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Русиньскы діла підуть допереду
(23. – 25. юна 2005 быв у Криниці 8. Світовый конґрес Русинів) 

ДО КРАСЫ ОДІТЕ МІСТО
В знамім купельнім місті Криниця 

в Польску быв за шумных сонячных і 
погодовых днів од 23. до 25. юна 2005 
уж 8. Світовый конґрес Русинів (СКР).
Выздоблене квітками і вшелиякыма 
парадами місто, в якім в тоты дні быв 
тыж Фестівал хрістіаньской културы, 
Меджінародный духовый фестівал і 
Меджінародна стріча гасічів, привітало в 
кіні Яворина участників конґресу. Ту про-
ходив главный проґрам 8. СКР.

 
Такой по приході переважна часть 

участників конґресу, ёго делеґаты, але 
і гості были уквартированы в готелах 
Абатон, Мева і Вісла. В першый день 
сі попозерали філм Андрія Копчі Акція 
Вісла, яка припомянула вшыткым тра-
ґедію польскых Лемків почас смутно-
знамой акції, кедь Русинів з Лемковины 
обвинили із сполупрацы з Україньсков 
повстаньсков армадов і выселили їх 
на негостинны теріторії по одсунутых 
Німцях в северозападнім Польску, аж 
на німецькы граніці. Філм быв умелець-
ко-документарнов спробов приближыти 
тоты події недавной історії Лемків.

ДЕЛЕҐАЦІЮ РУСИНІВ ПРИЯВ 
БУРҐМІСТЕР

Главному проґраму конґресу перед-
ходило приятя членів Світовой рады 
Русинів (СРР) у бурґмістра Криниці 

Еміла Боджонія. В приємній атмосфері 
на маґістраті прошла діскузія о світовім 
русиньскім русі, але і о жывоті Русинів 
в окремых країнах: в Польску, на Сло-
веньску, Україні, в Мадярьску, Америці, 
Румуньску, Чехах, Хорватьску і Сербску. 
Пан бурґмістер повів, же в сучаснім 
Польску, яке ся в минулости характері-
зовало практічно як єднонародностный 
штат Поляків, ся уж веце увагы приді-
лять тыж етнічным меншинам, меджі 
нима і Лемкам.

ТВОРЧІЙ ДЕНЬ КОНҐРЕСУ
Конґрес быв святочно отвореный 

24. юна в кіні Яворина. Представителі 
орґанізачного выбору Олена Дуць-Фай-
фер і Петро Трохановскый привітали 
участників конґресу і попросили за пре-
зідіалный стіл сісти членів СРР Андрія 
Копчу за Польско, Павла Роберта 
Маґочія за США і Канады, Анну Куз-
мякову за Словеньско, Аґату Пілатову 
за Чесько, Михаіла Алмашія за Україну, 
Дюру Папуґу за Сербско і Чорну Гору, 
Тібора Міклоша Поповіча за Мадярь-
ско, Ґеорґія Фірцака за Румуньско.і 
Любку Сеґеді-Фалц за Хорватьско, 
як і таёмника Світовой рады Русинів 
Александра Зозуляка із Словеньска. 
По одзвучаню гімны Польской републікы 
Єще Полска нє зґінєла, і гімны Русинів 
Подкарпатскіє Русины, офіціалне 
привітаня делеґатів і гостів припало 

председови СКР Андріёви Копчови, 
якый привітав делеґації з окремых країн: 
зо Словеньска, Сербска і Чорной Горы, 
Україны, Румуньска, Северной Америкы, 
Чеська, Хорватьска, як і взацных гостів, 
меджі якыма не хыбовав ани сам бурґ-
містер Е. Боджоні. Главный проґрам 8. 
СКР вів таёмник СРР Александер Зозу-
ляк. В нім прозвучали выступы главных 
представителів русиньскых орґанізацій з 
окремых держав. З главнов справов од 
посліднёго конґресу в Пряшові в 2003 
році выступив председа СКР Андрій 
Копча. Він в короткости поінформовав 
притомных о успіхах і неуспіхах у світо-
вім русиньскім русі за тоты два рокы, 
кедь нашы люде стигли вступити до 
Европской унії. Підкреслив, же много 
ся досягло, але пару основных задач 
ся не выповнило, як наприклад, непри-
знаня Русинів на Україні за самостатну 
народность, не была выдана Антолоґія 
русиньской прозы і ін. 

ЛЮДЬСКЫЙ ФАКТОР – МОТОР 
І ГАМ 

Робота русиньскых орґанізацій в 
членьскых штатах СКР проходила в 
залежности од можностей тых країн. 
Значну роль ту зогравав і людьскый фак-
тор, якый роботу може поганяти допере-
ду, але і цалком загамовати. Зато ся 
нашли і розопрі, якы выпукли, як видно, 
на Україні, де йде добрі выдавательска

 (Продовжіня на 4. стор.)

▪ Із 8. Світового конґресу Русинів 24. юна 2005 у польскій Криниці: (першый ряд зліва доправа) за председницькым столом сиділи новый підпредеседа СРР Ґ. Фірцак, староновый таёмник А. Зозу-
ляк, дотеперішній председа А. Копча і новый председа П. Р. Маґочі за участи многочісленной публікы делеґатів і гостів.  Частёв першого дня было переданя Премій А. Духновіча новым лавреатам, 
тоты, вєдно з дакотрыма попередніма, ся  на памятку сфотоґрафовали: (зліва доправа) В. Фединишинець, В. Турок, А. Зозуляк, А. Бучко Папгаргаї, П. Трохановскый,  М. Мальцовска і меценаш 
премії – Ш. Чепа. Тот день была і презентація новых русиньскых книжковых выдань, котры особно представили Г. Бескид і о. Д. Сидор. Пообіді была вернісаж выставкы русиньскых вытварників, на 
котрій были притомны: (спідній ряд зліва доправа) Ш. Чепа, П. Р. Маґочі. О. Дуць-Файфер (зробила одборный выклад выставкы) і А. Копча. В културнім проґрамі вечур того дня успішно выступила 
А. Сервіцька і Японець з Токія але і колектів Славяне з Піттсбурґу ці Ластівка з Пржемкова.

▪ 17. юна 2005 членів фолклорного колектіву Славяне прияв у Катедралнім ґрекокатолицькім храмі св. Іоанна Хрестителя пряшівскый єпіскоп Ян Бабяк (другый зліва), котрый зробив подробный 
выклад нелем хореоґрафови колектіву і підпредседови Карпарторусиньского общества з центром у америцькім Піттсбурґу Дінови Полокови (першый зліва). Потім членів колектіву на челі зо спо-
минаным Д. Полоком і ёго отцём,  ведучім колектіву, Джеком Полоком (Половком) прияв на маґістраті міста заступця пріматора Пряшова Мілан Лаца. Наконець тот день часть членів ФК Славяне 
завітала і до нашой редакції.

... од 16. до 27. юна 2005 быв на своїй русиньскій родній земли – на Сло-
веньску, Підкарпатю і в Польску. Всягды выступили з великым успіхом. Теперь о їх 
навщіві кус подробніше.

45-членный фолклорный колектів Славяне быв уквартелёваный спершу в рекре-
ачній области Сіґорд, недалеко од Пряшова, пізніше в Ужгороді а потім у Криниці. 17. 
6. 2005 цілый колектів прияв у Катедралнім ґрекокатолицькім храмі св. Іоанна Хрес-
тителя пряшівскый єпіскоп – Ян Бабяк, котрый їх поінформовав о історії і сучасности 
єпархії і Ґрекокатолицькой церькви на Словеньску вообще, причім не забыв спомянути 
і двох вызнамных єпіскопів-Русинів: Павла Петра Ґойдіча і Василя Гопка, котрых папа 
Ян Павел ІІ. выголосив за святых. Їх остаткы їм указав, бо суть у тім храмі, як і гріб А. 
Духновіча у кріпті храму. Видіти тоты святы про Русинів міста было великым зажытком 
про участників стрічі, як і добрым імпулзом, жебы у зачатім возроджованю русинства 
продовжовали. Окрем того, же члены колектіву собі поперезерали деревяны церькви 
на выході Словеньска, тзв. „Музей русько-української культури“ і Свято русиньской 
културы у Свіднику, были і у Бардіёві і містнім музею, і в сканзені. 

20. юна 2005 попутовали на Підкарпатя, де выступили у будові Закарпатьской 
філгармонії в Ужгороді з великым успіхом. Навщівили нелем Ужгород, але і Мукачево 
і попозерали їх памяткы.

22. юна 2005 вечур выступили зо своїм богатым проґрамом зась у Пряшові, а то 
в Театрі А. Духновіча, вєдно з дітьскым фолклорным колектівом Шаріш Мілк Аґро і 
Піддукляньскым умелецькым народным колектівом. Тот концерт быв сердечно при-
ятый пряшівсков публіков. Так як і подобне выступліня Славян у културнім проґрамі 
8. Світового конґресу Русинів у польскій Криниці 24. юна 2005. Далшый день уж зась 
были на Словеньску, де уж не выступали, але собі попозерали выступліня драматічно-
го колектіву Театру А. Духновіча – гру о Адолфови Добряньскім. Тот вечур ся завершыв 
рецепціёв, котру спонзоровав меценаш Штефан Чепа. 

Далшый день члены колектіву Славяне дообіду были на Службі Божій у Ґрекока-
толицькій церькви св. Василія Великого у Меджілабірцях, яку одправляв о. Франтішек 
Крайняк, а поообіді выступили на централнім русиньскім фестівалі – Фестівалі културы 
і шпорту в Меджілабірцях, де ся дочекали великых овацій. На далшый день ся розлучі-
ли з роднов землёв їх предків, бо они суть уж четвертов і пятов ґенераціёв тых Русинів, 
што одышли за роботов до Америкы, конкретно до Піттсбурґу в Пенсілванії. 

Віриме, же тот колектів і їх выступліня іщі нераз збогатять русиньскы културно-
народностны акції у світі, як тому было теперь на Словеньску, Україні і в Польску.

А. З., фоткы автора

Найвекшый русиньскый фоклорный 
колектів на світі СЛАВЯНЕ...
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Мено академіка, професора 
Торонтьской універзіты Павла 
Роберта Маґочія є добрі знаме 
вшыткым чітателям нашых нови-
нок і многым, што ся інтересують 
русиньскым рухом по 1989 році, 
бо о ёго діятельстві і о нім самім 
за 15 років выдаваня Народных 
новинок  і Русина сьме писали 
нераз. Послідній раз о нім сьте 
собі могли прочітати статю В. 
Падяка під назвов Юбілуючій 
вызнамный русиніста в Народ-
ных новинках 1 – 4/2005. Зато 
теперь не будеме о нім обшырно 
писати, лем припомянеме осно-
вны даны.

П. Р. Маґочі ся народив  26. 1. 
1945 в Енґлвуді, штаті Ню Джер-
зі, в США, штудовав і здобывав 
свої тітулы на Рутґерьскій, Прін-
стоньскій, Гарвардьскій і Торонть-
скій універзіті а днесь є членом 
Канадьской кралёвской академії 
наук, ведучім катедры україноз-
навчіх штудій Торонтьской уні-
верзіты. Окрем того,  є од зачатку 
презідентом Карпаторусиньского 
научного центра в Окалі, в США, 
од взнику Світового конґресу 
Русинів у 1991 році є членом 
Світовой рады Русинів і ведучім 
делеґації Русинів Северной Аме-
рикы. Але што головне, він робив 
на полю русинства нелем як про-
паґатор словный, але і научный, 
бо о тій проблематіці написав 
множество статей, научных робот 
і моноґрафій. Велику ціну про нас 
мать главно Енціклопедія русинь-
ской історії і културы, котрой 
вышли уж дві выданя (2002, 2005) 
у сполуавторстві з Проф. Іваном 
Попом. Теперь ся робить над 
україньскоязычнов верзіёв той 
енціклопедії а потім буде выдана 
і в русиньскім языку. Маґочі є 
автором коло 600 научных робот 
і пару десяток цінных моноґрафій, 
меджі котрыма на першім місті 

суть роботы о Русинах, зо сферы 
русиністікы, зато му патрить пра-
вом означіня – найвызнамнішый 
русиніста 20. і 21. стороча, ці ся 
то дакому буде любити, або ніт!

Зато не є великым несподі-
ванём, же праві П. Р. Маґочі быв 

зволеный за нового председу Сві-
товой рады Русинів на 8. Світовім 
конґресі Русинів у польскій Крини-
ці. Тота функція му была понук-
нукта і перед тым, але ніґда ю не 
прияв, бо, як говорить,  про нёго 
є першорядна научна робота. Але 
на посліднім конґресі під тиском 
сітуації у СРР, тоту фукцію прияв 
і мы віриме, же під ёго веджінём 
СРР і СКР зроблять далшый крок 
допереду! І він у тім є пересвідче-
ный, бо інакше бы тоту фукцію за 
даных условій не прияв. 

К новій фукції му было адре-
сованых много ґратулацій, также 
і мы, членове редакції Народных 
новинок і Русина, ся к ним придає-
ме. Чекають го нелегкы задачі, при 
повніню котрых му желаме много 
сил. Нашым сполочным цілём 
є, жебы світовый рух Русинів не 
стаґновав, але ішов допереду. 

А. З., 
фотка автора 

Новым председом СРР – вызнамна 
особность світового русиньского руху

ЩІРО ДЯКУЄМЕ ВШЫТКЫМ,..  

... котры ся запоїли до Петічной акції протів діскріміначному 
рішіню комісії Міністерства културы СР про посуджованя проєктів 
русиньской културы, котра запропоновала міністрови културы СР 
не приділити  штатну дотацію єдиному повноазбучному  русинь-
скому тыжденнику на Словеньску – НАРОДНЫМ НОВИНКАМ по 
14 роках ёго выдаваня і штатной підпоры. Конкретно главно тым 
найактівнішым, але і тым, котры все іщі посылають петічны гаркы з 
підписами, хоць петічна акція фактічно скінчіла, але і наперек тому 
нас тішать все новы підписы тых, што нас морално підпорують. 

Так істо дякуєме тым  передплатителям, чітателям і дописо-
вателям, котры ся стали нашыма добродителями, то значіть, же 
ся запоїли до выголошеной Народной фінанчой збіркы на далше 
выдаваня Народных новинок. Дякуєме вшыткым, котры так зроби-
ли дотеперь. На тот раз дякуєме тым добродителям: Річ Кастеро-
ви з Вашінґтону і Кларі Дубскій з Прагы.

ІЩІ РАЗ ВШЫТКЫМ ВАМ ОД СЕРДЦЯ ДЯКУЄМЕ, ВИДНО, ЖЕ 
ВАМ НА СЕРДЦЮ ЛЕЖЫТЬ СУДЬБА РУСИНЬСКЫХ НАРОДНЫХ 
НОВИНОК!

Редакція 

УЗНЕСІНЯ ДЕЛЕҐАТІВ 8. СВІТОВОГО 
КОНҐРЕСУ РУСИНІВ 25. 6. 2005 У КРИНИЦІ

1. Обертаме ся на тоты державы, де жыють Русины і де іщі не є приятый закон о народностных меншинах, жебы го 
штонайскорше прияли, як і закон о їх фінанцованю.

2. Обертаме ся на владу Польской републікы, абы узнала Акцію „Вісла“ за бесправну і направила єй наслідкы. Єй 60. річніця 
была бы к тому добров нагодов.

3. Із радостёв принимаме демократічны зміны, котры настали на Україні од кінця 2004 року і обертаме ся на найвысшы інштітуції, 
жебы узнали Русинів за самостатну народностну меншину, як ся то стало в іншых демократічных країнах Европы.

4. Обертаме ся на державы, де жыють Русины, жебы помогли при приправі професіоналных кадрів на навчаня русиньского 
языка.

5. Обертаме ся на катедры русиньского языка і літературы в Кракові, Новім Саді, Ніредьгазі і інштітут в Пряшові, жебы 
зактівізовали сполупрацу і реалізовали выміну меджі собов своїх штудентів.

6. Завязуєме орґанізаторів наступных Світовых конґресів Русинів (СКР) к зорґанізованю в ёго рамках научной конференції.
7. Принимаме за рядного члена Світового конґресу Русинів Орґанізацію русинів у Хорватьску „Руснак“.
8. Схвалюєме зложіня новой Світовой рады Русинів (СРР), членами котрой суть: Павел Роберт Маґочі (Северна Америка) 

– председа, Ґеорґій Фірцак (Румуньско) – підпредседа, Андрій Копча (Польско), Анна Кузмякова (Словеньско, котра своє 
членство заставила), Аґата Пілатова (Чесько), Дюра Папуґа (Сербско і Чорна Гора), о. Димітрій Сидор (Україна). Так істо 
схвалюєме за таёмника СРР Александра Зозуляка (Словеньско), нечлена СРР.

9. У звязи з тым, же на 8. СКР у Криниці не была делеґація Русинів з Мадярьска, окрем єдного члена, завязуєме нозволену СРР 
к стрічі з членами той делеґації до 31. 12. 2005, на котрій они выберуть свого представителя за члена СРР. 

10. Схвалюёме і повіряме, жебы Културне общество Русинів у Румуньску зорґанізовало 9. Світовый конґрес Русинів у Сіґеді 
2007 року. 

11. Схвалюєме зміну Станов СКР статі 3, капітолы А, пункту 2, жебы тот пункт мав такый обсяг: „Рядныма членами СКР можуть 
быти зареґістрованы у своїм штаті русиньскы орґанізації. Честныма членами СКР можуть быти іншы русиньскы 
орґанізації і індівідуалны особы, кедь будуть прияты векшинов голосів членами делеґацій на СКР“. Так істо в капі-
толі Б, пункті 2, жебы мав такый обсяг: „Новозволена СРР на своїм першім засіданю спомеджі своїх членів волить 
председу і підпредседу надполовічнов векшинов голосів. Окрем того, анґажує таёмника і касыря і з мімо своїх 
членів, і схвалює їх надполовічнов векшинов голосів членів СРР. Кедь тоты не суть членами СРР, не мають право 
голосованя“. Тыж в капітолі Б, пункт 3 мать звучати: „Председа, підпредседа і таёмник Світовой рады Русинів“.

12. Заваязуєме новозволену Світову раду Русинів, жебы зреалізовала тоты задачі:
а/ Надвязати контакты з такыма меджінародныма орґанізаціями, як Орґанізація споєных народів, Рада Европы і Орґанізація 

о безпечности і сполупраці в Европі. 
б/ Створити інтернетову сторінку Світового конґресу Русинів (в русиньскім і анґліцькім языку) зо своёв меджінароднов 

адресов і жебы членьскы орґанізації СКР посылали на ню інформації о їх діятельстві і проблемах вшыткых Русинів. 
в/ Надвязати контакты з представителями влад і найвысшых інштітуцій тых держав, де жыють Русины і інформовати їх о 

проблемах Русинів.
г/ Спрацовати і опубліковати на інтернетовій сторонці СКР календарь русинськых културных акцій.
ґ/ Пожадати о фінанчну поміч на културне і выдавательске діятельство СКР меджінародны орґанізації і фундації. 
д/ Помочі при орґанізовані ІІІ. Меджінародного конґресу русиньского языка в Кракові 2006 року.
ж/ Обєдновати і інформовати (через інтернет і письмово) заінтересованых в економічній сполупраці русиньскых 

подникателів.

В русиньскім світі є все што обявляти. Є то поле, яке дає вели-
кы можности выскуму културы, історії, языка, літературознавства і 
іншых сфер жывота. В тім плані ся трудять нелем научны працов-
ници, розлічны културно-освітны орґанізації на Словеньску, але і за 
граніцями нашой републікы. Русиньскый рух, якый, дякуючі жыво-
му імпулзу із Словеньска ся в 90-х роках розріс і все дале набывать 
шыршых і інтереснішых дімензій і в іншых державах.

Так є тому і в Мадярьску. Актівну роботу ту розвивать Русинь-
скый научно-выскумный інштітут в Будапешті, на челі якого стоїть 
Др. Тібор Міклош-Поповіч, якый 18. юна того року зорґанізо-
вав русиністічну конференцію в селі Береґдароц, присвяче-
ну академікови, професорови Торонтьской універзіты Павло-
ви Робертови Маґочіёви, авторови ряду вызначных історіоґрафіч-
ных робот, челному представителёви русиньского руху у світі, якый 
того року в януарі ославив свою шістьдесятку. В 1906 році дідо П. Р. 
Маґочія Шандор Маґочі одышов з Береґдароца (село лежыть лем 
дас 10 км од Берегова на Підкарпатю) за роботов до Америкы. Іщі 
днесь жыють ёго потомкы в тім селі під призвіском Маґоч. 

За участи старосткы села Др. Марії Ревес, жытелів села, выз-
начных домашніх і загранічных науковців, самого академіка, як і 
потомків родины Маґочіёвых, зреалізовала ся научна конферен-
ція, яку вів Др. Тібор Міклош Поповіч. Він у вступнім слові щіро 
привітав взацного гостя, на теріторії родного села ёго діда акаде-
міка Павла Роберта Маґочія і высловив гордость з того, же такый 
ученый чоловік має коріня в споминанім селі. „Історія так заряди-
ла, же Русины суть розметаны по світі. А така конференція дає 
людей догромады,“ повів. На тій конференції (была то уж 19. кон-
ференція научного інштітуту) поінформовав в короткости о жыво-
ті і творчости академіка і высловив думку, же в селі бы мала быти 
отворена комната Маґочія, котра зарівно бы могла служыти як шту-
довня русиністікы. З окремых выступив на конференції бы мав вый-
ти самостатный зборник.

Почас конференції выступило ряд докладачів, якы ся зани-
мали особностёв Маґочія з розлічных аспектів. Таёмник Світовой 
рады Русинів Александер Зозуляк у своїм слові росповів о довго-
річных творчіх односинах меджі ним і академіком, якы ся датують 
од Першого світового конґресу Русинів в Меджілабірцях в 1991 році. 
„Книжкы науковця отваряють очі світовому русинству, было бы 
добрі, абы ся отворили очі і на Підкарпатю. Маґочі має своїх прия-
телів і неприятелів, але такы ёго книжкы, як Русины на Словень-
ску, Русиньскый яык, Енціклопедія історії і културы Русинів мають 
великый вызнам про спознаня обєктівной історії Русинів світа,“ 
повів, окрем іншого, у своїм выступі А. Зозуляк. 

О тім, як про нёго обявив творчость Др. Николая Бескида, рос-
повів Мґр. Гавриїл Бескид, гесло якого ся находить і меджі 24 істо-
ріками світа у высшеспоминаній енціклопедії.

Вызначный підкарпатьскый выдаватель, філолоґ Валерій 
Падяк поінформовав притомных о нововыданім учебнику – істо-
рії Русинів, автора П. Р. Маґочія з назвов Наша отцюзнина. Учеб-
ник є адресованый школярям русиньскых недільных школ на Під-
карпатю. Сам выдаватель го подаровав і старостці села Береґда-
роц Марії Ревес. 

На слова В. Падяка надваязовала ПгДр. Анна Плішкова з 
Одділіня русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, яка 
похвалила роботу старосткы села Береґдароц, котре в рамках сво-
їх можностей в неславяньскій среді в сполупраці із споминаным інш-
тітутом в Будапешті вырішыло зорґанізовати таку русиністічну кон-
ференцію. Так само оцінила принос професора Маґочія про розвой 
світовой русиністікы, враховано мадярьской.

Осиф Ботлік, доцент Католицькой універзіты в Будапешті, 
є автором 11 моноґрафій (о єдній з них – Справа діл публічных і 
народностна політіка на Підкарпатьскій Руси І. Мадяры, Русины, 
Чехы і Українці 1918 – 1945 – пише Мґр. Гавриїл Бескид в часописі 
Русин 3/2005 на стор. 17), а будує свої роботы на архівных матері-
алах з проблематікы Підкарпатьской Руси. І ёго творча бібліоґрафія 
ся не обыйде без особности академіка Маґочія, якого назвав „заква-
сом русиньского хліба“. 

Із своїма выступами тематічно росшырили конференцію, депу-
тат за Русинів в румуньскім парламенті Др. Ґеорґій Фірцак, Лаёш 
Араї, професор Будапештьской універзіты, писателі і лавреаты 
Премії А. Духновіча за русиньску літературу – ПгДр. Марія Маль-
цовска з Пряшова, Владимір Фединишинець з Ужгорода, і іншы.

Академік, якого предкы походять із села Береґдароц, де 
доднесь жыє ёго родина – Едино Маґоч, Аннет Маґоч, Берталон 
Маґоч – з котров ся стрітив по першыраз в жывоті, сердечно подя-
ковав вшыткым, котры орґанізовали тоту акцію. Істо, же му было 
приємно побыти в кругу родины, але і колеґів, сполупрацовників на 
русиньскім полю. Як сам повів, він є гордый, же ёго родичі походять 
з такой файты. В ґрекокатолицькій Церькви Пресвятой Богороди-
ці была вечурня, яку одправляв священик із славяньскым призвіс-
ком Золтан Даланіч. Почас нёй сьме чули містных вірників співати 
знаму співанку Многая літ, але по мадярьскы, так як проходила і 
ціла вечурня. Бо, властно, сучасный Береґдароц і хоць собі заховав 
выходный церьковный обряд, но народностна асімілація первістно-
го русиньского жытельства ту прошла іщі перед кінцём 19. ст. Также 
днешні Береґдарочане комплетно уж суть Мадяре.

Дружна дебата, але і конштруктівны розговоры, якы ся одбы-
ли по скінчіню акції свідчіли о тім, же ту не была бісіда лем о єднім 
чоловікови, але о шыршых аспектах меджінародного русиньского 
руху. А то сі, думаме, же было цілём такого форуму.

М. МАЛЬЦОВСКА, 
Фоткы А. ЗОЗУЛЯКА

МЕДЖІНАРОДНА РУСИНІСТІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В БЕРЕҐДАРОЦІ

Ту ся народив дідо П. Р. Маґочія – Шандор

▪ Русиньскый научно-выскумный 
інштітут у Будапешті на челі 
з діректором Др. Тібором 
Міклошом Поповічом (першый 
зліва) і з помочов старосткы 
села Береґдароц Др. Марії Ревес 
приправив научный семінарь о 
научній карьєрі академіка Павла 
Роберта Маґочія. А чом праві 
ту? Бо в тім селі ся народив ёго 
дідо Шандор, котрый одты за 
роботов одышов до Америкы. 
Але потомкы ту зістали, также П. 
Р. Маґочі ся рад з нима стрітив і 
выфотив. Наконець того дня 
была Служба Божа на честь П. Р. 
Маґочія і ёго роду, яку одправляв 
ґрекокатолицькый священик 
Золтан Даланіч.
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▪ 14. юна 2005 у готелі Академія у Старій 
Лесній, другый день научной конференції 
выступила зо своїм ререфератом на 
тему Русины на Словеньску по році 
1989 і ПгДр. Анна Плішкова, а пообіді 
было святочне засіданя научной рады і 
гостів і к 30-річному юбілею діятельства 
Сполоченьско-научного інштітуту САН 
у Кошіцях, де за председницькый стіл 
засіли: (зліва доправа) заступця діректора 
інштітуту Франтішек Баумґартнер, 
заступця председы САН Душан Ковач 
і председа научной рады інштітуту 
Станіслав Конєчні.

У процесі возроджованя русиньской ідентіты пріорітне місто належало вырішіню 
вопросу літературного языка. З ним ся пасують Русины у вшыткых посткомуністічных 
країнах, де жыють – в Польску, на Словеньску, на Україні, в Мадярьску. Вырішіня вопросу 
літературного языка выжадовала практіка выдаваня періодічной пресы, книжок і іншых 
публікацій, заведжіня выучованя русиньского языка до школ, електронічных медій, ёго 
вжываня в церьквах і под. Кодіфікачны роботы, котры ся реалізовали в розлічных штатах, 
спочатку были ізолованыма творчіма скутками індівідуалных авторів, выслідком чого быв 
взник вшелиякых норм – в залежности од кількости авторів, якы писали по русиньскы, зоста-
вователів, редакторів. Внести порядок до языкового хаосу было цілём Першого конґресу 
русиньского языка в Бардіёвскых Купелях 6. – 7. новембра 1992, на якім ся діскутовало 
о теоретічных проблемах языкового сістему тзв. малых народів і о практічных способах 
коордінації кодіфікачных робот. Рішінём конґресу было прияти „романшскый модел“ тво-
ріня літературного языка, подля котрого ся мали розвивати штирі русиньскы нормы (уж 
екзістуюча в бывшій Югославії, і новы на Словеньску, в Польску, на Україні, евентуално 
і в Мадярьску), якы в далшій етапі бы ся мали зближовати, жебы вытворити основу про 
„пяту“ – сполочну про вшыткы реґіоны русиньску літературну норму – койне. І хоць діскузії 
о єдиній правописній русиньскій нормі ся зачали іщі в самых зачатках возродного процесу, 
в 1991 – 1992 р., по резолуції 1. языкового конґресу ся перерушыли і вшытка енерґія ся 
концентровала на приправу окремых реґіоналных норм. Аж по веце як 12 роках тот самый 
вопрос є настоленый знова. До жывота го навернули практічны потребы – в подобі сполоч-
ных русиньскых проєктів, де ся выжадує мати єдину русиньску правописну норму.

Проблем сполочной правописной русиньской нормы быв у посліднім часі главнов темов 
двох акцій, орґанізованых в двох країнах: 5. – 6. юла 2005 в Празі (Чеська републіка) была 
конференція під назвов Русины у новій Европі: Єдина Европа – єдине русиньске письмо, яку 
орґанізовало Общество Русинів у Чеській републіці і Выскумный центер карпатознавства 
при Выдавательстві В. Падяка в Ужгороді, а 13. – 14. юла 2005 в Ужгороді (Україна) было 
далше засіданя к даній проблематіці, ініціатором якой быв тот самый выскумный центер. 
Очівидно, то не є нагода, же якраз выдавателі русиньской пресы суть нучены ініціовати діс-
кузії о сполочнім русиньскім правописі, бо каждоденна робота їх к тому вызывать.

О Валеріёви Падякови, найбівшім в нашім часі русиньскім выдавателёви, якый веде 
своє „Выдавательство В. Падяка“ в Ужгороді од року 2000 і за тот час выдав понад 100 
книжок, сьме уж писали в часописі Русин (М. Дронов: Выдаватель Валерій Падяк: „Я реа-
лізовав свою тужбу“, Русин 1 – 2/2004, с. 14 – 15). В посліднім часі сьме мали можность 
тримати в руках такой три новы книжкы з ёго выдавательства (Г. Бескид: Николай 
Бескид на благо Русинів, і дві книжкы П. Р. Маґочія: „Я Русин был єсмь и буду...“ і „Наша 
отцюзнина“), і быти на трёх їх презентаціях в трёх країнах: в Мадярьску (Береґдароц, 
18. 6.), в Польску (Криниця, 24. 6.) і в Україні (13. 7.). Вшыткы суть о історії Русинів і суть 
документами о їх вызнамных етапах на самоідентіфікачній пути. Є сімболічне, же їх авторы 
– єден внаслідку згоды обставин, другый цілено – і хоць не жыючі в Ужгороді, собі зволили 
тото ужгородьске выдавательство, сімболічне зато, же і в минулости много тітулів нашых 
авторів ся выдавало якраз там. Історія ся очівидно повторять а В. Падяк так в Ужгороді 
будує добрый фундамент про шыріня русиньской націоналной ідеї. З тым цілём за вызначне 
поважує главно выдаваня учебників про русиньскы недільны школы на Підкарпатю, з якых 
дотеперь выдав, наприклад, практічну ґраматіку з чітанков М. Алмашія – Слово за словом 
і Жывоє слово, або Наша отцюзнина П. Р. Маґочія. Кедьже на Підкарпатю взникли уж міні-
мално три правописны нормы (Керча – Сочка, 1992, Керча – Поповіч, 1999, Алмашій 
– Поп – Сидор, 2001), якых акцептація ужывателями, видить ся, не є достаточна, выдава-
тель свої выданя презентує подля властной нормы. Але з цілём шыршого выужытя выдань 
в русиньскім світі і їх престижы Падяк чує потребу інтензівно робити над уніфікованыма 
нормами. Прямов вызвов к тому заміру послужыли і два задумованы проєкты, якы в послід-
нім часі наберають реалнішы контуры. Перша є понука од французького выдавательства, 
яке выдає мінісловникы малопоужываных языків, на выданя французько, респ. анґліцько 
– русиньского словника, де з практічных прічін пасовало бы русиньску часть презентовати 
подля єдиного правопису, а другов суть приправы на выданя русиньскоязычной верзії Енці-
клопедії історії і културы Русинів, причім з практічных прічін найідеалніше бы было вжыти 
тыж уж уніфікованый правопис.

Значіть зближованя языковых штандартів є робота, яка чекать русиньскых ліґвістів, 
выдавателів і іншых ужывателів сучасных русиньскых правописных варіантів. Но здасть 
ся, же то не буде легкый процес, главно кедь возьмеме до увагы неакцептованя, або недо-
статочне акцептованя уж екзістуючіх реґіоналных норм, што ясно видно напр. в часописі 
Русин, главно в рубріці Підкарпатя, але і у публікаціях іншых выдавательств на Словеньску 
ці в Україні, редакторы якых з розлічных прічін неодповідно преферують якысь персоналны 
нормы, а не приятый штандарт. Жаль, зміцнёваню престижы языковой ани народностной 
тот факт наісто не помагать. Зато буде інтересно слідовати, до якой міры ся подарить зла-
дити погляды при конціпованю цілорусиньской правописной нормы.  А. П.

Обновили ся діскузії о єдинім правописі
Уж третій рік проходить штатный научный выскум під назвов Народ, 

народности і етнічні ґрупы в трасформуючій ся сполочности, в 
рамках якого прошли і три научны конференції: єдна в Кошіцях (2003), дві 
в Татраньскій Лесній (2004, 2005). Послідня з них была лем недавно, 13. 
– 15. юна 2005, на котрій сьме мали можность быти, подобно як і на двох 
попередніх. Тота научна конференція несла назву Народностна політіка 
Словеньской републікы по році 1989 і орґанізовав ю главный рішытель 
штатного выскуму – Сполоченьско-научный інштітут Словенськой академії 
наук у Кошіцях. З споминаных конференцій і цілого выскуму были выданы 
уж дакотры матеріалы а наконець буде зроблена заключна штудія-справа, 
котра бы мала послужыти владі і штатным орґанам як підклад к якнайраці-
оналнішому приступу в рішыню народностных проблемів.

Першый день научну конфернцію одкрыв заступця діректора Спо-
лоченьско-научного інштітуту САН Ф. Баумґартнер, котрый поздравив 
вшыткых притомных в мені своїм, в мені у тім часі хворого діректора того 
інштітуту М. Ґайдоша і главного рішытеля проґраму і бывшого діректора 
інштітуту Ш. Шутая, котрый в тот день з рук презідента СР переберав тітул 
універзітного професора.

Уж першый день сьме мали можность послухати пару інтересных 
рефератів, наприклад, на тему Історічный і соціално-псіхолоґічный 
контекст творіня політікы СР в одношіню ку етнічным меншинам 
по році 1989 од заступкыні ведучого проєкту – В. Бачовой ці реферат 
Меншиновы права у меджінародных договорах і їх імплементація 
до правного порядку СР бывшого посланця парламенту – Л. Ороса. 
Нас але інтерсовав проґрам другого дня, коли ся трактовала проблематіка 
русиньской народностной меншины на Словеньску. На тоту тему з рефера-
тами выступили: С. Конєчні – Русиньска і україньска меншина в народ-
ностній політіці СР по році 1989 (Ёго реферат будеме публіковати в 
часописі Русин.) М. Мишинка выступив з рефератом Выскум матері-
алной културы Русинів-Українців СР по 1989 році. Молодый научный 
працовник зо САН у Братіславі П. Шолтес выступив з темов Історічны 
детермінанты можного вывоя русиньской і україньской меншины 
на Словеньску. Обсяжный і конкретный быв реферат А. Плішковой на 
тему Русины на Словеньску по році 1989. (Цілый буде опублікованый у 
найбизшім чіслі часопису Русин.) В нім, окрем іншого підкреслює, же: 

„Вшыткы переворотны події в історії впливали і на взник і розвой 
народно-еманціпачного процесу, а то без огляду на конкретный народ 
або етнічну ґрупу. Зато лоґічно найвызнамнішы револучны події в Европі 
у 19. і 20. ст.і впливали і на процес народной еманціпації Русинів.

Почас процесу народного возроджіня у першій половині 19. ст. век-
шина народів вырішыла скоро вшыткы основны проблемы своёй народ-
ной екзістенції, враховано вопросу свого літературного языка, котрый 
у тім процесі стояв звычайно на першых містах. Русины, на розділ од 
іншых славяньскых і неславяньскых народів, почас народного возроджіня 
не вырішыли ани єден основный проблем своёй народной екзістенції, т. 
є. ани проблем народной ідентічности, ани проблем културной орьєн-
тації, ани проблем літературного языка, докінця ани лем проблем свого 
поменованя. Зато вшыткы тоты невырішены проблемы мусили зо 
собов „перенести“ до 20. ст...

Політіка отвореных граніць в посткомуністічных країнах, в котрых 
Русины жыють у карпатьскім ареалі, стала ся зачатком 90-х років 20. 
ст. новов надіёв і про них... Окреме важныма про Русинів были рішіня 
прияты на засіданю Конференції о безпечности і сполупраці в Европі в 
юну 1990 у Кодані, і де ся уводить, же „приналежность ку народност-
ній меншині є особным ділом каждого єдного чоловіка і з того не 
сміють про нёго выпливати ниякы невыгоды“...

Днесь можеме конштатовати, же Русины на Словеньску досягли 
скоро вшытко, на што мають право подля Уставы СР – можуть комунікова-
ти в уряднім контакті в русиньскім материньскім языку в тых містах і селах, 
де жыє высше 20 процент Русинів, учать ся русиньскый язык і културу в 
основных і середніх школах, літературный язык Русинів на Словеньску 
быв 27. 1. 1995 кодіфікованый і ся выужывать нелем у школі, але і у пері-
одічній і неперіодічній пресі, при выдаваню школьскых учебників, у театрі, 
русиньскім розгласовім высыланю, русиньскім народностнім маґазіні в 
Словеньскій телевізії, у церькви при чітаню русиньскых Апостолів і Єванге-
лій і в русиньскых проповідях, далшых церьковных обрядах... Спомеджі 10 
становленых пунктів на зачатку возродного процесу в 1991 році, доднесь 
ся Русинам не подарило досягти 2: трансформація свідницького музею 
на музей русиньской културы з ґалеріёв вытварной творчости Русинів, і 
катедру русиньского языка і културы, і хоць якраз в тій сфері ся часточны 

успіхы досягли.
По блоку рефератів о проблемах русиньской народностной меншины 

на Словеньску было святочне засіданя научной рады і академічного 
общества Сполоченьско-научного інштітуту САН у Кошіцях з наго-
ды 30 років ёго діятельства. Притомных на святі, на котрім сьме мали 
честь быти і мы, привітав председа научной рады інштітуту С. Конєчні, 
главно підпредседу Словеньской академії наук Д. Ковача, заступцю дірек-
тора Історічного інштітуту САН В. Бістріцького, ведучого одділіня світовой 
історії Інштітуту історії Україны Народной академії наук Україны у Кієві С. 
Видняньского, ректора Пряшівской універзіты Ф. Мігіну, представителів 
Канцеларії презідента СР, Уряду влады СР і іншых інштітутів академії наук 
на Словеньску і в Чеську. Юбілуючу інштітуцію у формі письма поздравив 
презідент СР І. Ґашпаровіч і підпредседа влады про народностны мен-
шины, людьскы права і европску інтеґрацію П. Чакі. С. Конєчні у своїм 
выступі, окрем іншого, спомянув: 

„Історія нам нераз доказує, же тридцять років в історії народів і 
штатів барз велё не значіть, але в судьбі чоловіка представує пере-
важно найкрасшу і найщастнішу третину жывота... але є то тыж 
юбілей єдной серьёзной, хоць часто атакованой і тяжко скушаной 
научно-выскумной інштітуції... Інштітуту патрить почливость уж лем 
за то, же як окремы научны працовници, так і інштітуції на нёго собі все 
спомянуть, кедь потребують скору і сполягливу інформацію ці аналізу... 
За тоты рокы наш інштітут ся став неоддумнов частёв Словеньской 
академії наук і зробив немало на полі научно-выскумнім, хоць бы сьме як 
скромно говорили...“

Заступця діректора Сполоченьско-научного інштітуту САН Ф. Баум-
ґартнер у своїм святочнім приговорі спомянув, же:

„Ідея створіня такой выскумной інштітуції на выходнім Словеньску 
взникла уж перед роком 1970, але рішіня о заснованю Сполоченьско-
научного інштітуту САН в Кошіцях схвалило председництво САН 26. 
юна 1972. В 1974 році схвалило концепцію штруктуры інштітуту, котру 
приправив ёго заснователь Ю. Брішкар. Діятельство інштітуту офі-
ціално зачало од 1. 1. 1975. Належны условія про формованя інштітуту 
вытваряла робота высокых школ на выходнім Словеньску... В інштітуті 
в сучасности ся рішить дакілько выскумных проєктів. Інтердісціплінар-
ный характер мають главно проєкты штатного проґраму выскуму, 
а то Народ, народности і етнічны ґрупы в трансформуючій ся 
сполочности, де суть на першім місті поставлены проблемы односин 
словеньского народа ку народностям в СР...“

Інтерсны были выступы честных гостів, меджі нима на першім місті 
панів Д. Ковача і Ф. Мігіны. 

30 років діятельства інштітуту было добров нагодов оцінити честныма 
узнанями тых найзаслуженішых і тых, што в інштітуті одробили понад 15 
років. На першім місті почливость была дана найстаршому і закладаючому 
членови інштітуту, історікови О. Галаґови, але ай попереднёму діректоро-
ви, котрый найдовше быв на челі інштітуту – Ш. Шутаёви ці председови 
научной рады С. Конєчному, котрый ся довгы рокы інтересує історіёв і 
сучасным сполоченьско-народностным жывотом Русинів і на тоту тему 
публікує свої статі тыж на сторінках нашых Народных новинок, часопису 
Русин, дотеперішніх пятёх Русиньскых народных календарів а в посліднім 
часі і в русиньскім высыланю Словеньского розгласу.

Третій день научной конференції быв присвяченый проблематіці 
Ромів і Мадярів, день перед тым были тыж рефераты о проблематіці 
Жыдів, а першый день ся аналізовала проблематіка Німців на Словеньску. 
Самособов інтеґралнов частёв конференції о етнічных меншинах были 
інтерпретації общіх тем і проблемів, котры ся дотыкають вшыткых народ-
ностных меншин в нашій отщізні, а то з аспекту соціолоґічного, соціално-
псіхолоґічного, політічного, правного і под..

Хоче ся вірити, же тот трирічный штатный проєкт і в рамках нёго спра-
цованы резултаты не зістануть лем на папірю, бо то бы быв дорогый папірь 
у звязи з державным фінанцованём проєкту, але же будуть в штонайвекшій 
мірі выужыты владов, парламентом і компетентныма штатныма орґанами і 
інштітуціями при рішіню проблематікы народностных меншин на Словень-
ску, в тім чіслі і проблемів Русинів. Жебы вшыткым помочі, абы їх розвой 
быв скоро беспроблемовый і всесторонно підпорованый, бо робота, 
діятельство, култура, сполоченьскый і народностный жывот етнічных мен-
шин на Словеньску суть збогачінём жывота Словеньской републікы – на то 
бы не мали забывати компетентны функціонарі на тых найвысшых містах і 
жебы з них довиділи і долов, што ся діє з народом і народностями!

А. ЗОЗУЛЯК

В центрі научного выскуму – і Русины

▪ 13. юла 2005 в Ужгороді 
была презентація (третя 
по Береґдароцу і Криниці) 
новой книжкы о історії Руси-
нів П. Р. Маґочія (першый 
зліва) – „Наша отцюзнина“,  
котру выдав знамый русинь-
скый выдаватель В. Падяк, 
котрый і вів цілу презента-
цію (другый зліва). На ній, 
окрем іншых выстпупила, 
учітелька русинького языка 
в недільній школі Марія 
Лендєл і єден з авторів ґра-
матікы русиньского языка на 
Підкарпатю – Іґор Керча.
Фоткы: А. З. 
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(Закінчіня з 1. стор.)
робота, актівно роблять русиньскы 
недільны школы, але де не суть узна-
ны Русины як народность; проблемы ся 
вказали в Мадярьску і на Словеньску, 
де зачало фунґовати веце русиньскых 
орґанізацій, меджі якыма часто панує 
нетолеранція, што є на шкоду діла. Добрі 
ся представили орґанізації з Чеськой 
републікы і США, де видно духовны і 
матеріалны проґресы. Зінтензівнила ся 
робота меджі Русинами в Румуньску 
а тыж в Хорватьску, де новозаложену 
орґанізацію Руснак представила Любка 
Сеґеді-Фалц. 

В діскузії в пообідных годинах сьме 
ся могли дізнати о успішній роботі 
русиньскых недільных школ на Підкар-
патю, якы фінацує філантроп Штефан 
Чепа і Штефана Молдована, о помочі 
Общества Русинів і приятелів Підкар-
патьской Руси Русинам Підкарпатя, о 
підпорі Карпаторусиньского научного 
центра в США русиньской културы на 
Словеньску і інде у світі, як і о пробле-
мах Русинів общественного, соціалного, 
економічного, освітного, реліґійного і 
културного характеру. Іншпіратівны были 
слова Олены Дуць-Файфер, яка вызва-
ла ку сполупраці вшыткы нововзникнуты 
русиньскы орґанізації, до діла говорив 
Ярослав Сабол з Войводины, якый 
запропоновав властный економічный 
проґрам про Русинів. 

ЗАСЛУЖЕНЕ ОЦІНІНЯ 
ЛАВРЕАТІВ

Пообідя 24. 6. 2005 року в кіні Яво-
рина было позначене нелем творчов 
атмосферов, але і святочнов. В тот 
час ся роздавали Премії Александра 
Духновіча. За участи самого спонзора 
Штефана Чепы была одовздана вось-
ма Премія А. Духновіча за русиньску 
літературу – Агнеті Бучко Папгаргаї 
з Войводины, авторці збірок поезії, яка 
теперь была оцінена за книжку про 
діти „Стриберни мотиль и други 
сказки“ (Новый Сад 2004). За довго-
річну успішну роботу на русиньскім 
полю быв оціненый Преміёв А. Дух-
новіча за вызначне діло про русинь-
скый народ шефредактор Народных 
новинок і часопису Русин, таёмник 
СРР, єден із закладателів русиньской 
пресы на Словеньску по 1989 році 
-- Александер Зозуляк, і писатель з 
Ужгороду Владимір Фединишинець. 
книжка Павла Роберта Маґочія Наша 
отцюзнина, яку выдав 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВЫХ КНИГ І 
КРАСНЫЙ КУЛТУРНЫЙ ПРОҐРАМ

Почас того дня прошла тыж пре-
зентація новой книжной русиньской про-
дукції, причім публіці была представлена 
Валерій Падяк у своїм выдавательстві 

в Ужгороді, в тім самім выдавательстві 
вышла і книжка Др. Николай Бескид 
на благо Русинів, яку зоставив Гаври-
їл Бескид, яку сам представив, Олена 
Дуць-Файфер презентовала богату 
лемківску продукцію – словникы, ґрама-
тікы і іншы публікації научного характеру 
а о. Дімітрій Сидор русиньско-анґліцьке 
выданя підкарпатьского варіанту русинь-
ского правопису. Інтеґралнов частёв того 
дня конґресу была і меджінародна выс-
тавка вытварных робот в містнім музею 
Никіфора, де выставляли такы малярі, як 
Александер Зозуляк, Анна Ґаёва, Юрій 
Молнар, Штефан Телеп, Марґаріта 
Бонковска, Аґата Бронішевска.

Частёв высшеспоминаного дня была 
і робота ІІ. Світового форуму русинь-
ской молодежи, в якім взяли участь 
представителі молодежных орґанізацій 
із Словеньска, Польска, Україны, США, 
Канады, Румуньска, Мадярьска, Сербска 
і Чорной Горы. (О тій вызначній акції при-
несеме самостатный матеріал).

Вечерны годины належали култур-
ному проґраму, в якім выступили фол-
клорны колектівы Славяне з Піттсбурґу, 
Шаріш Мілк Аґро із Пряшова, ансамбель 
Дому културы з Руського Керестура, з 
якым ся представив славный композітор 
і співак в єдній особі Михал Бодянець 
із своёв гімнічнов співанков Руснак, спі-
вацькый колектів Лацтібка з Пржемкова, 
солісты Анна Сервіцка з Пряшова ці рарі-
та вечора Японець із Токія, якый красно 
заспівав і по русиньскы, за што му при-
томны бурливо заплескали. Він быв і при 
далшім пункті того културного проґраму 
– представліня і хрещіня нововыданого 
компактного діску колектіву Шаріш Мілк 
Аґро Основной умелецикой школы М. 
Мойзеса в Пряшові під назвов Высока 
лісочка, выданя котрого спонзоровав 
Штефан Чепа і тыж го похреёстив. Лем-
ківскый ансамбель Серенча забавляв 
участників конґресу нелем у салі кіна 
Яворина, але потім у ночных годинах і 
при ватрі в Чорнім Потоці.

СПОКІЙНЕ РОБОЧЕ ЗАСІДАНЯ В 
СЕКЦІЯХ І БУРЛИВЫ ВОЛЬБЫ 

Другый творчій день конґресу 
быв позначеный роботов в окремых 
секція. Делеґаты робили в културній, 
научній, освітній, масмедіалній, секції 
меджінародной сполупрацы і секції 
економічной сполупраці, молодежній 
секції. 

Єдным із послідніх пунктів проґраму 
8. СКР в Криниці были вольбы новой Сві-
товой рады Русинів, до котрой были зво-
лены членами своїх делеґацій А. Копча 
(Польско), Ґ. Гаттінґер (Мадярьско), 
(але ту треба іщі письмовый соглас 
векшины делеґації Русинів з Мадярьска, 
котрій ся про проблем з мікробусом не 

подарило допутовати до Криниці), Д. 
Папуґа (Сербско і Чорна Гора), Ґ. Фірцак 
(Румуньско), А. Пілатова (Чесько), о. Д. 
Сидор (Україна), П. Р. Маґочі (Северна 
Америка), Л. Сеґеді-Фалц (Хорвать-
ско). На своїм першім засіданю нова 
СРР за свого председу зволила Павла 
Роберта Маґочія з Канады, за підпред-
седу Ґеорґія Фірцака з Румуньска а за 
таёмника – Александра Зозуляка. За 
нового члена СКР было прияте общество 
Руснак з Хорватьска. Было вырішне, же 
далшый, т. є. 9. СКР в році 2007 буде 
в Румуньску, кокретно в Сеґеді на 
Мараморощіні. 

Треба повісти, же вольбы на 8. СКР 
выкликали жыву діскузію, але і протесты 
словеньской делеґації, а то у звязи з 
обсаджінём посту таёмника СРР, на якый 
быв зась запропонованый А. Зозуляк, 
котрый тоту роботу робить 12 років а 
2 рокы быв председом СРР. Свої вну-
трореґуіоналны споры так представителі 
Русиньской оброды на Словеньску (РОС) 
ся снажили внести і до роботы конґресу. 
Кедьже А. Зозуляк за таёмника СРР 
быв єй членами зволеный, делеґація зо 
Словеньска, зоставлена в розпорі з 
Узнесінём 7. СКР лем з репрезентан-
тів єдной русиньской орґанізації на 
Словеньску – Русиньской оброды, 
наперек тому, же на Словеньску в 
сучасности діє 8 културно-сполочень-
скых русиньскых орґанізацій – на про-
тест демонштратівно одышла зо салы, 
выголосивши устами председкыні РОС 
А. Кузмяковой, же Русиньска оброда на 
Словеньску перерушує своє членство у 
Світовім конґресі Русинів. 

КОНЕЦЬ З ВЫСУНУТЁМ НОВЫХ 
ЦІЛІВ І ЗАДАЧ 

По вольбах было прочітане Узнесіня 
з 8. СКР, котре по доповнінях і змінах з 
боку делеґатів было схвалене. Але жебы 
потім не настали даякы похыбности о точ-
нім звучіню узнесіня, так тото скомплетізує 
бывшый председа СРР А. Копча а потім 
го дасть на прочітаня і конечне схваліня 
вшыткым членам СРР. Потім тото узне-
сіня опублікуєме і в нашых новинках.

На конець 8. СКР слово взяв новый 
председа Світовой рады Русинів Павел 
Роберт Маґочі, якый повів, же наперек 
періпетіям, якы приносить жывот, є пере-
свідченый, же русиньске діло не пропа-
де, кедь Русины зактівізують і соєдинять 
вшыткы свої силы. Він видить перспек-
тіву русинства в першім ряді в моло-
дежи і в освіті, а в непосліднім ряді 
в толеранції і способности репрезен-
тантів Русинів зьєдиняти Русинів як 
у своїх країнах, так і в меджінароднім 
русиньскім русі.

Марія МАЛЬЦОВСКА, 
фоткы А. П. і А. З.

Русиньскы діла підуть допереду

– СФРМ на своїм другім засіданю офіціално принимать за свого члена Молодежну орґанізацію Русинів 
у Америці – RUSIN-Outpost.

– Світова рада русиньской молодежи (СРРМ) як выконный орґан Світового форуму русиньской моло-
дежи буде і надале пропаґовати діятельство СФРМ в розлічных медіях і на інтернеті. Буде  вытворе-
на інтернетова сторінка СФРМ.

– СРРМ буде і надале выступати протів словакізації церьковного выходного обряду на Словеньску і 
буде підтримовати снагы о установліня єпіскопа про Русинів.

– СРРМ буде підтримовати снажіня о признаня Русинів на Україні за самостатну народность.
– СРРМ ся буде снажыти надвязати новы контaкты з молодыма Русинами зо вшыткых штатів світа.
– СРРМ буде пробовати выліпшыти комунікацію і сполупрацу зо Світовов радов Русинів а СФРМ зо 

Світовым конґресом Русинів.
– СРРМ прияла рішіня, же 4. річник Русиньского молодежного табора буде в днях 19. – 21. 8. 2005 

в Синім Потоці на Україні.
– На основі волеб буде СРРМ од 25. 6. 2005 діяти в такім зложіню:
 председа Микола Медєші (Войводина в Сербії і Чорній Горі), підпредседкыня Алена Блыхова (Сло-

веньско), ревізор Даміян Трохановскый (Польско), члены: Василь Пукіш (Підкарпатя на Україні) і 
Марія Сілвестрі (Северна Америка).  

Криніця, 25. 6. 2005

Узнесіня із ІІ. Світового форуму русиньской 
молодежи (СФРМ)

▪ За председницькый стіл ІІ. Світового форуму русиньской молодежи 24. 
юна 2005 в Криниці засіли: (зліва доправа) Василь Пукіш із Україны, Демко 
Трохановскый з Польска, Марек Ґай зо Словеньска (дотеперішній председа) 
і Владко Бодянець із Сербії і Чорной Горы.  Фотка: А. З. 

День матерей у Вышнім Орлику
Мама – слово котре мала дітина высловлює як єдно з першых. Мама як носителька 

жывота, любляча, охотна приносити жертвы, зробити про свою дітину вшытко на світі, 
мама, вытворяюча тепло родинного козуба і в тых найтяжшых моментах жывота.

День матерей собі припоминаме в маю, в місяцю, котрый є сімболом ласкы, але 
і найвекшого розпуку, буйніня нового жывота у природі. 20. мая собі День матерей 
припомянули і у Вышнім Орлику. Дітвора матерьской і основной школы привітала в 
домі културы свої мамкы, бабкы, теты... Приправили про них красне пообідя повне 
подяковань, віршів, співанок, котры потішыли сердечка вшыткых мам. Наперед ся 
пригварив притомным староста села Михал Джупин. По нім выступили тоты най-
меншы, котры з трепотаючім сердечком своїм мамкам заспівали і задекламовали, 
а наконець свій выступ закінчіли модерным танцём, котрый выкликав на тварях 
притомных веселость. Потім выступили школярі ОШ. Вшыткы діти ся по скінчіню 
проґраму розбігли ку своїм мамкам, жебы їх обдаровати краснов квітков і найсолод-
шым поцілунком. Мамы і бабкы, котрых діти уж давно перестали быти школярями, 
обдаровав пан староста, а не забыв обдаровати ани смілых выступаючіх – школка-
рів і школяриків. 

Веселе пообідя спестрило неділю у Верлиху, потішыло сердця притомных і вірю 
же буде імпулзом про обновліня културного жывота на селі, котрый в послідніх роках 
стаґнує. Мґр. Яна ЧЕРВЕНЯКОВА

24. юна 2005 паралелно з 8. Світовым конґресом Русинів у польскій Крініці одбыв ся 2. 
Світовый форум русиньской молодежи. Треба повісти, же Світова рада русиньской молодежи 
має за собов два рокы освітной роботы меджі русиньсков молодежов. Евфорія із заснованя 
цілосвітовой русиньской молодежной орґанізації уж опала і минула ся, а за коротко настала реална 
робота, котра была повна обчековань і інтересных акцій. В молодежнім русиньскім світі ся того 
стало много оптімістічного, но, на жаль, і песімістічного. І о тім ся на форумі діскутовало. Зачаток 
форуму быв присвяченый аналізі роботы од минулого форуму. Справу о діятельстві перечітав 
председы СФРМ Марек Ґай, з котрой ся вшыткы дізнали, коли, де і як діяла СРРМ, де ся одбыли 
стрічі молодежи почас двох років. 

Перша стріча СРРМ была в рамках 1. річника меджінародного літнёго табора у Комлошці 
у Мадярьску 22. – 24. авґуста 2003 р. На засіданю світовой рады брали участь вшыткы єй 
членове і своє їднаня направили на перспектівы сполочного діяня і на вшытко, што было повязане 
з офіціалным зареґістрованём СФРМ як орґанізації, де ся вырішыло, же СФРМ ся зереґіструє на 
Словеньску і свій центер буде мати у Пряшові. Одповідность за реґістрованя так перебрав Сполок 
русиньской молодежи Словеньска (СРМС), веджіня котрого ся мусило постарати о пінязі на 
реґістрацію, на формаліты з тым повязаны. Мож конштатовати, же задачі з той стрічі были вшыткы 
выповнены. Доказом того є факт, же і наперек вшыткому є СФРМ офіціално зареґістрованый на 
Міністерстві внутра СР під чіслом VV8/I-900/90-23940 з дня 12. авґуста 2004. Треба признати, же 
ціла процедура, з котров сьме ся при реґістрації СФРМ стрітили, не была проста. По скоро річных 
перепетіях, по 5-ёх коректурах Станов СФРМ, котры „не корешпондовали“ із словеньскыма зако-
нами о основаню орґанізацій, ся то наконець подарило. Слідуюча стріча молодых ся орґанізовала 
аж за рік, 23. – 25. авґуста 2004 року. Місто стрічі было русиньске село Бортне коло Ґорліць в 
Польску. Позваны были вшыткы, але пришли лем дві делеґації, а то із Польска і делеґація із Слов-
еньска. Є то на шкоду, же ся тогды не стрітили представителі молодежи і з іншых країн, але ай так 
то была хосенна стріча. СРРМ была заступлена лем двома членами, председом і підпредседом, так 
ся їднаня змінило на публічну стрічу з членами СРРМ. В діскузії впало пару інтересных пропозіцій, 
котрыма сьме ся іншпіровали у Криниці, наприклад зимный табор русиньской молодежи, котрый бы 
хтось в будучности міг орґанізовати. Велику увагу притомны обертали і на проблематіку здобываня 
фінанцій на діятельство СФРМ, конкретно з еврофондів. Далшым пунктом у проґрамі 2. форуму 
СФРМ была контроля повніня узнесіня з 1. СФРМ, котре было выповнене аж на меншы недостаткы, 
котры ся будуть мусити дорішыти. За найвекшый недостаток делеґаты поважовали то, же молодеж 
жыюча в русиньскым реґіонах світа є начісто збавлена ідентіты і поступно страчать народне усві-
домліня а є націонално дозорьєнтована. 

В діскузії делеґаты і гості діскутовали о дакількох далшых округах проблемів – проблемі 
частішых стріч русиньской молодежи і здобываня фінанцій од державы і з розлічных еврофондів. 
З інтереснов пропозіціёв выступила Настася Шайтош із Сербска, котра пропонує орґанізованя 
молодежных літніх школ русиньского языка, котры бы ся каждый рік орґанізовали в іншій державі, а 
молоды бы так могли спознавати язык, історію, културу каждого русиньского реґіону у світі. Шкода, 
же тема заміряня проєктів не была рішена, бо фактом зістає то, же СФРМ є іщі молода орґанізація, а 
до близкой будучности ся буде СРРМ замірёвати на орґанізованя стріч молодежи і на контактованя 
молодых Русинів з цілого світа через інтернет.

За найвекшый принос цілого 2. СФРМ мож раховати то, же од 2. форуму має СФРМ нового 
члена – орґанізацію молодых Русинів з Америкы, котра несе назву RUSIN OUTPOST: NORTH AME-
RIKA. Делеґаты 2. СФРМ єдноголосно прияли тоту нову молодежну русиньску орґанізацію меджі 
себе. Вірю, же і тота орґанізація буде про русиньскый молодежный рух у світі великым приносом і 
буде істочником добрых думок, ініціатівы і поглядів. Значіть, СФРМ має уж пять членів – споминану 
молодежну орґанізацію з Америкы, СРМС із Словеньска, ЯРЬ із Польска, Молодь Підкарпатя з 
Україны і Пакт Рутгенорум із Сербска. В будучности СРРМ рахує з тым, же до двох років членом 
СФРМ ся стане і молодежна орґанізація з Румуньска, котру, віриме, русиньска молодеж в Румуньску 
в короткім часі заложить. Условія на то суть.

Закінчіня форуму належало вольбам новых членів СРРМ. Кажда держава запропоновала свого 
делеґата до СРРМ. Зволены делеґаты ся доїднали на такім зложіню СРРМ: председа – Микола 
Медєші із Сербска, підпредседа – Алена Блыхова із Словеньска, ревізор – Демко Трохановскый, 
членове СРРМ – Марія Сілвестрі із Америкы і Василь Пукиш із Підкарпатя. 

Што додати наконець. Лем тілько, же в будучности бы ся зышло веце часу на наше молодежне 
їднаня, бо поглядів много, а часу мало. СФРМ ся зачав о годину пізніше, як мав, але на другый день 
ся тот дефіціт вырівнав, кедь сьме в рамках молодежной секції роздіскутовали вшыткы потребны 
річі. Будуча стріча молодежи буде 19. – 21. авґуста 2005 у Сваляві на Підкарпатю. Там буде ай 
4. річник меджінародного табора русиньской молодежи. Далшый меджінародный табор ся планує 
тыж у Руськім Керестурі. Войводиньскы Руснаци уж рік допереду сердечно молодеж позвали. 
Пожелайме новій СРРМ і новій членьскій орґанізації RUSIN OUTPOST: NORTH AMERIKA велё 
успіхів у їх роботі в русиньскім молодежнім русі. Мґр. Марек ҐАЙ, Меджілабірці

2. Світовый форум РМ з першыма выслідками...


