якымась старостами) в новых
селах. До того періоду ся рядить
і взник села Біловежа, котре належало панству Маковіця і было
од початку русиньскым селом з
жытелями – Русинами (Rutheni,
Ruthenus).

Взник Біловежы
● Обалка брожуры выданой к 650.
роковинам од першой писмовій інформації о русиньскім селї Біловежа, Бардіовского окресу (Бардіов,
2005).

часового періоду (од 13. до 10. ст.
перед нашов еров), но тот є якраз
вершинов бронзовой індустрії.
Потім наступила желїзна доба.
З нашого погляду вызначным
періодом є період першых слїдів
славяньского заселїня нашого
краю – реґіону, котрый ся став
частёв Шаріського комітату (століцї). То уж є хрістіаньска доба,
період заселёваня і взнику першых сел, міджі нима і Біловежы.
Наш реґіон ся став гранічным
пасом міджі Угорьском і Польском і быв масовіше заселёваный
осадниками в 12. – 14. ст. Тогды
ся главно в севернім Шарішу усалашыло і польске, але і перше русиньске жытельство. Перевладало, правда, словеньске, но ани русиньского не было мало. Свідчіть

Село Біловежа патрить міджі
найстаршы в околіцї. Перша писана памятка о Біловежі є з 28.
юна 1355. Тогды Яґерьска капітула з повіріня краля Людовіта І.
потвердила выдїліня маєтку панства Смілно про землевластників
Текулівцїв. Маєтковов сочастёв
панства была і Біловежа. Є лем
лоґічне, же село єствує веце років як уведженых 650 од першой
писомной справы.
Взник Біловежы предпокладаме в другій четвертинї 14. ст.
Выбудовали єй осадници на закупнім праві із шолтісами. О тім,
як конкретне село взникло, нїт
доложеных документів. Стрітили сьме ся з тверджінём, же уж в
12. ст. Біловежа єствовала, бо в
р. 1242 на село „напали Татары і
цалком го знищіли“.
Писомны жрідла од 14. ст. уводять наше село переважно в правописных обмінах словеньской
назвы Біловежа. У р. 1355 то была
назва Belawese, 1492 – Belawesa,
1736 – Belovescha, 1808 – Belo-

нотливых роках. Так наприклад, в
р. 1787 мало село 75 обысть і 452
жытелїв. У р. 1828 ту жыло 585
душ в 79 обыстях, в роках 1869
– 551 жытелїв, 1900 – 613, 1930 –
672 жытелїв і 114 хыж, 1948 – 804
жытелїв, 1970 – 972 жытелїв і 211
хыж, в р. 1993 – 828 жытелїв і 280
хыж, в р. 2000 – 792 жытелїв а в р.
2005 – 803 жытелїв і 295 хыж.

Будителї А. Духновіч і А.
Павловіч в Біловежі
До історії Біловежы ся записали і русиньскы народны будителї
19. ст. – А. Духновіч і А. Павловіч.
Александер Духновіч пережыв
у Біловежі повны штирї рокы – од
апріля 1834 до апріля 1838. „Непокірливого попа“ посылав єпіскоп
Тарковіч до „глухых сел“ Маковіцї – Комлошы (днешня Хмелёва)
і Біловежы, де 3 рокы не было
священика. Были то найкрашшы
рокы ёго жывота (мав тогды 31
років), правда одорваны од културных центрів, рокы прожыты в
бідї і самотї. Тот факт позначів і
ёго творчость, але на другім боцї,
прямый контакт з людми дав му
богату іншпірацію про ёго далшу
творчость і вплынув на ёго орьєнтацію – стати ся сыном свого народу, народным будителём.
Будучій будитель ся пересвідчів о тім, же є Русин і хоче быти
вірным свому народу, знати ёго
тугы, веце ся анґажовати за достойный і людьскый жывот. І зато
вырішив писати родным языком
(дотогды писав по мадярьскы або
по руськы). Правда, язык Русинів
не знав так добрї, што было видно
в ёго творчости. Треба брати до
увагы і факт, же зачінав, властно,
од початку, не мав опору, приклады, не было літературы, книжок.
Біловезькый жывот дав Духновічови матеріалы, темы, іншпірацію
на ёго літературну творчость. В
Біловежі написав, респ. зоставив
свою рукописну збірку „Privitatae
cogitationes“,котра ся складать з
робот 20. і 30. років 19. ст. і вказує
нам цілковый образ умелецькой
творчости писателя, поета тых
років. Переважує інтімна ліріка,
мотівы ласкы, самоты, але і темы
обчаньскы, главно в послїднїй
фазї жывота в Біловежі.
Правдоподобно в Біловежі написав, або холем плановав написати етноґрафічну роботу „О
народах Крайняньскых“. Духновіча поважуєме за основателя
народной школы і першого народного учітеля. В Біловежі быв

у першім рядї як священик, но
попри тім учів дїтей і дорослых.
В освітї видить єдну з путей, як
выйти з біды і одсталости нашых
людей. Дїтей учів у роднім языку,
причім у мерьку мав і спознаваня
основ польногосподарьскых робот і садоводства.
Закы Духновіч быв до Біловежы придїленый, А. Павловіч ся
сам дожадовав у єпіскопа, жебы
го призначів до Біловежы за священика. Жыв у Пряшові і не хотїв
піти учіти до вышшой ґімназії до
Кошыць. Єпіскопови написав жадость, в котрій находиме і таку
просьбу: „Сего ради молю Преосвященство Ваше о приход
біловезькый“. По такій просьбі
доставать місце пароха в Біловежі, де приходить 5. юна 1851.
Пережыв ту довгых 13 років, потім одходить до Свідника. Хотїв
быти міджі людми, служыти їм на
постї простого священика. Якраз
у Біловежі ся Павловіч дефінітівно сформовав як народный будитель выразно гуманно заміряный,
але дозрів і як педаґоґ, священик,
поет. В Біловежі написав свої вызначны віршы „Уч ся моє дїтя“, „Я
сын Бескидів“, „Думкы маковицькых красавиць“, „Я в Карпатьскім краю руську мамку
маю“, але і цінну поему „Став
бідного селянина“, найджену
при оправі стріхы в біловезькій
церькви. Сохранили ся тыж дві
рукописны збіркы поезій А. Павловіча, а то в архіві О. Шлепецького, котрый ся інтересовав о ёго
жывот і творчость. Суть то збіркы
„Песник сочіненый А. Павловічем біловезькым панотцем в
пользу любимых школьскых
учебників в Біловежі 1858 ґода“
і „Думкы А. Павловіча в Біловеже 1862 ґода“. Павловіч ся в
Біловежі занимав і педаґоґічнов
роботов. Споминать то у своїй
автобіоґрафії. У своїх творах боёвав проти алкоголізму, але і проти
мадярізації і денаціоналізації Русинів.

Кошикарьство і
подомовый обход
Біловежчане ся до історії записали і як добры обходници – кошикарї. Подомовый обход мать в
селї богату традіцію і быв доповнюючім жрідлом обжывы попри
польногосподарьскых роботах.
Выробкы з прутя – кошикы, опалкы дакотры Біловежчане доказали выробляти самы. Томаш Катаник, Ґреґор Марчіньскый, але
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wese, кінцём 19. ст. і зачатком 20.
ст. суть евідованы дві назвы – мадярьска – Belavezsa і русиньска
– Біловежа. Бесспорно, мотівом
на взник назвы была „біла вежа“.
Могла то быти стражна вежа в погранічу – в 11. і 12. ст., респ., як уводить історік Фердінанд Улічный –
мурована вежа бенедіктіньского
клаштора, подля котрого дістала
назву і тота долина. Єствує і далша верзія назвы села, а то подля
поменованя білой вежы на церькви. Правда, ани тото походжіня
не є затля правоплатно доказане,
але є найправдоподобнїше. Вірогодным фактом є главно тот,
же назва села Біловежа походить
з поменованя двох слов – біла і
вежа. А тото є главне. Біловежа ся
дале споминать в листинах краля
Жіґмунда з років 1414 і 1416, котрыма потверджує Чудардовцїв як
властників маєтків панства Маковіця а потім в суписї сел Шаріськой століцї з р. 1427. В тім роцї
была Біловежа зданена од 24.
або 28. підданьскых усілостей,
также была в тім часї середнё
великым селом маковіцького панства. Друге жрідло уводить, же в
р. 1427 было село маєтком родины Чударовой і мало 29 „ореків“.
Далшый факт уводить Vlastivedný
slovník obcí na Slovensku, де ся
пише, же в р. 1427 село мало 52
порт. В сусіднїм Гажлинї были
ґаздівскы усілости зданены од 77.
порт, также Гажлин довєдна з Куримов (102 усілостей) належав ку
найвекшым селам верьхнёго Шаріша. Векшына навколишнїх сел
належала міджі середнё великы і
меншы села.
В другій половинї 15. ст. векшына жытелїв з Біловежы одышла, бо в р. 1492 ту были лем три
ґаздівства. По трёх ґаздівствах
іщі зістали порожнї хыжы, а 20
господарств лем недавно жытелї
цалком зохабили – уводить архівный матеріал. Наісто то запрічінило польске войско в р. 1472
В 1548 і 1567 роках были ґаздове зданены од 2,3 і 2,5 порты.
У р. 1567 ту было єдно ґардівство
на цілій і штирї ґаздівства на півусілости. В р. 1600 в селї было
10 підданьскых обысть. Правда,
жыли ту і шолтіськы родины і жытелї фары.
Біловежа ся з упадку кінцём
15. і початком 16. ст. позбирала
і тренд середнё великого просперуючого села сі уховала до
днешнїх днїв. Свідчать о тім факты о чіслї жытелїв і обысть в єд-
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і другы выробляли і кошикы з лупленого прутя. Але главне было
продаваня прутяного товару, котрый скуплёвали од кошикарїв з
Бардіова, Зборова, але і зо села
Лацкова коло Старой Любовнї, де
ся выроба кошиків розмогла уж
у 18. ст. Тоты выробкы продавали в Польску, Руську, Нїмецьку,
Шведьску, на Балканї і в другых
европскых штатах. Інформації з
років 1879 – 1880 досвідчують,
же „з околіцї Бардіова експортують кошикы до Руська у великім
обємі“. З по мадярьскы писаных
документів ся дознаваме, же „з Біловежы много тісяч кошиків експортують до Руська і Нїмецька“.
„Крайняци“ – як кликали Біловежчан Лацківчане, приходили скоро
на ярь за готовыма выробками з
прутя, накладали їх на возы і продавали по цілій Европі. Кідь попродали вшыток товар, продали
і конї з возами, і так ся вертали
домів. Тота процедура ся повторяла каждорічно. До подомового
обходу в 19. і першій половинї 20.
ст. были залучены цілы родины.
Сынове ся учіли од своїх няньків,
абы пізнїше свої способности передавали своїм потомкам. Обходници мали роздїлены раёны (Братїслава, Бойніцї, Бзенець, Прага,
Штрбске Плесо, Маків – Бумбалка
і многы другы), в котрых мали домінантне поставлїня. Подомовый
обход ся розвивав аж до половины 80-ых років 20. ст. Стары „драгарї“ постаріли, многы повмерали,
а молодшы, аж на мало вынятків,
їх не наслїдовали.

землї. Штату ся одводило зерно,
яйця, бандуркы, молоко, мнясо, а
то за сімболічны грошы. Забити
дома выгодовану свиню без поволїня МНВ было незаконне. На
тото ся выдавав тзв. „закалячій
лист“, з котрого выпливала повинность дати штату скору з хребтовой части пацяти. Повинностёв
функціонарїв МНВ было і старати
ся о польны комунікації. Подля
потребы ся реалізовала їх оправа, при котрій ся черяли вшыткы
Біловежчане (ходило ся „на драгы“). На оправу мали лем лопаты,
крампачі або шпеціалну мотыку
„вортівку“.
Днешня Біловежа є модерным
селом 21. стороча. Мать верейный водовод, є сплінофікована,
суть ту зроблены асфалтовы
містны комунікації, мать властну
каналізацію, чістічку одпадовых
вод, новый дім смутку. Село выросло і културно, заслугу на чім
мать главно містна школа, котра
была збудована іщі в р. 1911, і
церьков. Село сі доднесь сохранило і матерьску школку, котра
мать свої властны просторы, помалы 30-річнов історіов ся може
пышыти фолклорный колектів Біловежчанка, але і молодежный
колектів Рачканя, котрый выник
за підпоры подникателїв Петра
Микулы і Осифа Сорокы і котры
презентують русиньскый фолклор
і дають Біловежі печатку русинь-

ского села, котре не забывать на
свої традіції.

Народностна штруктура
сучасной Біловежы
Народность. Слово, котре резонує міджі Біловежчанами і відїло
бы ся, же жытелї села суть горды
на своє походжіня, же русиньска
материньска реч ся розвивать у
каждой ґенерації. Но не вшытко
є так, як ся на першый погляд видить. Не стачіть мати лем повно
бісіды о русиньскых будителях,
о їх одказї, котрый сі при розлічных акціях припоминаме. Днешня
реаліта є цалком інакша. К русиньскій народности ся в селї
голосить нецілых 10 процент
жытелїв! Асімілація ту бє до оч.
В школї ся перестала учіти азбука
– „є то немодерне і непотребне“. В
родинї, де обидвоє родічі суть Русины, комунікує ся по словеньскы
– є то „модерне“. Выходный обряд
ся тыж „модернізує“, што там по
одказї предків, по кіріло-мефодьскій традіції... Будьме горды холем
на то, же в нашій ґрекокатолицькій
церькви іщі можеме намісто „Pane,
zmiluj sa“ заспівати „Господи, помілуй“. То при вшыткій почливости
к словенчінї і Словеньску, котре
є нашов домовинов. При такім
трендї в Біловежі за пару десяток років не учуєме єдиного русиньского слова, на котре сьме
днесь іщі як-так горды.
(Скорочене.)
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Старостове села од
взнику ЧСР і розвиток по
2. світовій войнї
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По першій світовій войнї, в нововзникнутій ЧСР быв до функції
старосты села поставленый Андрій Сторіньскый, котрый у тій
функції быв до р. 1927. Од р. 1928
старостом быв Осиф Юрч, од р.
1930 Петро Юрч, пізнїше Ян Тіш.
В р. 1933 ся зачала писати кроніка
села. Як староста ту є підписаный
Михал Костура. В часї тзв. Словеньского штату на челї села стояв Ян Луч і Юрко Марко. По войнї
были зряджены народны выборы,
першым председом МНВ ся став
Осиф Бездень. До р. 1975 ся в
селї пріватно ґаздовало. Каждый
ґазда мусив давати штату натуралны данї (контінґенты), котры
были становлены подля выміры

● Плеяду старостів села Біловежа за рокы єй екзістенції доповнила сучасна
старостка Ева Поборжілова. На фотцї міджі наймолодшым поколїнём Біловежчан почас бісіды з членами редакції Русина і Народных новинок – ПгДр.
Маріёв Мальцовсков, ПгДр. Кветославов Копоровов і Мґр. Александром Зозуляком 12. апріля 2007.
Фотка: А. З.

Михайло ШАРҐА, Заслуженый працовник културы Україны

Недавно узрїв світло світа
„Словарь русиньско-украйиньско-руський“ і „Словарь русскоукраинско-русинский“ в єднім
томі. Автор публікації – Дмитро
Поп, знамый філолоґ і славіста,
краёзнатель, автор ряду книг о
історії Підкарпатьской Руси. Про
шыршу інформованость чітателїв
першый роздїл книгы автор присвятив історії Підкарпатьской Руси,
де в стислій формі подав найважнїшы моменты з богатой історії підкарпаторусиньского народа.
По „Малій історії Подкарпатськой Руси“ автор словника
представив язык підкарпатьскых
Русинів в статї під назвов „Язык
подкарпатських русинов як обєкт політичных інтриґ“, в якій
выкреслив періпетії, якы повинен
быв абсолвовати славяно-русиньскый язык за послїднїх тісяч років.
Ту автор справедливо вказує на
факт, же без історічной екскурзії до минулости тяжко порозуміти сучасне положіня русиньского
языка в рядї славяньскых языків.
Зато він і веде чітателя до 9. стороча, до єпохы учітелїв вшыткых
Славян, авторів славяньской азбукы і першых перекладателїв на
славяньскый язык такых текстів,
як Літурґія і Євангеліє солуньскых
братів Кіріла і Мефодія, до епохы
першой міджінародной славяньской державы Великой Моравы,
під політічным вплывом якой в
другій половинї 9. ст. быв русиньскый край. Од моменту своёй появы славяньска держава Велика
Морава зазнала на собі величезный тиск з боку ґерманьскых феодалів, котры в нїй відїли важну
барьєру на пути їх воєнной політікы у звязи із славяньскыма землями. Може якраз тот політічный
аспект вплынув на рішіня римского
папы Адріяна ІІ., котрый у р. 866 не
узнав ани Літурґію, ани Євангеліє,
котры были переложены Кірілом і
Мефодіом до славяньского языка. Але такой на другый рік (867)
Адріян ІІ. положыв богослужебны
книгы, переложены до славяньского языка солуньскыма братами, на
вівтарь базілікы св. Петра в Римі,
і тым славяньскый язык і сімболічно, і фактічно став на єдну уровень
з панівныма в тім часї в Европі трёма языками – латиньскым, ґрецькым і іврітом (языком жыдів – позн.
ред.). Інакше повіджено, славянорусиньскый язык быв кодіфікованый в Римі іщі в далекім р. 867. Ту
треба повісти, же Кіріл і Мефодій
за основу своїх перекладів взяли
знамый їм з дїтинства солуньскый
славяно-русиньскый діалект, може
то быв і язык Білых Хорватів – далекых предків Русинів, якых історічна судьба у 7. ст. затисла з Карпатьского реґіону аж під ґрецьку
Солунь. Зато, же Славяне не мали
в 9. ст. свій літературный язык,
прияли за свій язык церьковнославяньскый – язык Кіріла і Мефодія,

на котрім ся донесь ведуть богослужбы в русиньскых церьквах. На
превелику шкоду, смерть Мефодія
у р. 885 (Кіріл умер іщі скорше – у
р. 869) зробила кончіну розвитку
старославяньского языка. Славяне середнёй Европы поступно ся
запущають до латиньской културной сферы, выслїдком чого є факт,
же славяньска писомность ся в тім
реґіонї поступом часу перестає
хосновати. Западны Славяне скоро забывають і на славяньске пис-

мо, і на славяньску азбуку, цалком
переходять на латиніку. І знову, як
конштатує автор словника, треба
говорити о феноменї підкарпатьского Русина, якый не позераючі ся
на бурї історії, жыючі тісяч років у
державі, де домінантным народом
не были Славяне, єдиный в Середнїй Европі сохранив сі славяньске
писмо, хоць і в русиньскім краю
довгы вікы – аж до 30. років 19. ст.
доміновала латиніка. Окрем того,
Русины сохранили в своїм языку много елементів языка старых
Славян. Зато русиньскый язык мож
правом поважовати за ненарушеный лінґвістічный остров Середнёй
Европы, по якім суть щедро россыпаны старославяньскы языковы
перлы. На днешнїй Українї таке поставлїня русиньского языка з вины
україньскых тзв. „вчених“ было перенесене з лінґвістікы до політікы
і з проблему наукового переросло
до проблему політічного. Правда,
днешнї ураїньскы науковцї не суть
першыма, хто шпекулує з русиньскым языком. Іщі на кінцю 19. ст.
антірусиньскы силы принесли Русинам данайскый дар – тзв. „мовне
питання“. На честь підкарпатьской
інтеліґенції мож приписати факт,
же нелемже тот дар не прияла,
але ся од нёго і актівно діференцовала. То видно із слов А. Духновіча, котрый незадовго перед своёв
смертёв крітізовав своїх колеґів

– Русинів з Галичіны, котры ся поставили на путь українофілства.
Высловлюючі общу думку підкарпаторусиньской інтеліґенції Духновіч писав: „Простите, братья,
не оскорбляю никого, но сказати
должен я правду, что в тех великих украинских повестях нет добраго вкуса. Нынешняя ваша беллетристика уравнена только до
корчмы Грицёви и Иванови, чтоб
посмеятся. Нареготался, але не
образовался...не понимаю, яким
способом так нараз изм÷нитися
могла чистая руская (русиньска
– позн. авт. ) мова на украиньскую,
та чей Галичина не на Украин÷, в
Галичин÷, насколько мн÷ извістно, не такій діалект...“ На жаль,
тот українофільскый баціл, котрый
півстороча дозаду заставив Галичан, і емісарї котрых ся намагали
в 20-тых і 30-тых роках 20. ст. заставити і підкарпатьскых Русинів,
днесь є підхопленый дость шырокым кругом тзв. „ученых“, котры
намісто того, жебы ся занимали
русиньскым языком і вказали го у
цілій ёго красї, як раріту, котра допомогла пережыти старому славяно-русиньскому народови, ся
занимають лінґвістічнов політіков,
котра з науков ніч сполочне не
мать. Праві зато, як потверджує
автор словника, він ся взяв за необычайно тяжку роботу – зложыти
першый славяньскый тройязычный словник, якый іщі славяньска філілоґія не мала. Жебы
подати штонайшыршый образ
словникового фонду русиньского
языка, автор доказав запоїти до
збераня русиньскых слов носителїв русиньского языка із вшыткых
раёнів краю. То є тыж новый приступ к написаню русиньского словника. А іщі єден момент, на котрый
треба обернути позорность – то є
намаганя автора через філoзофію
підкреслити такый знак русиньского характеру, як є богабойность.
У словнику Д. Попа найдеме нелем русиньскы назвы вшыткых
церьковных свят, з чім сьме ся не
стрітили в ниякім другім словнику,
але і таке русиньске поздравканя,
як Слава Ісусу Хрісту і одповідь на
нёго: Слава Богу навікы!
Автор у словнику тыж дав до
позорности такый детайл, як бесцеремонне присвоїня русиньскых
слов україньскыма опонентами і їх
снагы втиснути їх до словника україньского языка. Але хоць в україньскых академічных словниках таку
труфалость мож заобалити приставками „арх.“, „обл.“ або „усн.“,
то гірша вже річ, коли редакторы
телевізных і розгласовых медій на
Українї примушують україньскых
слухачів розшіфровлёвати їх „перлы“ україньского языкового прояву,
як напр. „Президент подав пропозіцію, на яку премєр пристав“, де
прекрасне україньске слово „погодився“ редактор замінив русиньскым словом „пристав“. З другого
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боку, роблячі над русиньскыма словами і україньскым словником, автор обернув позорность на факт,
же зоставителї україньскых словників не барз добрї
знають україньскый язык, напр. жаден україньскый
словник, докінця ани академічный, не уводить прекрасне україньске слово „начувайся“, або фразы „ну,
начувайся“ (Ну погоди). Зато вшыткы україньскы філолоґы суть пересвідчены, хоць нїґда не чули нияке
русиньске слово, же русиньскый язык – то лем „гілка“
(діалект, наріча, говірка) україньского языка, бо він є
близкый україньскому языку, а Русины подля той теорії языковой близкости такым способом ся называють
українцями. Україньскы філолоґы ся докінця ани не
здогадують, же языкову теорію вызначіня народной
приналежности розробив нїмецкый філозоф кінця 19.
ст. Гердер, завзятый панславіста! Він ся дотримовав
погляду, же світ здатне змінити лем нове і лем славяньске сполоченство, бо европскы народы суть на
тото вже стары. Наперек тому, 70 років єствованя нового сполоченства, соціалістічного, теорії Гердера не
потвердили. Мають ся над чім задумати україньскы
„учены“. З другого боку, 5 балканьскых народів бісідує
сербскым языком, але ани Чорногорцї, ани Боснянцї,
ани Хорваты ся за Сербів не поважують, проти чого
Сербы не мають ниякы претензії. Штось не штимує в
теорії україньскых „ученых“ односно підкарпатьскых
Русинів. Правда, в послїднїм часї і дакотры руськы
славісты зо страху, же Кієв їх не буде звати на науковы конференції (такый є погляд московского історіка
Юрасова), зачінають ся „мыляти“ у вызначіню русиньского языка, называючі го карпато-україньскым
діалектом, в котрім московскы науковцї з Інштітуту
славянознавства Руськой академії наук С. Л. Николаєв і М. Н. Толстая „віднайшли“ карпато-украинскый
торуньскый (?!) говор.
Роздути подобны „теорії“ ся взяв зоставитель
вышеназваного словника Д. Поп. Думаме, же позбе-

раныма десятками тісяч русиньскых слов авторови
словника ся то подарило.
У вступнім слові Д. Поп называть свою роботу
„словником сучасного русинського языка“. Міджі тісячками русиньскых слов найдеме і такы інтернаціоналізмы, як „компютер“, „сайт“, „файл“, або
русиньскы сінонімы на слова „дрымбатися“, „омах“,
„перебачниця“, „діра“ і т. д. Ці варто уводити тоты
слова до русиньского словника? З погляду науковцякозерватівісты (ці конзерватора?) то не было треба.
На подобный вопрос є дана інтересна одповідь іщі
перед 150 роками у вступній статї новинок „Церьковный в÷стникъ для русиновъ Австрійской державы“,
Будинъ, 1858, ч. 1, де написане: „...язык лиш у такого
народа може быти неподвижен, который лишился
жизни, или косніє в бездійственности, или поражен
есть летаргическим сном. Но у народов дійствующих и кипящих жизню язык, непремінно, должен образоватися, подвергатися перемінам и сообразно
движенію народному принимати большіи или меньшіи размеры усовершенствованія...“ Такым способом, подля автора, вшыткы слова, котры ся вжывають в бісідї і актівно, і менше, творять жывый язык
початку 21. стороча.
50-річне замовчованя і іґнорованя русиньского
языка, якый стороча служить нашому русиньскому народови, принесло великы шкоды світовій
славяньскій науцї. Але вытримка Русинів у вопросах захраны свого языка, їх конзерватівный способ жывота дав можность пережыти і захранити
в памяти поколінь Русинів богатство великой про
Славян ціны. Тот феномен доказав зафіксовати
про сучасне і будуче поколїня у своїм унікатнім
словнику автор Димитро Поп, котрый не принижуючі другы славяньскы языкы, вынїс русиньскый
язык на уровень, годну світового языка. Общій
словник є наісто прикладом наукы, славістікы.

Євген ЖУПАН, председа Народной рады Русинів Закарпатя

Состояніе русинського движенія
на історичеськуй Подкарпатськуй Руси
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Як голова НРРЗ, найбулш численноі асоціаціі русинськых організацій Подкарпатськоі Руси (типирішньоі Закарпатськоі области Украіны) хотів бы-м поділитися даякыми думками про состояніе русинського
движенія у нас дома.
Шкодуву, што не мав им таку возможность высловитися на преддущих двох конгресах, бо комусь было
выгодно, обы представителі найбулшых русинськых
організацій не попадали на конгрес. Хочу напомнити,
што Общество Карпатськых Русинов, головов котрого я типирь є, было єдным із закладателю Світового конґреса Русинов.
На типирішный час русинськое движеніе на Подкрапатськуй Руси пережыває доста добрый період
пудйома. У нас фунґувуть многочисені русинські організаціі по разным направленіям русинського развитія.
Найбулшов на типирь є НРРЗ у состав котрой входять
обласні общества Карпатськых русинов, Подкарпатськых русинов, Общество женщин-русинок,
Общество молодых русинов, Союз русинськых
писателю Закарпатя, Ужгородськое общество ім.
А. Духновича. У состав НРРЗ входять повирьх
2000 члену із 93-х населеных пункту Подкарпатськой Руси. Образована НРРЗ у октовбрі 2005 року
на Всезакарпатському З’зді Русинов, котрый одбывся
у Мукачеві у кінотеатрі „Перемога“. У Президію НРРЗ
входять поважні люди нашого края – писателі, учені,
общественні діятелі, активісты русинського движенія.
Доста назвати такых людий, як В. Сочка-Боржавин,
М. Кеминь, Ю. Чорій, Й. Лемко, котрых знавуть як русинськых писателю не лем дома, але і далеко од нього. Тут представлені депутаты регіонального парламента і містных орґану власти, поважні руководителі
предприятій.

Кромі НРРЗ в нашому регіоні фунґує і Сойм подкарпатськых русинов, у котрый входять крайовоє
Oбщество Kарпатськых русинов, Oбщество Кирила і Мефодія, Научноє русинськоє общество,
Oбластноє общество ім. А. Духновича. Возглавляє
Сойм православный священик о. Д. Сидор.
Сі дві асоціаціі составлявуть майже усі русинські
організаціі, што фунґувуть на территоріі нашого края
і на базі них у марті 2007 року была образована Координаційна рада русинськых організацій діла совмісноі выробкы і принятя рішень по важным вопросам
русинського возрожденія, а также діла согласованя
якигось несогласованостей межи русинськыма організаціями.
За рокы од начала русинського движенія на Подкарпатськой Руси од 1989 року і до типирь, оно перетирпіло і неплоды пуднятя, і неплоды опусканя, і прямого гоніня на русинськых активісту, а то і провокацій
проти них.
Кидь до кінця 90-х року провокаціями і брехньов
проти русинов занималися, в основному, крайні украінські націоналістічні силы, то за послідні рокы до сього приключилися у булшуй мірі нашы нечістоплотні
люди із числа русинов. Сі люди старалися сохранити старый прогнившый режим, розбивали русинську
хыжу у Мукачеві, выкрадали подписні листы, у котрых
наші краяни самоідентіфікувалися як русины, робили
паралелні русинські організаціі і т. п.
Не усе у сых людях могли розобратися і лідеры
світового русинського движенія, авать даколи і не все
хотіли ся розбирати, непозеравучи, што мы іх інформували, што ся робить у русинов типирішнього Закарпатя. І тому много простых русинов у нашому краю
не розумівуть, чому такі люди продовжувуть поддер-

на то, што пройшла уже перепись 2001 року, по котруй
офіцийно записалося 10, 1 тис. Русинами і, не позиравучи на то, што нашыми активістами (головно – под
руководством Л. Лецовича) назберано 132 тис. подпису людий, што вызнавуть себе русинами. Частину сых подписей было украдено із русиньского дома
у Мукачеві, коли у 2004 році розбивався русинськый
дом активістами СДПУ. НРРЗ продовжує збор подписей людий, што ідендифікувуть себе як русины.
У децембрі 2006 р. НРРЗ предложыла на конкурз
прапора Закарпатя русинськый прапор, котрый подержав і Сойм подкарпатськых русинов. У марті 2007
р., видячи, што Кієв не хоче вырішовати проблемы
русинов, НРРЗ предложыла Обласнуй раді вызнати
русинов на територіі Закарпатя. Сякый проект рішеня
мнов быв вынесеный на розгляд сесіі і Закарпатська
обласна рада 71 голосами (при 2 – проти і 2 – воздержавшымися) прийняла рішеня про вызнаня
русинськоі національности на теритотіі Закарпатськоі области.
Послі сього із боку крайных націоналісту знову на
русину быв направленый огінь критикы, обвиненія у
ектремізмі, сепаратизмі. Центральні телевізні каналы
охотно надавали ефір противникам русинов, а русинам не давали возможность высвітлити свою позицію
і своі арґументы. Начали уже обвиняти і нашу реґіональну власть, што мала смілость прийняти важноє
діла русину рішеня.
А просты нашы краяни і много нашых русину, што
роблять у містных орґанах власти, восприняли рішеня Обласной рады про вызнаня русину на територіі
Закарпатя із великов радостьов і надійов.
Бо треба признати, што проводжуєся великыми
темпами асиміляція, украінізація. Особенно тревожным є украінізація церквы, найбулше ґрекокатолицькоі. У селах, де може не быти ани едного
украінця, проповіді начінавуть читати на украінському
языку, што вызыває недовольство люди.
У школах наші діти не мавуть возможность учіти ся свою русиньску історію, культуру, обычаі
– тут тоже іде посилена украінізація. Продовжувуть
завозитися у наш край на руководящі посады люди із
іншых областей Украіны, не позиравучи на то, што такых кадру є доста із числа корінных національности,
што прожывавуть у нашому краі. Так до сього часу не
одкрыта русинська редакція на обласному радіо і
телевізіі, не позиравучи на обіцянкы, не рішаєся
вопрос із одкрытям кафедры русинського языка
і літературы в Ужгородському національному університеті, не ведеся подготовка учителю діла офіційных русинськых школ. Русиньскый фолькльор
і пісні подаються як украінські і мені ся видить, ош
діскрімінаційный план по одношеню до русинов, што
быв прийнятый Кабінетом міністру Украины у 1996 р.,
продовжуе діяти.
Світова рада русину, як мені ся видить, не доста
інформує русиньскі орґанізаціі про ту роботу, што ся
нив проводить діла русинського возрожденія, авать
не доводять до орґанізацій рішеня Світовоі рады руководителі орґанізацій, што представлявуть русину
у Світовуй раді. Ни є прозрачности у фінансовуй помочи даякым орґанізаціям, што рождає усякі слухи і
домыслы.
Перед Світовым конґресом руководством Світовоі рады русинов проведені же файні акціі у Кіеві у
пользу русинов на Украіні. Одбылися стрічі із послами Евросоюза і Америкы, стріча із уповноваженым по
правам людины Украіны п. Н. Карпачовою, у Кіевопечерськуй лаврі пройшла презентація книгы професора П. Р. Маґочія „Народ нивыдкы“, у Академіі Наук
Украіны презентована книга професора П. Р. Магочі
„Історія Украіны“. Я мав чисть быти у составі делеґаціі Світовоі рады на сых стрічах. Побулше бы такых
прорусинськых акцій, котрі бы приближали прозріня
украінцю по доношеню до русину. Хотіло бы ся, обы
Світовый конґрес русину мав свуй сайт у інтернеті і
мож бы было усім русинам у разных державах знати,
што ся робить із боку Світовоі рады по русинськым
вопросам. (Позн. ред.: СКР має свою рубрику КОНҐРЕС у трёх языках на вебовій сторінцї www.rusynacademy.sk)
Народна Рада Русинов Закарпатя не представлена
у Світовім конґресі Русинов, што є несправедливо, бо
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жоватися даякыми лідерами Світовой рады, а у нас
дома прекрасно знавуть, што сесі люди варті.
Айбо, непозеравучі на сесе ушытко, прогрес у русинському возрожденію продовжаєся. Іде рост рядов
русинськых обществ, усе булше выпускаєся книжок
на русинському языку, усе булше появляєся русинськых ансамблю і ісполинтелей нашых пісень, усе
булше нашых людий начинае сознавати себе русинами. Із боку Сойма іде робота по одкрытю русинськых
недільных школ.
Кидь аж до кунця 90-х року у засобах масовоі інформаціі постояно нападали на русинов, называвучи
іх екстремістами, сепаратистами, несвідомыми украінцями і т. п., то за послідніх пару року ситуація начала мінятися до ліпшого.
Послі зміны власти в Украіні, у началі 2005 року
пройшов круглый стол русинськых активісту із представителями регіональноі і місноі власти во главі із
бывшым на тот час губернатором Закарпатя паном В.
Балогом (типирь – голова Серкретаріата Президента
Украіны) были намічені ряд предложень по русинському возрожденію. Мы начали переход од конфронтаціі
до діалога і з нашыми органами власти.
Начали епізодично проводитися передачі на обласному радіо і телевізіі на русинському языку, печататися газета „Подкарпатськый Русин“, первый раз
было закладено у областный бюджет частичное фінасованя обласного фестиваля русинськоі культуры
„Червена ружа“ (мы сись фестиваль уже проводили
до сього уже 6 раз без помочи властьи), было намічено проведеня Всезакарпатського з’ізда русинов. Із
помочов русинськых активісту (Л. Лецович, Є. Жупан,
Ю. Чорій, В. Біланин, Й. Лемко, о. Ст. Сюч, С. Ганькович, Ф. Гелебрандт і др.). Образовалися мночиселні
ячейки русинськых обществ у многих городах і селах
Закарпатя (до типирь – у 93-х) і ішла подготовка до русинського з’ізда, на котрому плановалося образовати
Народну Раду Русинов Закарпатя.
Сись з’ізд Русинов одбывся 22 оковбра 2005 року в
кінотеатрі „Перемога“, на ньому пристутствовало 308
делегату (єден делегат выбервася із 5 членов общества) і повирьх 80 гостю. Присутствовав на з’ізді тоды
уже Міністр по надзвычайным ситуаціям п. В. Балога, много руководителю регіональноі і місноі власти,
руководителі разных національных обществ нашого
края, почотні гості із за границі. Шкодуеме, же нихто із
руководителю Світовоі рады русинов не найшов возможность приіхати на такый важный русньскый форум, непозеравучи на приглашеніе із нашого боку. На
з’ізді образована НРРЗ, котра успішно фунґує до ныні
і продовжує нарощовати своі силы і возможности.
Ушиткі акціі, публікаціі, форумы, фестивалі і т. п.
, котрі проводить НРРЗ, ідуть без жадноі помочи із
заграниці, тут мы не ощущали і не ощущаеме якусь
поддержку із боку Світовой рады Русинов. Ушытка
помоч нам была оказана нашыми місными меценатами-патріотами, за што мы ім од душі вдячні.
Нашыми писателями, поетами за спослідні два
роки выпущено 7 книжок, Ю. Чорій выдав уже 5 тому
русинського словника, подготовленый до печатаня
учебник і діла дітий русинськых школ. Проводилися
фестивалі русинськой культуры у даяких районах
нашого реґіона і обласні фестивалі русинськоі культуры, проводилися вечеры русинськоі поезіі. НРРЗ
учредила каждоручну і літературну Премію А. Павловича (перші лауреаты 2006 р. – В. Сочка-Боржавин
і М. Кеминь), продовжуєся робота на орґанизаціі новых русинськых обществ, началася выпускати газета
„Подкарпатський Русин“ раз у два тыжні.
Кромі того НРРЗ продовжовала роботу по признаю
русинов у нашуй державі. НРРЗ неоднократно обращалася до реґіональных і центральных властей по
поводу признанія русинов і розвитію нашоі культуры,
традицій, обычаю і т. п.
У септембрі 2006 я, як депутат Обласноі рады (реґіонального парламента), од імени НРРЗ предложыв
Обласнуй раді очередный раз вызнати русинов і обратитися ід высшым руководителям нашоі державы
на кониць урегульовати русинськый вопрос – такое
рішеня обласна рада тоды прийняла (уже тритьое із
1992 р.). Айбо знову з Кієва пришла стандартна одписка, што ушыткым є возможность розвиватися свободно, айбо русины – то тоті ж украінці. Се, не позиравучи
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она є найбулше многочисленнов орґанізаційов – асоціаційов русину. Сись вопрос треба Світовуй раді перепозерати і вать увести НРРЗ у Світовый конґрес як
окрему орґанізацію, вать, на парітетнуй основі представити іі наруні із Соймом подкарпатськых русину.
Думаву, што Світовый конґрес русину мав бы
прийняти возваніе до высшого духовенства разных конфесій із обеспокоєностю вытісненя русинського языка із проповідей священику.
Важно, як я думаву, руководству Світовоі рады
дістанційоватися од скопмпроментованых личностей, што може понизити авторитет лідеру Світовой рады.
Треба прийняти план міроприятій діла каждоі
державы для русинського возрожденія, поддержати
предложеный НРРЗ прапор як прапор русину усього
світа.
Я бы предложыв, обы гімнов русину усього світу
став Гімн „Подкрапатскіе русины“, што быв офіцій-

ным Гімном Подкрапатськоі Руси у 20-30-х роках 20
ст.
Выборы делеґату на Світовый конґрес мавуть
іти гласно, а не кулуарно, як то не раз уже было до
сього часу.
Треба бы, як я думаву, обы Світова рада обратилася ід уряду Украіны із обращеніем одсуждающім політику асиміляціі русину і ліквідацію
історичноі національности „русин“ в Украіні, і з
жадостёв надати русинам право, наруні із іншыми
національностями, на доступ до средств масовоі
інформаціі.
Думаву, што представителі Світовоі рады мали
бы брати участь у вызначных русинськых форумах
разных держав – такых як, напримір, быв Всезакарпатськый з’ізд русинов в Украіні, бо иншак то понижуе
авторитет сьоі орґанізаціі.
Хочу пожелати русинам усього світа кріпкого здороля, віры у ліпшу будучность.

Василь САРКАНИН, делеґат за Русинів Україны

Маєме много проблем, але…
(Выступ у діскузії на 9. Світовім конґресї Русинів, Мараморош-Сіґет, 22. юна 2007.)
Мы, русинськый народ Закарпатя, начиная из 1944 року, нажаль дякувучи „совєтской системі“, во главі из кумуністичнов партійов, перетерпіли повный ґеноцид
над нашым из покон-віків слав’янськым плем’ям русинов и потеряли свою національность русин!
Мы надіялися, што из роспадом
Совєтського Союза в 1991 – 1992
роках возродиме свою національность, свої обычаї, ментальность,
наш прекрасный русинськый язык.
Но нажаль молода держава Україна забыла як її угнетали, заприщали и не давали розвиватися, як
свободному народу, и человеку из
правом на самоопридиленіє. Нам
все твердять, як и совєты, што
мы українці. Хотя влада Україны
прийняла свої прекрасні законы
и признала международні хартії
по правам человека, де вказані
наші права. Но, законы є законы,
действительность совсем другоє.
И нас продолжають за 16,5 рока
приучати, што мы українці. Но наш
русинськый народ пробудився и
продолжає боротися за свої права.
Мы писали и роз’ясняли усім системам української держави, що мы
окремішній народ, што у нас свої
обычаї, менталитет, який відрізняєся од того, што є за Карпатами.
Даже у нас люди мавуть такі фамілії, яких ниє у восточных областях
України, а если и есть, то они переселенці из Закарпатя.
И на конец, наша борьба 7. 3.
2007 року увенчалася нашов победов – Обласна Рада прийняла
рішення о признанії нас русинами
в Закарпатской области.
Мы дуже дякуєме депутатському корпусу во главі из паном М. М.
Кічковским, што она выполнила

свій долг перед русинськым народом Закарпатя и признала нас
русинами!

● Делеґат за Русинів Україны на 9.
СКР і председа Рады русиньскых недільных школ на Підкарпатю – Василь Сарканич.
Фотка: А. П.

А зараз, якый крик, сколько нареканій и притензій и якый ґвалт
подняли особенно українські націоналісты, што сесе неправильно,
незаконно, што Закарпатя – українська земля и, што національность русин николи не была на Закарпаті.
Нас удивило, и дуже, што як
може культурный, образованый
народ українці быти такыми фальшивыми людьми. Відь цілый світ
нас вызнає русинами, начиная от
ООН и до Євросоюза. Кругом нас
усі державы у себе вызнали за
русинов, лем єдна Україна сьому
противиться.
Тому нам треба еще много робити, об’єднатися и требовати выполненіє всіх законов по правам
человека у нашій державі и усі
международні хартії, які Україна
прийняла на выполненіє.

Наше молодоє поколеніє, якоє
родилося після 1945 року, мало
знає о русинстві, за 60 років совєтськой власти говорити о русинах
было запрещено. Нас в один день
совєтська власть переписала на
українців, а кто пробовав штось
робити, тому скоро „находили місто“ или уничтожали! Тому нам треба зараз подумати о нашій судьбі,
боротися за нашоє будущоє и знати ко мы были, кым мы є и маєме
быти.
Нас радує и мы дякуєме нашим
спонсорам, особенно п. П. Р. Маґочійови и его соратникам, такым як
п. Чепа, п. Молдован, п. Ріґеті и в
цілому русинській діаспорі в США
и Канаді, які помогли нам одкрыти
недільні русинські школы, де мы
нашоє молодоє поколеніє воспитываєм в дусі наших русинських ідей,
што нам пока удається. На сегодня маєме 27 школ и 616 учащихся,
яких воспитывають наші прекрасні
учителі, и які учать дітей нашій історії, языку, нашым обычаям и они
начинавуть розуміти ко мы є!
Але маєме много проблем: не
маєме учебників по предметам,
розроблену кваліфіковану проґраму, все для нас новоє, тому нам іщи
не все удається. Но я надіюсь, што
наш труд не пропаде задаремно и
помощ нашых спонсоров принесе
положительний результат.
У своїй роботі мы опираємеся
на законы Україны, на положенія
ООН по правам человека и на европейскі хартії демократичного
переобразованія всего людства,
в тому числі и нашего древного
слав’янського народа в центрі
Європы – русинов!

Др. Маріанна ЛЯВИНЕЦЬ, ведуча делеґації Русинів Мадярьска

(Справа делеґації Русинів Мадярщіны на пленарнім засіданю 9. Світового конґресу Русинів, Марaмoрош-Сіґет, 22. юна 2007.)
Дуже тішуся, ош я, як представитель
делеґаціи Мадярщины, досталам возможность привітствовати вас от имени
русинськоі общины Мадярщины.
Из многими сидящими у залі русинами, мы стрічалися не раз, они были
свідками наших старань доказати возможность членства у СКР не лем єдної
орґанізацій Мадярщины. Сесе, я думаву, може нам удатися теперь через 6
рокув, так як мы создали у Мадярщині
Асоціацію Русиньскых Цивільных
Орґанізацій (АРОМ). Сисі орґанізаціи,
хоть и дійствують самостоятельно, мавуть єдині основні цілі: продолжати
зачавшийся русинськый ренесанс
у розвитію языка, укріпленію ґрекокатолицькоі віры, розвитію културы, искуства, традицій.
Я думаву, ош вы знаєте, што у Мадярщині и также у Сербіи є меншинові
самоуправленія, котрі подпорувуться
державов. Послідні выборы у Вседержавноє Русинськоє Меншиновоє
Самоуправленіє, Столичноє Русинськоє МС, реґіональні МС недавно
закончилися, они были тяжкыми и утомительными.
Не буду теперь говорити про усилія, котрі русины Мадярщины приклали до того, обы сохранити тото, што
достигли у предыдущі рокы. Мы мали
такі возможности позад активноі роботы нашых общественных орґанізацій,
роботы многых самоуправленій, и созданых при них институцій: Бібліотекы
и Выставочного Зала. Рокы тому, коли
зачали робити Самоуправленія, то мы
дораховали, ош многі проґрамы можеме осуществити, дійствуя уєдно.
Так, Общество им. Антонія Годинкы каждый рук проводить конференціи
на честь нашого славного академіка,
котрі є межинародными, при подпорованю ВРМС. На них выступали учені из
Славакіи, Подкарпатя, Польщі, Сербіи
и Мадярщины. Каждый рук такым же
образом орґанізувуться літературномузикальні вечоры, посвячені нашому Великому Будителя А. Духновичу,
на котрі даколи кличеме колективи из
Подкарпатя, в частности хор „Забавка“, ансамбль „Руснаки“ и др. Сього

рока мы розшырили круг сотрудничающих институцій. Кафедров руського
языка філозофського факультета Будапештського універзитета им. Етвеша
Лоранта и РМС ХІ района Будапешта,
при подпоровані СРМС и ВСМС и Общества им. А. Годинкы, была проведена велика межинародна двохденна
конференція в честь поета, славіста
Еміла Балецького. Мы видиме, ош накулько такі научні конференціи розшырявуть круг людей, интересувущихся
русинистиков. Конференція завершылася открытієм памятноі таблы и пре-

● Ведуча делеґації Русинів Марярщіны – Др. Маріанна Лявинець.
Фотка: А. З.
зентаційов зборника Е. Балецького
„Литературное наследие“.
Общество Рускоі Культуры активно робить над проґрамами музикальных вечерув из участиєм русинського
фольклорного ансамбля, выступленія
котрого пользувуться великым успіхом. Члены ансамбля выступавуть на
главных міроприятях, мож казати, по
ушыткуй Мадярщині, пропаґуючи наші
прекрасні русинські співанкы. Обществом орґанізувуться также вечеры
русинськоі музикы, де выступавуть

професіоналні музиканты, живущі у
Мадярщині и за гатарами.
Обществом „За культуру Карпатського реґіона“ систематичеськи орґанізовувуться художественні выставкы: Атаназа Фединця, родины Манайло, Ласло Пушкаша и многых другых
художникув, дякувучи ентузіазмови
Ивана Манайла и його сына Андрія
Манайла, котрый теперь возглавляє
ВРМС. Великым достиженієм нашоі
совмістноі роботы є созданіє институцій: Выставочного Зала Русинського
Музейного Собрания и Первоі Русинськоі Бобліотекы. У Выставочному
залі представлені експонаты: вышывані ручники, скатерті, убраня разных
районув Подкарпатя, керамічні и деревляні вытворы. У Бібліотеці изобрані
старі русинські издания и издания теперішных часув. Книги систематизовані и закладені у банк данных.
Робота нашых Самоуправлений и
общественных орґанизацій отображена у статях новинки „Русинській
Світ“, котра завойовала шыроку популярность не лем у Мадярщині, а и
за гатарами. Сесе мож уповісти и про
„Календарь-Альманах“ , котрый каждый рук издає ВРМС и Общество им.
Антонія Годинкы.
Перед нами ищи є много задач.
Основнов проблемов є орґанізація
обучения русинському языку, созданиє школьных проґрам и учебникув.
Думаєме сесю проблему розрішыти из
помощью Кафедры украйинського и
русинського языка Ніредьгазськоі Высшоі Школы и также філолоґув Пряшевского Універзітета и Ужгородського Научного Центра Русинистикы. Думаєме
также розшырити роботу из молодыми членами русинськоі общины.
Мы віруєме, што сесе нам удасться,
бо за послідні 4 рокы создано сильноє
ядро по реалізаціи ідей русинства.

ПгДр. Марія МАЛЬЦОВСКА

Нашы русиньскы предкы і мы
Під таков назвов в селї Болдоґкевараля в Мадярьску
29. юна 2007 была научна конференція, котру зорґанізовав член русиньской меншиновой самосправы в селї о.
Ян Горняк, священик і декан, в сполупраці з русиньскым
културным обществом „Будителї“ і Русиньскым выскумным інштітутом в Будапештї на челї з Др. Тібором
Міклошом Поповічом, к. н.
День ся зачав святов літурґіов у містній ґрекокатолицькій церькви Народжіня Богородіцї, яку одправляв священик
о. Горняк за асістенції далшых ґрекокатолицькых священи-

ків з околитых сел, котрых вірници в минулости были Русинами. В церькви быв дотриманый церьковнославяньскый
обряд, але в мадярьскім языку.
В проповіди священик оцінив особность Др. Николая
Бескида і ёго отця Александра, котрый в тім селї дїяв як
ґрекокатолицькый священик од р. 1880 до р. 1885. За Др.
Николаём Бескидом, якый ся ту народив, ся одправляла панахіда. По літурґії были положены вінчікы к памятній таблї
Др. Николая Бескида. Табла была одкрыта в р. 2003 к 120.
річніцї народжіня ученого.
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В Сільскім домі пак проходила конференція під назвов
Нашы русиньскы предкы і мы. В першій части выступила панї Ґачова з Міністерства роботы і соціалных дїл Мадярьска і поінформовала о соціалній сітуації в Мадярьску.
Директор Надації про народностны меншины в Мадярьску
Мартон Молнар говорив о сучаснім ставі народностых меншин в Мадярьску, о тім, хто і як може давати проєкты на розвой културы народностных меншин, враховано русиньской.
Вызнамом роботы Др. Николая Бескида, ёго літературнов і історічнов дїдовизнов ся занимав Др. Станїслав
Конєчні, к. н., історік Сполоченьско-научного інштітуту
Словеньской академії наук в Кошіцях, якый выступив з рефератом під назвов Николай Бескид в русиньскій історіоґрафії. „Николай Бескид быв найвызнамнїшым русиньскым історіком своёй добы, а то шырьков штудованой
проблематікы і цілковов уровнёв єй спрацованя. Доказав
історічны темы споїти з тогды актуалныма пожадавками ведучіх представителїв русиньскых політічных партій, главно з автономіов Підкарпатьской Руси і посуном
єй адміністратівной граніцї на запад. Доказав історію выужыти і як вызнамный фактор народно-усвідомлюючого
руху русиньскых жытелїв. Без того, жебы єй деформовав
або свідомо фалшовав,“ окрем іншого, повів о Н. Бескидови
Др. Конєчні.

З далшым рефератом выступила Др. Марія Мальцовска, яка ся занимала актуалностёв думок Др. Николая Бескида про сучасників, выздвигла ёго працовитость, ерудованость і запаленость за народне дїло. Авторка ся подїляла
на приправі книжкы Др. Николай Бескид – на благо Русинів, яку зоставив Мґр. Гавриїл Бескид. Книжка вышла у р.
2005 у выдавательстві В. Падяка в Ужгородї.
Николай Бескид – в споминах з дїтства і молодости. Так назвав свій реферат сыновець Николая Бескида,
Гавриїл, єдиный з той галузкы іщі жыючій потомок. Він говорив отворено і щіро о характерї, темпераментї свого стрыка,
о гостях, котры го навщівляли нелем з тогдышнёй ЧСР, але
і з Америкы. Америцькы Русины много помогли при выдаваню ёго книжок в Америцї і при публікованю ёго статей, писем
в календарях і в новинках.
O. Я. Горняк, якый модеровав конференцію, пожадав
Г. Бескида о переданя документів, фотоґрафій, книжок до
памятной конматы Николая Бескида, яка бы мала быти
зряджена в просторах Сільского дому. Планують в тім мадярьскім селї з русиньсков минулостёв отворити і музей
русиньскых будителїв.
Вшыткы рефераты тлумачів до мадярьского языка Др.
Тібор Міклош Поповіч, к. н. Він, окрем того, оцінив творчость Николая Бескида, а главно ся заставив при краснобрідьскых ярмарках, што проходили в часах панованя Друґетів. О тім Др. Николай Бескид і писав.
Фоткы авторкы

● Погляд на участників научной конференції 29. юна 2007 у Болдоґкевараля в Марярьску: (злїва доправа) о. Янош Горняк, Анна Седлачкова, ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н., і Мґр. Гавриїл Бескид.

Mґр. Гавриїл БЕСКИД
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У суботу, 4. авґуста 2007 у русиньскім селї Комлошка в Мадярьску,
зо жытелями котрого Русины Словеньска утримують тїсны контакты
і дружны одношіня у рамках русиньского руху, быв традічный Русиньскый день.
На тот святочный день сьме дістали
позваня од председы містной русиньской державной самосправы Василя
Поповіча, также наша мала делеґація
Русинів зо Словеньска рада пришла до
Комлошкы. Делеґацію Словеньской
асоціації русиньскых орґанізацій вів
Мґр. Гавриїл Бескид, член ВВ САРО,
председа Руського клубу – 1923 і Русиньского културно-освітного общества А. Духновіча в Пряшові. Дале ю
творили: член ВВ САРО, таёмник Руського клубу – 1923 і участник културного проґраму – Інж. Дімітрій Крішко, і
член Руського клубу – 1923 Інж. Федор Лещішін, знама інтерпретаторка
русиньскых народных співанок, бывша
членка Піддукляньского умелецького
народного ансамблю Театру А. Духновіча в Пряшові Реґіна Ярощакова і
акордеоніста Серґей Петрик.
Подля проґраму Русиньскый день у
Комлошцї зачав о 15.00 год. святочнов
літурґіов у містній ґрекокатолицькій
церькви, де дакотры єй части ся співали в церьковнославяньскім языку,
а остатнї по мадярьскы. Служба Божа
ся одправляла містным священиком за
асістенції штирёх далшых ґрекокато-

лицькых отцїв духовных, міджі котрыма быв і наш знамый священик із Болдоґкевараля – о. Ян Горняк, котрый
уж пару років проводить актівне дїятельство в области шыріня русиньской
културы у своїм селї. Почас проповідї
містный парох привітав вшыткых участників Русиньского дня і підкреслив значіня того дня про ґрекокатолицькых віруючіх русиньского походжіня.
По літурґії містны люде і гостї перешли до Русиньского парку в Комлошцї, де споминаный Василь Поповіч, як главный ґазда того святочного
дня, тыж привітав ушыткых домашнїх
і гостїв із Словеньска, Румуньска і
Мадярьска, і представив притомным
приправленый проґрам. Найвекшов
была делеґація Русинів із Румуньска
на челї з посланцём за Русинів Румунії
у румуньскім парламентї і председом
Културного общества Русинів Румунії (КОРР) Др. Юріём Фірцаком, яку
творили ґенералный таёмник КОРР,
ґрекокатолицькый священик, о. Василь Бойчук, председкыня областной орґанізації КОРР в Арадї Віоріка
Бойчук, і фолклорный колектів зо
Сучавы. Остатнї фоклорны колектівы
были з Мадярьска, конкретно з Герцеґкуту, Сентмарії і містной Комлошкы.
Але пришов і выступив тыж председа
Цілоштатной русиньской самосправы
у Будапештї Андрій Манайло, як і родак із Комлошкы, сучасный председа
русиньской самосправы у Будаерші

і бывшый председа Цілоштатной русиньской меншиновой самосправы –
Ґабріел Гаттінґер. За делеґацію САРО
выступив Ґ. Бескид, котрый поздравив
участників того святочного дня і подяковав містній русиньскій самосправі і
єй председови за позваня. Єдночасно
передав поздрав од Александра Зозуляка, выконного таёмника Світовой
рады Русинів і підпредседы Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій,
котрый быв на тот день тыж позваный,
але в тот самый час брав участь на подобнім дню в Камюнцї, окр. Стара Любовня. Выступаючій дале підкреслив,
же цілём того дня, як і подобных културных акцій, є захованя русиньской
ідентічности і кутурной дїдовизны Русинів у вшыткых областях і переданя їх
далшым поколїням.
Потім наслїдовав богатый културный проґрам, у котрім выступили Русины з Румуньска, Словеньска і Мадярьска, а так ся взаємно културно збогатили. Шкода, же красный проґрам перервав додж, также потім ся люде і выступаючі мусили перемістнити до салы
містной школкы. По проґрамі было добре погощіня і забава, як то є добрым
звыком. Лем треба вірити, же тот день
участникам, окрем доброй забавы і погощіня, принїс і штось веце, жебы ясно
собі усвідомили, же їх народность – русиньска, їх язык – русиньскый, їх култура, звыкы і традіції – русиньскы.

Катаріна РОМАНЯКОВА, делеґатка за Русинів Чеська
(Выступ у діскусії 9. Світового конґресу Русинів, Мараморош-Сіґет, 22. юна 2007.)
Як уж знате, з поперенїх конґресів, де єм вы- є 60 років од того часу. В Скеюші іщі зістало дость
ступала, же нашы прадїдове походжали з Камюн- нашых людей. Была єм там пару раз, а є там в
кы і Орябины, окрес Стара Любовня, зо Словень- околитых селах дость родин нелем з нашых, але
ска. Стады одышли в 1845
ту зістали i з области Марароцї або і перше. Пішли за ромороша, і з Поляны. Не знам,
ботов, як і теперь. Дістали ся
ці о них дашто знате ту, в Рудо Румуньска, а зістали ціле
муньску?
стороча в селї Скеюш, котре
В р. 2000 сьме заложыли
ся находить в окресї Севеобчаньске здружіня, а так ся
рію, недалеко Решіцї. Там
нам зышло пару спонзорів, є
собі утримовали свій родный
уж дакус ай грошей. Тот рік,
язык, стары звыкы, співанкы
у фебруарї, нас накручовала
і свою ґрекокатолицьку віру.
Остравска телевізія, у марцу
Мали і свою церьков, в котрій
сьме зробили выставку нає образ Дївы Марії, што мирошых кроїв, што сьме повыточіла в роцї 1934. Тот образ
шывали, на Великдень сьме
має свою властну історію.
выступили у зоопарках, а на
В роках 1947 – 1949 сьме
День землї – тыж. В маю сьме
ся около 112 родин вернули
ся зышли понад 200 людей,
назад до старой отчізны на- ● Делеґатка за Русинів Чеська на 9. СКР – Ка- нашых краянів, приправили
шых предків. Найвеце родин таріна Романякова почас выступу в діскузі- сьме про них културный прозістало в северных Чехах. ї.
Фотка: А. П. ґрам, де была ай ЧТ з ОстПо часї пішли жыти до Хомуравы. Дале сьме позваны до
това. Нашли роботу у валцовнях труб, дістали Стражніцї на МФФ, до Польска, до Леґніцї, до Хоквартиры і ся там усадили, а зістали доднеська. мутова, пак до Соколова, в септембрї – на МФФ в
Думам, же нас там є веце як 300, але уж сьме по- Карловых Варах і на МФФ в Маріаньскых Лазнях.
мішаны з Чехами. Мы уж сьме четверта і пята ґе- Дале ходиме выступвати по Домах пензістів, до
нерація. Теперь ту уж жыєме далшых 60 років, але зоопарку і інде.
ся утримуєме, як ся дасть. По револуції сьме собі
Як видите, не сидиме зо заложеныма рукаповіли, же собі заложыме таку меншу співацьку ми. Не маме проблемы з навертанём маєтків.
ґрупу. Найперше сьме співали, де ся дало, потім Нашы родічі ся давно вырівнали з румуньсьме ся приголосили до реґіоналного здружіня скым штатом. Мы хочеме там роздавати раКарловы Вары, а дале до ФОСЧР в Празї. За- дость нашым людём, припоминати їм старый
чали сьме выступовати по цілій републіцї. Перед край, родный язык, звыкы, співанкы і ґрекотым сьме собі пошыли і повышывали крої, вшытко католицьку віру. Вірю, же ся нам то подарить,
за свої пінязї. Шыли сьме собі подля старых кроїв, вірю, же і вам ся ту подарить зробити вшытко,
што собі принесли нашы родічі зо Скеюша, а в них што сьте собі наплановали. Хотїла бы єм, жебы
сьме выступали у розлічных містах: пару раз сьме ся вшыткы люде на цілім світї мали рады, розвыступили в Острові над Огржі, в Домажліцях, в давали лем радость.
Пылзнї, в Яблонцю над Нїсов, в Празї на валній
громадї Сполочности приятелїв Підкарпатьской
Руси. Часто выступуєме в Хомутові, ай 10-раз до
рока. Уж сьме зробили три выставы Як ся жыло
в Румуньску, Ярь в музею, 100 років історії
Словаків у Чехах. Каждый другый рік выступуєме на МФФ в Карловых Варах. Были сьме уж
пятьраз. В Рожнёві під Радгоштём сьме дістали
оцінїня за найлїпше зображіня русиньскых звыків.
На МФФ Стражнїце сьме были уж 6-раз, а в 1999
роцї сьме дістали найвышше оцінїня од міністра
културы Лавреат МФФ Стражніця за утримованя
русиньскых традіцій. Выступуєме ай за граніцями
Чех. Двараз сьме были у Свіднику на фестівалї,
6-раз на фестівалі в Камюнцї, в роднім селї нашых предків, в польскій Криніцї – двараз, а два- ● Ґрупа делеґатів і гостїв-Русинів із Чеськой републікы
раз в Михайлові на Лемківскій ватрї на чуджінї. І на 9. СКР ся сфотоґрафовала на памятку при русиньскій
в Скеюші сьме были двараз. Ославили сьме 50. і заставі, котра на тім конґресі у Мараморош-Сіґетї была
Фотка: А. П.
55. річніцю од одходу родічів стады. Того року уж офіціално схвалена.
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Конфлікт із проукраїньскым Обєднаньом Лемків продовжує
(Справа делеґації Русинів Польщі на пленарнім засіданю 9. Світового конґресу Русинів, Мараморош-Сіґет, 22. юна 2007.)
Єст мі дуже приємні поінформувати Вас о тім як діяли ріжны
лемківскы орґанізациі в Польщи
в роках 2005 – 2007. На гнешній
ден в Польщи діє 8 зареґіструваных лемківскых орґанізацій: Стоваришыня Лемків (орґанізація
загальнопольска), Стоваришыня „Руска Бурса“ в Горлицях,
Фундация „Рутеніка“ в Варшаві, Стоваришыня Любителі
Лемківськой Культуры в Лугах,
Русинскій Демократичний Круг
Лемків „Господар“ в Білянці,
Музей Лемківской Культуры у
в Зіндранові і фольклорны ансамблі: „Лемковина“ з Білянки і
„Кичера“ з Лігниці. В 2007 р. возникла молодежна орґанізация
„Чуга“. Очевидно діятельніст
тых орґанізацій за минулы рокы
на річ лемківской культуры была
ріжна, але не вшыткы мали єднакы можливости, так людзкы, як і
фінансовы. Не вшыткы тіж бесідували тым самым голосом, хоц
в єдным припаді є так! Была то
справа представників лемківскых
орґанізацій в Меджеміністерскій Комісиі д/с народных і етнічных меншин, котру польскій
Сойм принял в 2005 році, а згідні
з котром Лемкы мают право до
2 представників. На вспілним
засіданю вшыткых лемківскых
орґанізацій, включно з проукраінскым Обєднаньом Лемків, в
Горлицях выбрано двох представників: Олену Дуць-Файфер
зо Стоваришыня Лемків і Юрка
Стариньского – керівника ансамбля „Кичера“. Обєднаня Лемків не згодилося з тым і вышло з
салы. Потім выслало скаргу до
міністра Внутрішніх Справ Польщи, котрый з уряду дал ім єдно
місце а забрав нашым орґанізацийом (выключил з Рады Юрка
Стариньского а на його місце покликал Штефана Гладика, председу Обєднаня Лемків). Остальны лемківскы орґанізациі спротивили ся тому в двох писмах
до новых міністрів, з теперішнім
хочеме ся стрітити, але до гнеска
не дістали сме ниякой одповіди!
Конфлікт медже проукраіньскым Обєднаньом Лемків а іншыма лемківскыма орґанізациями
є тіж о будинок Руской Бурсы в
Горлицях. Будинок тот до кінця

війны належав до Стоваришыня
„Руска Бурса“. По выгнаю Лемків
з іх родных сторін в 1947 році, будинок забрала польска держава
на лікарню а в 1993 році переказала в державу реактивовано-

● Ведучій делеґації Русинів Польска, председа Стоварышіня Лемків
і член Світовой рады Русинів од єй
взнику – Андрій Копча на 9. СКР.
Фотка: Е. Міхны

му Стоваришыню „Руска Бурса“.
Але Обєднаня Лемків тіж хотіло
тот будинок, як тіж 3 гектары землі, котры до нього приналежат.
Польска держава дост долго не
признавала никому „Бурсы“ аж
до мая 2007 рока, коли признала
будинок і 1/3 землі Стоваришыню „Руска Бурса“ а 2/3 Обєднаню
Лемків, хоц то є єдніст од праві
100 років!!!
Рік 2007 то тіж 60-а річниця
выгнаня Лемків з рідных Карпат.
Стоваришыня Лемків, як тіж
іншы лемківскы орґанізациі упамятнили або упамятять тоту траґічну річницю. І так Стоваришыня Лемків при спертю ансамбля
„Кичера“ плянує повісити памятну таблицю на желізній стациі в
Лігниці і зорґанізувати конференцию і стрічу з переселенцями, а
в авґусті, в часі Лемківской ватры на Чужині в Михалові на
ватряным поли одкрыти памятны
таблы на котрых будут списаны
вшыткы села, котры были выселени з Лемковины на західны і
півничны землі Польщи. Тих сел
буде коло 150. „Лемківскы Ватры на Чужині“ Стоваришыня орґанізує шторока, тіж в 2005 (25ту ювілейну) і 2006 році. В 2006
році в Крениці Стоваришыня

Лемків зорґанізувало „ІV Медженародне Бієнале Лемківской/
Русиньской культуры“ як тіж
при помочи Стоваришыня „Руска Бурса“ наступны дві едициі
„Лемківской Творчой Осени“
в Горлицях і околицях. Крім того
кружкы Стоваришыня Лемків в
Гожові, в Пшемкові і Лісцу мали
каждого рока своі окремы циклічны імпрезы.
Як іде о діялніст выдавничу то
Стоваришыня Лемків рока 2005
– 2006 выдало далшых 12 номерів „Бесіды“ і полученый „Лемківскій Річник 2005/2006“, як
тіж іншы выдавництва. 14 квітня
2007 рока в Лігниці одбыв ся V
Конґрес Стоваришыня Лемків,
котрый накреслил новы заданя
для той найстаршой лемківской
орґанізациі не лем в Польщи, але
і в цілий Європі, а тіж выбрав єй
новы власти на будучи 4 роки.
Стоваришыня „Руска Бурса“
то друга лемківска орґанізация,
котра актівні діят на річ ратуваня
і розвитку лемківской культуры,
а головні освіты. Тот остальный
то головный ціль діяня Стоваришыня. За минулы два рокы орґанізация тота зорґанізувала акциі
посвячены роспочатю і закінчиню
шкільного рока, бурсацке свято,
вечеры коляд, конкурсы пластичны для діти, як тіж спілорґанізувала „ХІІІ і ХІV Лемківску Творчу Осін“. Крім того од 2 років
выдає „Річник „Руской Бурсы“.
В грудні 2007 року зорґанізувало
конференцию „Пилеты сучасной ідентиты“. Заряд „Бурсы“
зачал тіж ремонт самого будинку.
Вдяка міністеріалній дотациі выремонтувано вхід і осушено цини.
Роботы будут продолжени до такой міры, до якой будут грошы.
Музей Лемківской Культуры
в Зіндранові діят праві 35 років і
єст то лем єдина така інституция
в Польщи. Діят завдякы родині
Ґочів, котра в старій ґаздівці зорґанізувала і веде до днешного
дня тот музей. Шторока одбыват
ся в ним імпреза під назвом „Од
Русаль до Івана“, в котрій берут
участ не лем фолькльорны ансамблі, але тіж одбыват ся пленер малярів і різбярів. Рада Музея лемківской культуры выдає
квартальник „Загорода“.

Др. Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР
Нелегко писати ювілейны статі што десят років. не сумліня, будувал етосовий модель бытя ЛемА преці... думам, же тепер не буду мала проблему, ком днес так, жебы Лемковина была і заран. Його
не буду мусіла ся повторювати. В полным розквиті сила, талант і міцна детермінация з рока на рік
творчого жытя протягом десятьох років мож так не слабнут, лем тужают і приносят надзвычайны
еволювати, так вельо довершыти, же нова юві- творчы ефекты.
Пишучы статю Жаждуще жытя на ювілей 50
лейна шанувальніст словна приходит як очывидлітя народжыня Петра Мурянкы вымінила єм
ний крок в будуваню творчого силуета ювіляря.
Петро Трохановскій-Мурянка то безсперечно шыроку ґаму його талантів і просторів культуроуж ікона сучасной Лемковины. Разом зо вшыт- во-громадской актывности, в котрых осігат він
кыма контроверсиями, полеміками, критыками, совершенны ефекты. Припомнийме лем, як базу
до вказаня дальшой Петровой
якы сут неодлучны при таеволюциі, тото, што од долгых
кій позициі, Мурянка стал ся
років він тягне і розвиват.
символом тырваня і творіня
Адже, незаперечні Мурянлемківского світа проти вшытка-поета створил окремний
кому, што стає му впілперек.
напрям в сучасній лемківскій
Є хыбаль найяснійшом еґземпоезиі. Вколо него сформувапліфікацийом того, же вартат
ло ся ціле поетыцкє поколіня
в жытю быти консеквентным,
лемківскых творців. Остатнє
же напроти модам і тенденцидесятьолітя принесло не лем
ям окрисленого часу сут уніновы збіркы верши, але тіж говерсальны правды чловечой
ловне русиньскє выріжніня за
чести, достомености, автонолітературну творчіст – Нагоміі, котры все будят пошану і
роду ім. Александра Духнопризнаня. Знаме, же Мурянвича в 2002 році. В тым іщы
кова лемківскіст є все глубоко
році подарує нам Петро Муавтентычна і щыра, же колорянка свою ювілейну двоязычмутной воды тот «сокіл» ся не
ну збірку, в котрій напевно мож
напє і коломутного слова нам
буде прослідити еволюцию
не передаст. Мурянка ЛемкоПетрового поезиюваня.
вині потрібний є не менше як
Мурянка – хоронитель і
Лемковина Мурянці. 60 років
творец сучасного лемківского
його напруженого творчо, одданого ідеі, працовитого жытя ● Душа русинства у Польску, лавреат Пре- языка – през остaстнє 10 ростворило нову якіст в лемків- мії Александра Духновіча за русиньску літе- ків не лем дальше вчыл діти
скій істориі. Збудувало міст ратуру, 60-річный юбілант – Петро Троха- в школі і поза школом, але даФотка: А. З. рувал ім прекрасний Буквар.
медже минулым і будучым, новскый.
Мал свою немалу консультане простий в своій конструкциі, бо уж ся здавало, же «Вісла» розмыла вшыт- цийну участ в Граматыці Лемківского языка. В
ко, рознесла і лем остає нам проегзистувати іщы своіх чысленных текстах надзвычай дбат як про
кусцьок.... Мурянкове прагніня зарани, обудуване языкову якіст, так про мудре заглубліня сучасного
сильныма емоциями, але не лем, бо окрем того языка в традицию, як і вынахідливе вводжыня го в
тіж заєдно неперестанном працом на лемківскій новы культуровы контексты.
Як тлумач Петро Мурянка гідні розшырил транкультуровій толоці, не дозволило втопити ся в заливаючій нас ріці вельом, котры потрібуючы ду- ляцийний простір. Окрем кашубской, серболухового посиліня, потверджыня вартости свойой жыцкой – малых літератур, котры го все інтересуокремности, находили іх в текстах і жытю Мурян- вали, штораз барже інтриґує го «велика» клясика
– Міцкєвіч (тлумачыня і парафразы), Словацкій,
кы.
Чом бесідую про Трохановского-Мурянку пер- Норвід, Конопніцка, Франко (тлумачыня Мойсея
сональні, в єднотным чыслі, преці він істніл і іст- опубликуване в оддільным выданю), Штур і інчы.
ніє в шырокым контексті діянь і ініциятыв вельох Тлумачыт тіж науковы тексты на лемківскій язык і
люди, котры честно не замінили своє мено Лемка- пропаґує в «Бесіді» ци «Річнику». Выданя тлумаРусина на ниякє інче (барже узнане, корыстнійше, чынь Мурянкы як оддільной позициі даст напевно
моднійше). Та тото є очывидне і бесідувати не тре- полнійшу свідоміст значыня його тлумачынь голоба. Хцу єднак підкрeслити, же то не лем ювілейна вні для розвитя лемківского языка і пошыріня його
нагода, але тіж моє пізріня на консеквенцию і силу функціональных сфер.
Як редактор і пропаґатор довюл Петро ТрохаПетрового триманя ся свого, каже мі го выріжниновскій
до того, же редаґувана през него «Бесіти гев персональні. Коли трафляло ся, же заслуда»
єст
єдным
з найбарже якістных меншыновых
жены лемківскы діяче тратили силу, піддавали ся
чужым натискам і атакам, выцофували ся з діянь часописів так під мериторичным, концепцийным,
в приватне жытя, Петро все тырвал як непоруше- як і ґрафічным взглядом. Окрем «Бесіды» «Лем-
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ківскій календар» еволюувал в «Лемківскій Річник», што принесло тіж нову концепцийну формулу. Приготовил і выдал Трохановскій тіж творы
мало знаного нам скорше Нестора Репелы, пропаґує творчіст інчых авторів.
Як композитор, талантливий выконавця, учытель і любитель музыкы веде Петро Трохановскій
неперестанно Креницкій церковний хор, компонує
до поетицкых, народных, реліґійных текстів, своіх
авторскых і чужых. Заєдно захоплят слухаючых
своім неповторным, тужливым голосом. Пише і
реалізує словно-музычны спектаклі для діти і молодежи.... все актывні, під нову оказию, нову потребу.
Як орґанізатор і конферансєр од долгых років,
од початку реалізуваня всякых лемківскых імпрез,
тягне обовязкы ґазды, думкодавці, творця специфічной атмосферы. В Креници адже зорґанізуваны были уж два Світовы Конґресы Русинів, гев
двигат Петро орґанізацийний тягар Бєннале Лемківской/ Русиньской Культуры, часто Лемківской
Творчой Осени, не бесідуючы про оказийны празднуваня нп. поставліня памятника Никыфора. А і на
Лемківску Ватру на Чужыні не одмовит Петро поіхати і свою «оранину» преорати, і в Зындрановій
го видно, і в Бортным і всяди, де го попросят, де
потрібний. А просят го часто (не лем нашы, але
тіж братя зза Бескіда і Полякы), бо тяжко дакому
інчому ввести так автентичного лемківского духа
в імпрезу як Петрови.
В тых вшыткых припомненых, а і в інчых, не выміненых гев просторах актывности, видно довершене протягом десяти років велике розвитя, інтенсивніст і ефектывніст творчых діянь. Розвиват
Петро остатньо тіж цілком новы формы творчости
– потрібны, бракуючы Лемковині. Бо він вдыхат,
автентычні чує потребы лемківкой сучасносты,
котры дозволят творити полноту, самовыстарчальніст символічного універсум Лемків, што не
буде змушало молоде поколіня глядати достоменных потреб поза своім. Адже Петрове перо,
фурт ліричне, выповідат ся в новых, днес будучых
потребом часу формах літературы факту такых,
як біоґрафічний документ. Петрова A Wisła dalej
płynie..., хоц то не першы того рода спомины в сучасній лемківскій літературі, вносит до нєй цілком
нову якіст. То не лем документ, то высоко довершена артыстычна форма, котра діє вельоплощыново на уяву, естетызм і емоциі чытателя – не лем
Лемка, але тіж «сусіда», бо і він має вельо зрозуміти і одчути з того, што дале шумит в Віслі.
Інчым, тіж не новым днес для Лемків документом, якій Петро з великым заанґажуваньом опрацовыє, є істория рідного села Трохановскых – Білцаревой. Знаючы Петрову історичну пасию, видячы, яку кореспонденцию з Білцаревянами в цілым
світі він веде, мам певніст, же буде то надзвычай
цінна моноґрафія села, не лем документальна,
але тіж жытьова, емоцийна.

Дознала я ся на свіжо і про інчий іщы великій
писательскій проєкт Мурянкы. Задумал він, а уж
по части і выконал, написаня великого фабулярного твору-повісти, якого так нашій літературі од
часів Хыляка (пишучого в язычію), а потім Бедзика
(украіноязычного), бракує. Знам, же Петро довершыт тото заміряня, же збогатит нашу літературу
непомірно, даст ій бракуюче еволюцийне огниво і
буде то твір высокой якости, того єм певна....
Ци «по копі, то по хлопі»? Бесідувала єм з Петром в ден його Ювілею. Братя зза меджы, з Орябины і Чирча, котры приіхали пару дни скорше до
Ювіляря з желанями, перепутали штоси в словах
і желали му з нагоды 80-літя. Петро то принял як
добрий омен. «Жебым дожыл – рече – так як мі желали, до вісемдесяткы, то уж встигнул бым зробити тото, што замірям». Ци чловек, котрий має фурт
так вельо думок, концепций, ідеі, фурт понаглят,
бо так вшыткым і вшыткому є потрібний, встигне
даколи ся встаріти? То ся не стане николи. Петро
і до вісемдесяткы не здолят заперти своіх діянь,
котрых буде фурт веце і веце...
Не здолят і не запре, його творчий потенциял
росне поза ним і понад ним. Його думкы, заміряня довершают ся а і будут ся довершати в діянях
вельох Лемків. Він потрібний Лемковині як і Лемковина йому – повторю. Прото ани по «копі» ани
по вісемдесятці, ани по сотці.. не буде «по хлопі».
Петро ся сміє – «та якій з мене хлоп, така лем Мурянка». Гей, Мурянка, котра стала ся символом,
а символ є чымси, што будує, творит спільноту в
єй самозрозумліню. Символы сут понад часом.
Петрів Ювілей, не важне котрий, уж не мірят років його жытя, бо оно уж побороло промияня часу,
лем є нагодом до важной констатациі. Зме, жыєме, тырваме через своє символічне універсум.
Не през материю, котра проминят, змінят ся, старіє, не през лісы, маєткы, котры мож забрати, лем
през духа, котрий, як вказує примір Ювіляря, може
быти незломний і вічний. Його чыстота і щыріст
будят пошану навет в ворогах.
Повісти, же творчий потенциял Петра Мурянкы
не кінчыт ся скінчыньом шістдесяткы, а буде тырвал понадчасово, то інакше повісти, же сучасна,
повыселенча Лемковина, котра як раз тіж рахує
уж шістдесятку, не стоіт перед перспектывом «по
Лемковині». Єй мурянчыний вид, хоц так непозірний на око, нияк не конкуренцийний до великых
політычных амбіций околичных вітчызн сусідів,
має в собі штоси, што будит пошану своім етосом
тырваня при своім.
На свій ювілей Петро Мурянка отримал желаня
од люди і інституций з цілого світа. Вказує то вагу
і пошану для Його малой, але впертой, уцтивой і
заєдно жаждущой творити для будучого тырваня
Особы. Розшырме тоту пошану на контекст, якій
символізує собом Мурянка, і звільнийме Ювіляря з почутя незручности при опубликуваню той
лявдациі. На многая і благая літа...

Dxra PAPUҐA, ведучій делеґації Русинів Сербска

(Справа делеґації Русинів Сербії на пленарнім засіданю 9. Світового конґресу Русинів, Мараморош-Сіґет, 22. юна 2007.)
Aktivnosci Ruskej matki u periodze
medzi osmim i dzevytim [vetovim kon}resom Ruсинох zaprovadzeni u pejc mesnih or}anizacijoh: u Ruskim Keresture,
Kuli, Kocure, Verba{e i Novim Sadze i
troh mesnih odboroh Foruma mladih RM,
konstituovanih u Novim Sadze, Kocure i
Ruskim Keresture.
Mesni odbor Ruskej matki u Ruskim
Keresture, na shadzki otrimanej 25. ynuara 2006. roku, poru{al iniciytivu za
virobok elaborata o ekonomskej opravdanosci formovany Op{tini Ruski Kerestur. Anketne viy{nqovanw gra`danoh
o iniciytivi Ruski Kerestur – Op{tina,
zoz htorim bulo oblapene vecej od 82 odsto polnol<tnih gra`danoh mesta, zaprovaedzene u xlix pre{logo roku, a vecej
od 88 odsto anketovanih potrimali totu
iniciytivu.
Ro~na aktivnosc Ruskej matki ocenwna
i programnovana na porydnej ro~nej Skup{tini RM, htora otrimana 11. februara
2006. roku u Novim Sadze. Na Skup{tini
utverdzeni i predkladany nacionalnih
simvoloh Rusnacoh u Serbiї, htori doru~eni Nacionalnomu sovitu Rusnacoh
na rozpatranw i prilapjovanw, yk i predkladany za zawdn<cki nacionalni simvoli
Rusnacoh/Rusinoh/Lemkoh, htori predkladame 9. [vetovomu kon}resu RRL na rozpatranw i prilapjovanw.
Dva najzna~nwj{i pitany za Rusnacoh u Serbi< htori treba `e bi vo{li do
Strate}i< roboti [vetovej radi RRL spram zaklx~eny Upravnogo odboru RM to:
1. Sotrudnїctvo 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, yk i
<h zawdn<cke sotrudn<ctvo zoz Univerzitetom u Torontu,
2. 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.
U or}anizaci< Foruma mladih i Upravnogo odboru Ruskej matki u Ruskim Keresture od 21. do 24. av}usta pre{logo
roku otrimani {tvarti [vetovi kamp
mladih Rusnacoh/ Rusinoh Lemkoh. Na
Kampu, htori otrimani u sotrudn<ctve
zoz Ministerstvom prosviti Republiki
Serbi<, Slu`bu za lxdski i men{inski
prava Republiki Serbi< i pokra<nskima
sekretariytami za obrazovanw, kulturu,
mlade` i sport AP Vojvodini, u~astvovali dele}aci< mladih Rusnacoh/ Rusinoh/
Lemkoh zoz Polqskej, Slovackej, Gorvatskej i na{ej `emi – Serbi<, zoz Novogo
Sadu, Verbasu, Kocura, Kuli i Ruskogo
Kerestura. [teracec pejc u~a{n<ki Kampa buli zmesceni u Domu {kolyroh O[]
“Petro Kuzmyk” i uklx~ovali {e do edukativno-kreativnih robotnqoh Seminara
zoz teatralnej umetnosci.
U~a{n<ki Kampa 22. av}usta na|iveli
Katedru za ruski yzik Filozofskogo fakulteta u Novim Sadu, dze ih privitali
prof. dr Xliyn Rama~, tedi rukovoditelq
Katedri i prof dr Mihajlo Fejsa. Potim
na|iveni i Fakultet tehn<~nih naukoh, a
dele}acix Kampa priyl i Modest Duli~,
pokra<nski sekretar za mlade` i sport AP
Vojvodini. Popoladnx u~a{n<ki Kampa
na|iveli Petrovaradinsku tverdinx,

center Novogo Sadu, a u vracanx i Grekokatol<cku parohiylnu cerkvu svytogo Josafata u Kuli.
Na Dzenq mladogo Rusnaka/Rusina/Lemka, 23. av}usta, u~a{n<ki Kampa na|iveli
Osnovnu {kolu i }imnazix “Petro Kuzmyk”, dze ih priyl direktor Ynko Homa,
polo`eli buket kveca na pamytn<k dr Gavri<la Kostelqnika i na|iveli Nacionali
muzej Rusnacoh u Zamku.

● Ведучій делеґації Русинів Сербії,
председа Руськой маткы – Дюра Папуґа.
Фотка: А. П.
Vladika kir dr Dxra D`ud`ar, e}zarh
Apostolskogo e}zarhatu za greko-katol<koh
u na{ej `emi u~a{n<koh Kampa privital
u novim Karitasovim dome za mladih, a
potim na|ivena Katedralna cerkva svytogo oca Mikolay i Marijovo svy~il<|e
u Vodici.
Dele}aciy Ruskej matki vwdno z dele}acix Nacionalnogo sovitu Rusnacoh
9. i 10. februara 2006. roku goscovala u
Budape{tu, dze u~astvovala na {veto~nosci z nagodi otverany Rusinskej ~italqn< i Etno}rafskej postanovki Rusinoh u
Madyrskej u or}anizaci< Vseder`avnej rusinskej men{inskej samoupravi (VRMS).
Z tej nagodi predsidatelqki Viri Giric
pridati vecej od sto kn<`ki Rusnacoh zoz
Serbi<, yk darunok Ruskej matki, Dru`tva
za ruski yzik i litetaturu, Nacionalnogo
sovitu Rusnacoh i NVU “Ruske slovo”.
U or}anizaci< Ruskej matki, na
povolanku Andrey Kop~u, predsidately
Stovari{eny Lemkoh u Polqskewj, od 4.
do 6. av}usta 2006. roku vitvorene okreme
uspi{ne goscovanw ansambla Kulturnoumetn<ckogo dru`tva “@atva” zoz Kocura
na pre{loro~nim 26. Festivalu lemkovskej/rusinskej kulturi “Lemkovska
vatra na cudzini” u Mihalove pri Le}nici u Polqskej. U vracanx zoz Mihalova
Kocurci na|iveli i Kurov pri Bardejove
u Slovackej.
Na povolanku dr ]eor}iy Furcaka,
predsidately Kulturnogo zdru`eny Rusinoh u Rumuni<, u or}anizaci< Ruskej matki
od 24. do 26. av}usta 2006. roku vitvorene
okreme upe~atl<ve goscovanw Muzi~nofolklornogo ansambla Doma kulturi
zoz Ruskogo Kerestyura u gorodu Deva
u Rumuniї. Ruskokeresturski amatere nastupeli u kulturno-umetn<ckej ~asci 22.
Nacionalnogo simpozixma zoz istoti< i
a}rarnej retrolo}i< Rusinoh u Rumuni<.
U or}anizaci< Mesnogo odbora Ruskej
matki u Kocure 24. septembra 2006. roku

otrimana bogata i plodna calodnqova podobova koloniy. Doma{n< podobovim tvoritelqom z tej nagodi bula Osnovna {kola
“Bratstvo-wdinstvo”. Mesni odbor Ruskej
matki u Kocure, yk i mesni odbori Ruskej
matki u Kuli i Verba{e {e zoz vlasnima
programskima zmistami uklx~eli do KM
“Kostelqnikova w{enq”.
Forum mladih RM i Gorodski odbor
RM u Novim Sadze 27. oktobra u prostorijoh Ruskogo kulturno-prosvitnogo dru`tva or}anizovali zabavni ve~ar za mladih
Rusnacoh pod nazvu “Vitajce mladi u Novim Sadze”. Gorodski odbor RM u Novim
Sadze u novembru 2006. roku or}anizoval
{tvarti Ruski festival monodrami.
Upravni odbor Ruskej matki i Forum
mladih RM, na zawdn<ckej shadzki otrimanej 22. septembra pre{logo roku u Ruskim
Keresture, rozpatrali pri~ini i okreme ~kodlїvi po{lїdki iniciytivi za
pripoznavanw Ukraїni za mati~nu `em
Rusnacoh, htora poru{ana 12. septembra
2006. roku u Kocure, na zawdn<ckej shadzki
predstavn<koh sovitoh mesnih zawdn<coh
Kocura i Ruskogo Kerestura. Upravni odbor i Formum mladih Ruskej matki utverdzeli potrebu rea}ovany htore doru~ene
medijom na ruskim yziku zoz cilqom jogo
obyvjovany.
Osnovna ocena `e poru{ovanw iniciytivi za pripoznavanw Ukraїni
za mati~nu `em Rusnacoh predstavy
per{oklasnu provokacix i ozbilqnu politi~nu gluposc iniciytora i
spram Rusnacoh i spram der`avi Ukraїni i mo`e lwm na~kodzic tera{nїm
diplomati~no povedzeno tolerantnim
i rozumnim medzisobnim odno{enqom.
Bo, znax i Rusnaci, a zna i Ukra<na, `e
odkalq Rusnaci pohodza, znax `e be{eda
Ba~vansko-srimskih Rusnacoh u osnovi zemplinsko-{ari{ska, yk i narodni {pivanki i obi~a<, `e najvek{a ~asc Rusnacoh
priselwna pred 262 rokami zoz Zemplinu
i [ari{u, a men{a ~asc i zoz Lemkovini i Podkarpaty. Znax i wdni i drugi `e
nw{ka Rusnaci/Rusini/ Lemki avtohtono
`ix u sedem {trednw-evropskih `emoh:
Polqskej, ^eskej, Slovackej, Madyrskej,
Rumuni<, Gorvatskej i Serbi<, dze su i
urydovo pripoznati yk nacionalni zawdn<ci i dze hasnux {icki prava za o~uvanw
vlasnogo identiteta i `ix i na Podkarpatx u Ukra<ni, dze su pripoznati yk sub-etnos ukra<nskogo narodu. Preto {icki toti
osem {trednw-evropski `emi tvory }rupu
`emoh mati~nej naci< Rusnacoh.
A, mati~na `em {e nw vibera, alw zdobuva zoz rodzenqom, aktivnoscu i robotu, dlugoro~nim tirvanqom i `ivotom.
Preto za Ba~vansko-srimskih Rusnacoh
mati~na `em teraz Serbiy, bratom za Dunajom Gorvatska, Rusnakom i Rusinom u
Zemplinu i [ari{u Slovacka, Lemkom
Polqska... I nw mo` z wdnu fal{ivu deklaracix “proukra<nski” abo “antiukra<nski” oriwntovanih Rusnacoh premen<c
totu istorijnu i fakti~nu pravdu.
Za doma{nqogo nastupnogo, dze{atogo [vetovogo kon}resa RRL predkladame Rusku matku i Ruski Kerestur u AP
Vojvodini i Republiki Serbiї, nw lwm
preto `e zme na {ore po principu per{ogo kruga doma{n<h, alw i pre na{o {icki
potera{n< i nastupni aktivnosci, preto
`e za tim mame potrebi, a mame Vam i velqo togo ukazac i pohval<c {e i u oblasci
prosviti, kulturi, duhovnogo `ivota, informovany i privrednogo rozvox.
Budze nam milo privitac Vas u Ruskim Keresture.
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Любка СЕҐЕДІ-ФАЛЦ, ведуча делеґації Русинів Хорватьска

(Справа делеґації Русинів Хорватьска на пленарнім засіданю 9. Світового конґресу Русинів, Мараморош-Сіґет, 22. юна 2007.)
Пред двома роками, 2005.
року, кед зме були прияти до
Шветового Конґресу Русинох
у Кринїци, гварела сом же мам
шерцо полне радосци. Тераз
одзнова потвердзуєм же нам
исто и ище вецей шерцо виполнєте з радосцу алє и пиху. Гоч
яки нам условия у котрих жиєме и робиме, отримали зме и
зробели досц? Приходзиме зоз
Републики Горватскей, з єдиних
двох валалох Петровци и Миклошевци дзе у векшим числє
ище жию Руснаци, як ми себе
наволуєме. Єст меншє число и
у двох варошох Вуковар и Винковци а и ширцом по цалей Горватскей.
Русини/Руснаци вше жили
вєднак, од приходзеня до Войводини под час владаня Мариї
Терезиї 1745. року. До Петровцох и Миклошевцох у нєшкайшей Горватскей нашо прадїдове ше переселєлї зоз Коцура
и Руского Керестура у першей
половки ХІХ. вика. Тоти котри
пошли далєй нєшка уж скоро
цалком страцени у натуровім
цеку асимилациї. Лєм под час
ІІ. Шветовей войни жили зме у
двох державох. То ше збуло і те-

раз по роспаду Югославиї. Але
нужно повесц, же зме од самого
приходзеня по нєшка і Русини/
Руснаци у Войводини, терашнєй Сербиї и Русини/Руснаци
у Републики Горватскей вше

● Ведуча делеґації Русинів Хорватьска на 9. СКР, председкыня дружтва
„Руснак“ – Любка Сеґеді-Фалц.

були признати як национална
меншина. Вше зме мали свойо
ґрекокатолїцки церкви, школи,
лєбо лєм своїх руских учительох. Право на свой язик и културу. Меняли ше держави, а нас
Русинох/Руснацох у терайшей
Републики Горватскей і Сербиї
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● Ґрупа молодых Русинів, участників 3. Світового форуму русиньской молодежи у Марaмoрош-Сідетї із сучаснов членков Світовой рады Русинів Наталіёв
Гнатко (перша злїва), выконным секретарём СРР Александром Зозуляком і
председом СРР Павлом Робертом Маґочіём і гостём 9. СКР із Словеньска
– Аннов Плїшковов.

дзєли и вше дзелєл лєм Дунай.
Руснаци ше розвивали у каждим огляду, а кед ше збагацели,
свойо дзеци почали пошилац на
школи, а то такой достало цихе
висельованє. Млади школовани находзели себе и дом и роботу и манжелску пару другей
народносци и вири. Поля и богаства оставали на старих и помали ше росиповали. То судьба
Русинох/Руснацох у републики
Горватскей. Алє заш єст места
за радосц и надїю.
2005. року у Кринїци сом гварела же мушиме чекац озда и
роками же би нам младеж виросла. А я нєшка полна радосци
кричим, же зме приведли младих школярьох и студентох на
жаль и анї єдного параста. Нагло повирастали, нагло ше пренашли у своїх кореньох і нєжка
жадаю войц до Форуму младих
бо у себе чувствую душу і шерцо своїх дїдох. Гоч и нє буду парасти як цо им були дїдове, буду
любиц жем и польо, класки и
почитовац витрапену парастну
руку. Прето тото зблїжованє Русинох ма велїке богатство. Так
вєднак зме моцнєйши, зєдинєни можеме лєгчейше и вецей.
Мушим повесц же сом и сама
постала моцнєйша. Спознала
сом нови краї, нових людзох,
прешла сом даскельо тисячи
километри, тераз сом вецей нє
сама. Пришли ту зо мну тоти
котри ме зменя. Богатша сом
за єден смуток бо сом дознала
през яки чешкосци и яку трапезу преходзел мой род през вики
алє вше ишол за лєпшим гоч і з
чежкосцу. Нє лєгко, бізовно же
нє лєгко жиц нє у своєй держави, алє и у тей новей оцовщини
нє чешко буц вредни и совисни
чловек.
Руснаци у Петровцох и Миклошевцох, та у варошох Вуковаре и Винковцох вєдно зоз
горватским народом и другима
народнсоцами дзеля чежкосци
котри настали по отчественей
войни котра и була найчеша

Ми лєм сцеме остац тото цо
нам були и дїдове – Руснаци.
Шицко друге ришує ше само по
себе. Нам не хибя анї школи,
анї школяре, анї учителє, анї
професоре, церкви и паноцове. Шицко маме свойо. Лєм
барз нужно винайсц могучносц
як то шицко цо длужей очувац.
Обчекуєме же дружтво „Руснак“ одроби можебуц и гисторийну ролу, баш у тим намаганю за цо нам реална надїя у тих
младих людзох котри зоз таку
вельку радосцу пришли аш ту
ґу Вам, а и мнє велїка радосц
и виполнєнє дзецинскего сна,
бо сом як дзецко чула за Буко-

вину, а кед сом ше напила води
зоз фляшки на кторей писало
„Буковина“ чувствовала сом же
сом ше напила найлєпшей води
в живоце, а як видзице длугоки
є.
Жадам у мено нашей делеґациї и младих, у свойо мено
и шицких Руснацох зоз Републики Горватскей учашнїком
Конґресу, а окремно домашнїм длугоки и успишни живот.
Тиж жадаме же бли зме Вас
о два роки могли привитац у
Петровцох и указац Вам же
гоч зме далєко, шицки сце
нам ту такой коло шерца.

ПгДр. Марія МАЛЬЦОВСКА
Слїдами румуньскых Русинів 1.

Крачунів – родне село Василя Бойчука
В рамках 9. Світового конґресу Русинів, якый ся одбывав
того року в румуньскім містї Мараморош-Сіґетї, ёго делеґаты
навщівили і околиты села на Мараморощінї, де жыють Русины.
Зашли сьме до села Крачунів,
де сьме ся стрітили з дуже приємныма людми, Маріёв і Василём Бойчуковыма, родічами о.
Василя Бойчука, якый служыть
в ґрекокатолицькій церькви в
Переґу Маре. Отець духовный
робить заслужну роботу в русиньскім русї в Румуньску, якый
ся зачінать іщі лем пробуджовати. Окрем церьковной, душпастырьской роботы, він є пропаґатором русиньской културы. Ёго
отець Василь Бойчук жыє свій
скромный жывот у споминанім
селї.
Біоґрафія ёго є проста. Народив ся в селї Крачунів, як ту
говорять Крачуново, 1. 1. 1942
року. Было їх довєдна шестеро
дїтей, штирёме хлопцї і дві дївчата. Сестры ся поодавали по
Румуньску, а братя в селї зістали. Єден з хлопцїв, Николай, котрый уж умер, быв священиком,
а першыраз служыв у парохії в
Переґу Маре, де є теперь о. В.
Бойчук, ёго сыновець. Василь
Бойчук ходив до україньской
школы в Крачунові, што і чути
на ёго бісїдї, і хоць де-не-де ся
продруть слова на „у“, закінчіня

русиньскы і под. До школы дале
не йшов, бо было треба ґаздовати. Не было то легко, бо быв
найстаршый з дїтей, а нянько їм
вмер, кідь мав 43 рокы. Василь
мусив іншых годовати братів і
сестры. „Я мусив робити. Як пудросли, они собі пушли“, – гварить
В. Бойчук. Два рокы быв погранічником в Переґу Маре як вояк.
Служба была служба. Было тре-

● Ґенералный секретарь Културного общества Русинів Румунії, ґрекокатолицькый священик у Великім
Переґу (Переґу Маре) о. Василь Бойчук із женов Віоріков, председкынёв
областной орґанізації общества в
Арадї.
Фотка: А. П.

ба стражыти граніцї од „неприятеля“. Пак ся вженив і робив на
желїзніцї в Сіґетї аж до недавна,
покы не пішов на пензію. Мали
вєдно із своёв женов Марійков
двоє дїтей – Василя і Марьку.
Дївка робить в Італії, але хоче

ся назад вернути до Сіґету, де
має ай квартиру. Сын сі выбрав
душпастырьске посланя, дістав
місце в Переґу Маре. Як видно,
дїти має на порядку.
А він? Вже на пензії. Дало бы
ся повісти, жебы собі уж міг дати
покій з роботов, же ся уж дость
наробив, же собі може встати
коли хоче, лячі коли ся му зажадать. Але де там! Якраз теперь
повно роботы коло дому, коло
ґаздівства. Видиме, як ту красно
вшытко споряджене. Покошена
загорода, сїно зложене до копіць, а в загородцї вшытко, што
треба – бандуркы, зеленина.
Звыкнув на роботу. Як робітник
на желїзніцї вставав рано о пятій як взимі, так і влїтї. Не было
свята, не было недїлї. Ці є днесь
щастный? Гварить, же ся жыє
дакус лїпше, але без роботы не
мож. „А што маву стояти і дивитися? Не маву никого, хто
бы мі помагав. Хто має на старї днї дїтей коло себе, має помагачу. А я не маву. Мої пушли
до світа. Я са на них не серджу.
Не прошу од них, і они од мене
не просять“, – так зобщує свою
філозофію жытя Русин з Крачунова, выробленый чоловік, але з
веселыма іскерками в очах, Василь Бойчук.
Як нам повідать дале, в Крачунові жыють Русины і Румуны.
Є 450 домів, в котрых векшинов
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баш у тим краю и намагаю ше
обстац. Кельо ещи Руснаци обстаню як национална меншина
нє мож твердзиц, алє бизовно
же нє длуго. Мала то гарсточка
лєм дас коло 3000, та гоч з боку
держави нє маме нїяки чежкосци, правя нам их Русини-Українци, а и ми сами. Прето одзнова
наглашим же у Шветовим конґресу Русинох видзиме могучносц своєй длугшей будучносци
и гоч ше барз намагаме ришовац свойо проблеми, заш лєм
обчекуєме и помоц. Державна
власц у Републики Горватскей
муши видзец у котрим фактору
проблем а конєчно анї го нєт.
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суть Русины. Они собі свою традіцію тримають і не переходять
на румуньске. Святкы ся ту одбывають подля старого календаря, обидва народы ся решпектують взаємно.
Приємно было на дворї Бойчуковых побыти, побісїдовати.
Іщі сьме ся інтересовали о можности заробків, о тім, што ся ту
родить. Самы сьме відїли, як
стары, низенькы і маленькы што
до простору хыжкы, єдна за другов падають, на їх містї ростуть
новы будинкы. Высокы, просторны, як колись у нас то было.
Про Румунію, якбач, тот час аж
теперь надходить, про Русинів,
окреме. Они, як і в іншых країнах, жыють на окраїнах, в горах
Карпатах, в котрых, подля леґенды мав свій палац і сам ґроф
Дракула. Горы ся не змінили,
ани тоты ужасны серпентіны,
од котрых ся крутить в голові,
ай стромів є ту іщі дость, з кот-

на селах. Они їх фактічно выбудовали. Настав час, повертали
ся назад домів на Словеньско,
тоты села спустїли. Так холем
свідчать очіты свідкове, якы там
жыли, і по довшім часї там пішли
попозерати. Также так то є. Здало ся нам, же сьме в Румуньску обявили Америку односно
Русинів. Окрем фактів з історії
мараморош-сіґетьского процесу, де нашы люде потерпіли за
своє пересвідчіня, о сучасных
Русинах сьме тых інформацій
не мали много. Дакотры з них ся
голосять ку Словакам, дакотры
к Українцям, а дакотры к тзв. Рутянам, т. є Русинам. Наісто є їх
велё порумунченых, што і нечудо. Тадь вытримати тиск асімілації в романьскій средї, то наісто
не є так легко. Наісто є тяжше,
як є то в славяньскій средї, наприклад, в чеській, словеньскій,
україньскій, польскій, і хоць кажда з них має свої шпеціфічнос-
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● Родічі о. В. Бойчука – Василь і Марія Бойчуковы з дївочков Марьков.
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рых мож того много побудовати,
але міняють ся люде. Ай кідь
зуб часу іщі спомины цалком
не знищів, стары часы тоталіты
одышли до депозіту забытя. Подувать ту свіжый вітор Европы.
Видно то на думаню людей, на
актівізації подникателїв нелем в
містї Сіґетї, але і по русиньскых
селах. Русины суть ту такы робітны, як усягды на світї. Де не
підуть, там ся можуть похвалити выслїдками своёй роботы,
порядком коло свого обыстя
і на околіції. Добрї знаєме, як
нашы Русины, кідь оптовали на
Україну, якый там слїд охабили

ти, а вшытко часто залежить од
родины і школы. В каждім припадї Русины в Румуньску (ку тій
катеґорії належать і Русины в
Мадярьску, в Америцї, Канадї і
іншых западных країнах) то мають барз тяжке, кідь собі хотять
утримати свою ідентіту, язык,
азбуку, а треба їх обдивляти,
як ідуть помалы крок за кроком,
отваряють ся шыршому русиньскому світови. О тім свідчів і тогорічный Світовый конґрес Русинів на теріторії Румуньска.
Кідь сьме споминали, же на
містї старых будинків вырастають новы, мали сьме на думцї і

зміны в думаню Русинів. Великый потенціал є по селах. Там
мож найти вшытко, што є потребне на утриманя русиньской
ідентіты. Лем то треба підхопити. А ці не найважнїша є робота
учітеля і священика міджі Русинами. Як всягды.
Добрым прикладом може послужыти сын Василя Бойчука з
Крачунова, ґрекокатолицькый
священик в Переґу Маре, о. Василь Бойчук, якый у своїй парохії вєдно із своёв женов робить
заслужну култтурно-хрістіаньску роботу. Хто быв на културнім проґрамі конґресу, відїв го,
як і ёго жену, скромно співати із
дїточками на сценї, не убранив
ся думцї, же такых сящеників
бы нам было треба веце. На
першый день конґресу ся отець
духовный не побояв і світьскых
співанок. Видно, же жыє з народом. Правда, вшытко з міров,
без перекрочіня граніць.
Такый способ хрістіанізації,
екуменізму береме. І священик є
чоловік. О. Василь Бойчук має у
своїй парохії понад штирісто вірників, а то свідчіть о ёго підпорї і
облюбености міджі людми.
Аж в сучасных условіях, так
ся нам видить, зачав ся розвивати новый пучік на стромі
русинства в Румуньску. Велё є
непознаного,
невыскуманого.
Треба дати факты на міру. Кідь
сьме ся лучіли з обыстём Марії
і Василя Бойчуковых з Крачунова, а шатовали сьме ся до далшого села – Быстрого, часть делеґатів наступила до мікробуса,
а під велїнём вызнамной Лемкынї з Польска Оленкы ДуцьФайфер сьме путовали далше,
з двору нашого гостителя ся несли мелодії русиньскых співанок. То співали нашы приятелї
Русины з Чех. Мелодія была задушевна, зіставала позаду, а мы
ся везли дале, через темный лїс
Карпат, на далше місто, де нас
чекало неменше сердечности
і погостинности, але і немало
зачудовань, де сьме ся дізнали,
наприклад, і тото, як собі єден
ґазда взяв за куму смерть, або
чом Чавшеска называли Карпатьскый орел...
(Продовжіня в далшім чіслї.)

Проф. Павел Роберт МАҐОЧІЙ, ведучій делеґації Русинів Северной Америкы

Найґрандіознїшый проєкт –
книжка Народ нивыдкы
(Справа делеґації Русинів Северной Америкы на пленарнім засіданю
9. Світового конґресу Русинів, Мараморош-Сіґет, 22. юна 2007.)

● Обалка найновшой, румуньской
верзії книжкы П. Р. Маґочія – Народ
нивыдкы: ілустрована історія карпатьскых Русинів, яка вышла тїсно
перед 9. Світовым конґресом Русинів у Румуньску (Выдавательство
В. Падяка, Ужгород 2007).

Карпатьскый
міджінародный
інштітут і Асоціація Русинів зо
США, а тыж Руске дружтво Северной Америкы і Світова aкадемія
русиньской културы з Канады.
За послїднї два рокы робота
тых орґанізацій ся зосереджовала
главно на актівіты в области културы і наукы, а тыж на лобованя в
інтересах Русинів у представителїв влады США, але і лобованя в
другых державах, де жыють Русины, як і на фінанчну поміч при популарізації русиньской културы і
освіты в европскій домовинї. Хотїв
бы-м дакількома словами згорнути
роботу каждой з тых орґанізацій за
період од послїднёго світового конґресу в 2005 роцї в Криницї аж по
сучасність.
Найновша з тых орґанізацій
– Карпатьскый міджінародный
інштітут, на челї котрого стоїть
наш делеґат, професор Павел
Бест, минулой яри орґанізовала

міджінародну наукову конференцію в Перемышлю на тему, подля
терміну проф. Беста – „четвертой
Руси“. Інштітут тыж дав фінанчну
поміч на публікацію двоязычной
ґраматікы русиньского языка отця
Димітрія Сидора. Асоціація Русинів штату Міннесота орґанізовала
конференцію на тему будучности Русинів як етніка в США. Руске дружтво Северной Америкы
продовжує орґанізовати соціалны
актівіты міджі войводиньско-русиньсков громадов у Канадї і дякуючі свому председови Юліанови
Сабадошови (якый є делеґатом
на нашім конґресї) заспонзоровали
выданя збіркы поезій Дюры Папгаргая, першого лауреата премії А.
Духновіча, в перекладї до анґліцького языка.
Найстаршов з єствуючіх русиньскых орґанізацій Северной
Америкы є Карпаторусиньскый
научный центер. Він продовжує
росшырёвати тісячі публікацій о
Русинах міджі особами і інштітуціями по цілім світї. Споміджі тых
матеріалів треба выздвигнути популарне книжне выданя Карпатьскы Русины, котре ся зъявило в
переробленім словеньскоязычнім
і русиньскоязычнім выданю. Од
часу, кідь брожурка вышла по пер-

шыраз у 1995 роцї, была переложена до девятёх языків (послїднїм
выданём є чеське) в тіражу 62 тісяч
фалатків. Карпаторусиньскый научный центер тыж коордінує збераня фінанцій про русиньскы школы на Українї і в Словакії, робить
выбір лауреатів каждорічной Премії А. Духновіча за найлїпшый твір
русиньской літературы.
З погляду індівідуалного членства, найбівшов русиньсков орґанізаціов Северной Америкы є Карпаторусиньске общество, на челї
котрого стоїть Джон Ріґетті і недавно зволена віце-презідентка Маріянна Сивак, котра є попершыраз
делеґатков світового конґресу ту, в
Сіґетї. Карпаторусиньске общество
мать девять філіалок по цілій теріторії США. На челї вашінґтоньской
філіалкы Карпаторусиньского общества стоїть пан Віктор Габурчак,
котрый є тыж попершыраз в жывотї
делеґатом Світового конґресу Русинів. Хочу припомянути, же якраз
тота філіалка найвеце лобовала за
інтересы Русинів европской домовины у представителїв влады США,
тыж орґанізовала стрічі председы
світового конґресу з представителями амбасад восьмох держав і
Европской унії. Общество є єдным
з трёх основных спонзорів русинь-
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Делеґацію Северной Америкы заступує на Світовім конґресї
шість орґанізацій із США і Канады. Суть то такы орґанізації: Карпаторусиньскый научный центер,
Карпаторусиньске
общество,
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● Хлїбом і солёв привітали Русины з Румуньска делеґатів і гостїв на україньскорумуньскій граніцї Солотвино – Мараморош-Сіґет, міджі нима і председу Світовой рады Русинів Павла Роберта Маґочія (першый злїва).
Фотка: А. П.
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скых школ у Словакії і на Українї.
Тыж было орґанізатором турне по
США двох фолклорных колектівів із
Словакії. Карпаторусиньске общество продовжує выдавати новинкы
New Rusyn Times (якых редактор
Річард Кастер тыж є днесь міджі
нами), але в сучасности найбівшы
клопоты орґанізація має зо зберанём фінанцій на рештаврацію Народного карпаторусиньского културного центра, котре ся находить
в будові Візантьской католицькой
церькви в містї Мунгалл, штат Пенсілванія.
Світова академія русиньской
културы, на челї котрой стоїть
Стівен Чепа (і він є делеґатом нашого конґресу), зістає і надале
найбівшым спонзором културной і
освітной роботы Русинів европской
домовины. Академія підтримує веб-

сторінкы в Северній Америцї і в
Словакії, а тыж орґанізує каждорічну штіпендію Торонтьской універзіты про ученых з Европы, котры
роблять над темами, звязаныма з
Русинами. Академія спонзорує і дві
премії: Премію Александра Духновіча за русиньску літературы
і Премію за вызначне дїло про
Русинів. Недавно быв створеный
Фонд Чепы при Торонтьскій універзітї, з якого ся уж фінанцовало
выданя новых учебників і другых
матеріалів про русиньскы класы і
счасти з нёго было фінанцоване
выданя дватомного русиньско-російского словника Іґора Керчі, але
і переробленого выданя орфоґрафічного словника русиньского языка Василя Ябура і Анны Плїшковой.
Найґрандіознїшым
проєктом,
спонзорованым Фондом Стівена
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● Книга є тогды хосенна, кідь не стоїть десь на полічцї, але є в руках людей,
котры ю потім і прочітають. З такым заміром ся румуньска верзія книжкы
Народ нивыдкы... роздавала Русинам Румунії почас „выяздового засіданя“ делеґатів 9. Світового конґресу Русинів і 3. Світового форуму русиньской молодежи 22. юна 2007 до штирёх русиньскых сел области Мараморош. В центрї
міджі актівістами є знамый научный працовник і педаґоґ із Яґелоньской універзіты в Польску – Др. Олена Дуць-Файфер (друга справа).
Фотка: А. З.
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Чепы, є ілустрована книжка Народ
нивыдкы, выдана з прекрасныма
фаребныма ілустраціями, котра
была надрукована у выдавательстві В. Падяка в Ужгородї. Книга
вышла в чотырёх редакціях розлічныма языками: україньскым (тіраж
2 тісяч фалатків), анґліцькым (в тіражі 4 тісяч фалатків), русиньскым
(5,5 тісяч книжок) і румуньскым (3
тісяч книжок). До друку ся приправує словеньске і польске выданя.
Окрем покрытя фінанцій на публікацію, Фонд Стівена Чепы заплатив і експедованя книг до книжніць,
владных інштітуцій і людём на Українї, в Словакії, Польщі, Мадярщінї і
в Румунії. Народ нивыдкы є нелем
далшов історічнов публікаціов, але
ставить акцент на важный концептуалный постулат, а то такый, же
Русины не суть малов меншинов,
котра жыє в єдній конкретній країнї,
але же їх сполочнов домовинов є
Карпатьска Русь, історічна теріторія, котра загортать до себе Лемківску Русь в Польщі, Пряшівску Русь
в Словакії, Підкарпатьску Русь на
Українї і Марамороську Русь в Румунії. Русины єміґровали з розлічных частей Карпатьской Руси і внаслїдку той міґрації ся сформовали
до комуніт, котры ся зґруповали
в обществах у Войводинї, в Чеській републіцї і Северній Америцї.
При навчаню в школах треба ясно
усвідомлёвати собі і популарізовати якраз тото шыроке розуміня русиньской історії і културы.
Русиньскы орґанізації в Северній Америцї ся взаємно стрічають і роблять. Не марнять час
у взаємных атаках і спорах, вєдно роблять вшытко можне, жебы
припомочі розвитку русиньской
културы, освіты і наукы нашой
сполочной отцюзнины – історічной Карпатьской Руси.

● На першій сторінцї обалкы: Петро Трохановскый-Мурянка – то наісто уж ікона сучасной Лемковины.
● На другій сторінцї обалкы: В рамках 1. русиньского конкурзу у декламаторьскім уменю А. Духновіча в Ужгородї
2007 року успішно выступили члены Сасівской русиньской недїльной школы під веджінём учітеля Богдана Лакатоша
з гров А. Духновіча „Добродитель перевышает богатство“. На сценї: (злїва) Богдана Плоскіна, Владислав Лявинець
і Снїжана Гебеш.
● На третїй сторінцї обалкы: Вызнамный церьковный і освітный дїятель, єпіскоп Ґрекокатольцькой єпархії з цетром у Пряшові – Ян Валій (22. 9. 1837 – 19. 11. 1911), якого 170-річа ославлюєме того року.
● На четвертій сторінцї обалкы: Єдна з деревяных хыжок родины Піпашовых у русиньскім селї Тиса в Румуньску,
котра є з комплексу їх домашнёго музею, котрый делеґаты 9. Світового конґресу Русинів вырішыли помочі перемінити
на офіціалный Народный музей Марамороша.
Фотка: А. З.
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