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СІМБОЛІЧНЫЙ ОБРАЗ ЄДИНСТВА РУСИНІВ КАРПАТЬСКОЙ РУСИ

● Першыраз в рамках конґресу было 
тзв. выяздове засіданя СКР до шти-
рёх русиньскых сел Марамороша. 
На фотцї суть три ґенерації Ру-
синів села Быстрый, з котрыма 
бісідовали делеґаты Світового 
конґресу Русинів і Світового фору-
му русуньской молодежи в Румунії. 
● Того року лавреатами Премії Алек-
сандра Духновіча за русиньску літе-
ратуру ся першыраз стало троє ав-
торів єдного зборника поезії: Славко 
Вінаї, Наташа Рібовіч і Іван Мєдєші. 
Першый із них (третїй злїва) перевзяв 
сошку карпатьского медвідя і фінанч-
ну премію з рук меценаша той премії 
Штефана Чепы (другый злїва) а о тій 
премії і о оціненім зборнику пару слов 
повіли: председа Карпаторусиньско-
го научного центра в США Павел Ро-
берт Маґочій (першый злїва) і член по-
роты Василь Хома (першый справа). 
● В културнім проґрамі трёх днів 
(21. – 23. юна 2007) в рамках 9. СКР 
успішно выступили репрезентан-
ты Словеньской асоціації русинь-
скых орґанізацій – музично-співаць-
ка ґрупа Яворина зо Снины під ве-
джінём Марії Ґіровой (долов третя 
злїва), далшыма єй членами были 
Ян Яролин, ст., мол. і Яна Ілішкова. 
● Новозволеныма членами Світо-
вой рады Русинів ся стали: (першій 
ряд злїва) Аґата Пілатова, Маріан-
на Лявинець, Наталія Гнатко, (дру-
гый ряд злїва) Владимір Противняк, 
Михайло Алмашій, Павел Роберт 
Маґочій (председа), Дюра Папуґа 
(підпредседа), Юрій Фірцак, Андрій 
Копча, а выконным секретарём 
СРР ся став Александер Зозуляк.

В МАРАМОРОШ-СІҐЕТЇ БЫВ 9. СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ

Оцінити дїятельство світовой русиньской орґанізації од року 2005 і накреслити стратеґічный план роботы 
на далшы мінімално два рокы, было цілём засіданя 81 делеґатів і дакількох десяток гостїв 9. Світового конґре-
су Русинів у румуньскім містї Мараморош-Сіґет 21. – 24. юна 2007. 

Выбір міста орґанізованя конґресу не быв нагодный, як сьме о тім писали в статї в минулім чіслї Народных 
новинок (А. Плїшкова: Мале світло про перспектіву Русинів у Румунії. ч. 21–24/2007). Русины в Румунії через 
свою етнічну орґанізацію Културне общество Русинів Румунії (взникла в р. 2000 в містї Дева, реґіон Арад) 
суть од р. 2003 членом Світовой конґресу Русинів, а їх репрезентант, Др. Юрій Фірцак, членом Світовой рады 
Русинів, што значіть, по перше, же мали єднаке право, або кідь хочете і прівілеґіє, на орґанізованя конґресу в 
своїм офіціалнім матерьскім штатї, Румунії, а по друге, тыж право на підпору з боку міджінародного русиньского 
руху. Бо як знаме, народно-возродный рух у марамороськых Русинів ся находить на самых зачатках, зачінать 
собі будовати свою властну орґанізачну штруктуру, глядати способны особности про народностне дїятельство, 
здобывати підпору домашніх штатных і церьковных інштітуцій, але в рамках членства в Европскій унії тыж під-
пору у наднародных інштітуцій. Членство у Світовім конґресї Русинів тыж мож поважовати за путь як выйти на 
міджінародну арену і здобыти опорны точкы про розвой дїятельства нелем своёй етнічной орґанізації, але і про 
возроджіня русиньской ідентічности в Мараморошу, а тым і в Румунії. 

Єдым з вызначных практічных кроків, якый в послїднїм роцї быв зробленый вдяка фінанціям Европской 
унії на підпору нами повідженого, было отворіня гранічного моста через ріку Тісу, якый по довгім часї природ-
но споїв марамороськых Русинів, жыючіх по обидвох боках Тісы, але в двох роздїлных країнах – в Україні і в 
Румунії. Сімболічный спокійный переход того моста бівшов частёв делеґатів і гостїв 9. конґресу з україньского 
боку Марамороша на румуньскый бік мав сімболізовати неподїлность історічной домовины карпатьскых Русинів 
– Карпатьской Руси, яка ся тїгать од рікы Попрад на западї (Пряшівска Русь) аж по ріку Рускову в Мараморошу, 
сучасній Румунії. І хоць знаме, же абсенція фактічного членства Україны в Европскій унії є єднов з найважнї-
шых комлікацій про утриманя холем сімболічной неподїлности історічной домовины Русинів, о чім каждый із 
вступаючіх з Україны на теріторію Румунії, од р. 2007 членьской країны Европской унії, ся міг пересвідчіти. Но 
наперек тому, якраз тота сімболічна презентація єдности на найвыходнїшій граніцї історічной домовины Русинів 
і її в данім моментї неподїлного автохтонного населїня – карпатьскых Русинів, ся 21. юна 2007 стала пролоґом 
к 9. Світовому конґресу Русинів. Сімболічный образ єдинства Русинів як кібы вшыткых наладив на таку саму 
атмосферу і почас практічной триденной роботы конґресу.

х х х
Уж традічно кажде засіданя Світового конґресу Русинів є презентаціов роботы членьскых орґанізацій кон-

ґресу. Тота ся розвивать в дакількох аспектах, причім домінують по цілый час традічны културны актівіты (фол-
клорны фестівалы, літературно-драматічны імпрезы, малярьскы і іншы выставкы і т. д.) і выдавательска робота 
(белетрія, література факту, научна література, словникы і под.). Каждый такый конґрес є, значіть сінтезов роз-
лічных аспектів русиньского жывота, і кажды два рокы суть якбы їх малов біланціов. 

9. СКР отворила презентація найновшой книжковой продукції Русинів. Знаючі сучасны слабы фінанчны 
можности про книжкову продукцію конкретно напр. в Словакії, не было нам дивно, же проґрам тогорічного кон-
ґресу авізовав скромну презентацію – лем двох найновышых книг, а то: русиньского меґапроєкту Народ нивыд-
кы, ілустрована історія карпатьскых Русинів автора професора Павла Роберта Маґочія, і новелы Марії Маль-
цовской Зелена фатаморґана. Обидві вышли, парадоксно, не в котрімсь зо своїх домашнїх выдавательств, а 
на Українї, у выдавательстві Валерія Падяка, якый, окрем авторів, процес выробы каждой з них коментовав. Ту 
мусиме додати, же зо Словакії є то уж друга книжка (перша была Гавриїла Бескида: Николай Бескид на благо 
Русинів, у р. 2005), котру з розлічных прічін было легше выдати мімо нашой републікы. Думаме, же не шкода бы 
было у звязи з тым спробовати крітічно розаналізовати пріоріты окремых етнічных і професійных русиньскых 
орґанізацій у нас, в першім рядї Русиньской оброды, яка уж дакілько років на Словеньску вырішує о пріорітах 
народностного жывота Русинів у нас, і часто, подля нас, необєктівно. Наконець, факт, же сама РО на найновшій 
русиньскій книжковій презентації ся не презентовала нічім, о дачім свідчіть. Наопак, своёв продукціёв ся, окрем 
споминаных, в Румунії похвалили Русины з Чеська, Україны, а найбівшов – домашнї марамороськы Русины.

В рамках културных презентацій, тогорічный конґрес доповнёвали творцї і пропаґаторы русиньского фол-
клору з Румунії, Хорватії, Сербії і зо Словакії, причім нашу країну репрезентовали – ґрупа Яворина зо Снины і 
співацьке тріо Маґуровых з Гуменного. Окрем того, домашнї про гостїв в рамках супроводных акцій приправили 
фотовыставку з дїятельства членьскых орґанізацій СКР, одгалїня памятной таблы жертвам мараморош-сіґеть-
скых судных процесів в р. 1913 – 1914, екуменічы службы Божы, выголошіня Премії А. Духновіча за русиньску 
літературу, забавный вечур під голым небом і т. д. Но, подля многых, найінтереснїшов была екскурзія по селах, 
недалеко од Мараморош-Сіґету, де жыють Русины – Тіса, Быстрый, Крачунів і Вышня Рівна – значіть кон-
такт з містныма людми, якый має великый змысел про укріплёваня народного усвідомлїня. Было бы добрї, кібы 
такы формы народностной і културно-освітной роботы міджі людми ся почас такых великых акцій орґанізовали 
сістематічно.

х х х
Саме конґресове засіданя в Румунії ся одвивало в спокійній атмосферї, причім участь у ёго роботї взяли 

Дорогы делеґаты і гостї конґресу,
довольте мі зачати своє выступлїня пропозіці-

ов, жебы сьме в минутї тиха дали почливость двом 
членам Світовой рады Русинів, якы од послїднёго 
конґресу в роцї 2005 одышли з нашого земского 
жывота: Василёви Туркови, бывшому председови 
Русиньской оброды у Словакії і першому предсе-
дови Світовой рады Русинів, і Михайлови Варґови, 
бывшому председови Руськой маткы в Сербії і дов-
горічному членови Світовой рады Русинів.

Мій реферат, 
як председы Сві-
товой рады Руси-
нів, має три части. 
У першій части ся 
замірям на оцінї-
ня роботы Світо-
вой рады Русинів 
од послїднёго сві-
тового конґресу, в 
другій части – на 
проблемы, якы 
стоять перед сві-
товым конґресом 
в сучасности, а 
в третїй части ся 
замірям на най-
важнїшы задачі, 
якы бы сьме мали 
реалізовати в наступных двох роках і в будучнос-
ти.

Дїятельство Світовой рады Русинів у 
роках 2005 – 2007

Од послїднёго конґресу Світова рада Русинів 
ся зышла три раз: у септембрї 2005 в Руськім Ке-
рестурї, в маю 2006 в Криницї, і в фебруарї 2007 
в Мараморош-Сіґетї. Мушу повісти, же ня тїшить, 
же на засіданях у Криницї і в Мараморош-Сіґетї 
взяли участь вшыткы членове Світовой рады Руси-
нів, што сіґналізує чутя одповідности членів рады в 
одношіню к Світовому конґресу Русинів. Тыж хочу 
підкреслити факт, же за оцінёваный період пред-
седа Світовой рады Русинів ся особно стрітив з 
представителями рядных членьскых орґанізацій у 
Сербії, Польщі, Мадярщінї, Румунії, США, Українї, 
а тыж з представителями двох асоціацій, членове 
якых суть делеґатами того конґресу за Словакію.

Резолуцію, яка была прията 8. Світовым кон-
ґресом Русинів в Криницї у роцї 2005, творило сім 
задач про світову раду і єй председу. З потїшінём 
можу конштатовати, же пять зо семох задач были 
холем счасти сповнены. Выконный секретарь рады 
Александер Зозуляк в рамках веб-сторінкы Ака-
демії русиньской културы в Словеньскій републіцї 
створив самостатну рубріку Світового конґресу 
Русинів. По першыраз од свого взнику в роцї 1991, 

Світовый конґрес Русинів надвязав офіціалны кон-
такты з владами вшыткых країн, в котрых жыють 
Русины. В тім часї розвиваєме свою роботу в двох 
главных містах: у Вашінґтонї і в Кієві. Председа Сві-
товой рады Русинів вєдно з делеґаціов Америчанів 
русиньского поводу быв приятый у девятёх посол-
ствах в америцькім главнім містї, а то: в амбасадах 
Чеськой републікы, Мадярщіны, Польщі, Румунії, 
Сербії, Словакії, Україны, в заступительствах Ев-
ропской унії і Ватікану. Притім, в посолствах Укра-
їны і Румунії сьме были на авдіенції по два раз. 
У вшыткых амбасадах нас прияли амбасадоры, 
папскый нунцій або высокопоставленый предста-
витель каждого штату. Посолствам Україны і Сербії 
сьме писомно адресовали вопросы, тексты котрых 
были пізнїше опублікованы в друкованім орґанї 
Світового конґресу Русинів – часописї Русин. 

Окрем навщів амбасад, членове америцькых 
русиньскых орґанізацій ся стрітили з представи-
телями Міністерства загранічя США і з дакількома 
америцькыма конґресменами, враховано председы 
комісії конґресу про вопросы контактованя з Украї-
нов, і з вплывным членом Комітету про загранічны 
контакты Сенату США Джоном Мек-Кейном. Вдяка 
спомянутым навщівам, вшыткы нашы припоминкы, 
як позітівны, так і неґатівны, ся дістали к владам 
каждой країны, а в припадї сенатора Мек-Кейна, 
то він сам їх дав презідентови Україны Вікторови 
Ющенкови. Подобный лобінґ будеме у Вашінґтонї 
робити і надале, окреме при пересвідчованю Кон-
ґресу США, жебы высловив знепокоїня над стату-
сом Русинів на Українї. Подобны стрічі председы 
Світовой рады Русинів бы мали зорґанізовати чле-
ны світовой рады з представителями влады каждо-
го штату, де жыють Русины, то значіть у Варшаві, 
Братїславі, Будапештї, Беоґрадї, Букурештї і так 
далше.

У фебруарї 2007 председа Світового конґресу 
Русинів ся стрітив в Ужгородї з представителями 
Закарпатьской областной рады і штатной адміні-
страції, якым передав меморандум з вызвов, жебы 
підпоровали процес узнаня Русинів на Українї за 
окрему народность. Без огляду на звязь міджі тов 
навщівов і наслїдныма подїями, за два тыжднї, 7. 
марца, Закарпатьска областна рада скоро єдно-
голосно прияла рішіня – узнати Русинів за окрему 
народность на Закарпатю, і вызвала централну 
владу зробити тото саме в рамках цілой Україны. 
Бісідуючі о тім, довольте мі высловити велике по-
дякованя вшыткым русиньскым актівістам Закарпа-
тя, без огляду на то, ці суть, або не суть, офіціално 
звязаны світовым конґресом, за їх поміч при узна-
ню Русинів за окрему народность. Тот тыждень єм 
ся, як председа Світового конґресу Русинів (вєдно 
з делеґаціов Закарпатя і Канады) стрітив у Кієві з 
амбасадорами США і Европской унії в Українї, і з 
повіреником Верьховной рады Україны у вопросах 

ДВІ НАЙГЛАВНЇШЫ ЗАДАЧІ – ШКОЛЫ І СПИСОВАНЯ ЛЮДЕЙ
(Главный выступ на 9. Світовім конґресі Русинів председы Світовой рады Русинів 

Павла Роберта Маґочія, Марамуреш-Сіґет, Румунія, 22. юна 2007.)
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людьскых прав (омбуцманом). Вдяка такому лобінґу в главных 
містах США і Україны, наш конґрес, фактічно ся став узнаваным 
голосом Русинів у світї. Тоту честну ношу повинны сьме нести з 
одповідностёв.

Далшов задачов, яка стоїть перед Світовов радов Русиніві єй 
председом, є поміч при орґанізованю 3. Міджінародного конґресу 
русиньского языка. То значіть, в тім роцї, у септембрї, орґанізує-
ме іщі єден конґрес – третїй языковый конґрес у польскім Кракові. 
Вдяка ініціатіві докторкы Олены Дуц-Файфер, сполуорґанізатора-
ми языкового конґресу ся стали наш Світовый конґрес Русинів, 
Фундація „Рутеніка“ і Педаґоґічна академія в Кракові. Буде то 
найбівшый языковый конґрес із вшыткых дотеперішнїх, на якім 
выступить 30 реферуючіх, а участь на нїм возьме 40 учітелїв і 10 
гостїв з 12 країн.

З другого боку, у кус приземленїшім тонї бы-м хотїв спомяну-
ти, же в оцінёванім періодї од 2005 року світова рада, но в першім 
рядї єй председа, мусили рішати нелегку задачу – заступлїня у 
світовім конґресї двох країн – Мадярщіны і Словакії. Подля єдной 
з попереднїх резолуцій світового конґресу, яка становила, жебы, 
в рамках можностей, членове світовой рады з каждой країны 
были репрезентантами асоціацій русиньскых орґанізацій, а не 
лем єдиной орґанізації, не без проблемів сьме ся добили того, же 
Мадярщіна і Словакія пішли таков путёв, як перед нима Україна і 
США; то значіть Мадярщіну в Світовій радї Русинів у сучасности 
заступлять репрезентант Асоціації русиньскых орґанізації Ма-
дярщіны, а Словакію – репрезентант, як єден колектівный член, і 
Русиньской оброды на Словеньску (в алтернації), і Словеньской 
асоціації русиньскых орґанізацій.

Без огляду на то, же далшый вопрос не є в проґрамі світо-
вого конґресу, председа світовой рады ся став добровольным 
коордінатором збераня фінанцій про школы в Европі, в якых ся 
учіть русиньскый язык. За послїднї штирї рокы сьме позберали 
фінанції на забезпечіня ходу чотырёх клас з навчанём русиньско-
го языка в Словакіії. Але слїднїшы суть успіхы в Закарпатю, якы 
ся досягли в кооперації з паном Василём Сарканичом і з другыма 
делеґатами конґресу з Україны, якы сучасно суть членами Рады 
русиньскых школ на Закарпатю. Перед штирёма роками ся про-
ґрам зачінав з восьмома „недїльныма школами“. Каждый рік тото 
чісло росло, аж в школьскім роцї 2006/2007 на цілім Закарпатю 
фунґує 27 русиньскых клас. Ту бы-м хотїв подяковати нелем Радї 
русиньскых школ, але і спонзорам зо США і Канады (з якых да-
котры ани не мають русиньске коріня), щедрость якых доволила 
реалізовати освіту в русиньскім языку на історічній Підкарпать-
скій Руси.

Проблемы, якы стоять перед нами
В другій части свого реферату, як єм уж споминав, буду гово-

рити о проблемах. Подля мене, Світовый конґрес Русинів ся діс-
тав до крізы. Многы з нас мають все бівшы пожадавкы і все веце 
чекають од конґресу, і зато є лоґічне думати о тім, же реалізовати 
бы їх мали і дакотры новы особы, котры сидять міджі делеґатами. 
Але і так конґрес має серьёзный недостаток кадрів. Я думам на 
штось цалком конкретне, а може найважнїшым проблемом в тім 
аспектї є сама світова рада.

Наприклад, кідь світовый конґрес вызвав к створіню інтер-
нетовой сторінкы, вызвав тыж к створіню календаря планованых 
акцій. З девятёх членів світовой рады максімално двоми зробили 
таку інформацію. Кідьже сьме ся рихтовали на стрічу з представи-
телями влады каждой країны, де жыють Русины, в рамках конці-
пованя поданя про них, не єден раз сьме просили каждого члена 
світовой рады приправити інформацію, обсягом якой мали быти 
два найболючішы проблемы, якы мають Русины в каждій країні. 
З девятёх членів таку інформацію нам дали лем троє. Подобно, 
просили сьме каждого члена світовой рады приправити список 
вшыткых орґанізацій в даній країнї, якы суть звязаны зо світовым 
конґресом. Одповідь сьме дісталли лем з єдной країны. На Де-
вятім світовім конґресї Русинів у Мараморош-Сіґетї є найменше 
фолклорных ґруп споза граніцї, якы мають выступити на концер-
тї. Чом? Наприклад, Україна – бо є найближе, лем через ріку Тісу 
– дістала прівілёґіє на найдовшый час про своє выступлїня. Ор-
ґанізаторы конґресу докінця забезпечіли фінанції на стравованя 
100 гостїв з Україны, якы мали выступити на святочнім концертї 
в суботу. Але, выступаючі з Україны не пришли з такой простой 
прічіны, же з орґанізачного боку про їх прихід не было вшытко по-
рядно пририхтоване, без огляду на то, же перешли штирї місяцї 
од послїднёго засіданя світовой рады, яка акцентовала потребу 
реалізованя такых кроків. А міг бы-м спомянути іщі веце прикла-
дів такой сорты, але не буду, бо і так єм пересвідченый, же да-
котры з вас ня будуть обвинёвати з вымітованя смітя з властной 
хыжы перед поріг. Але, думам собі, же то суть серьёзны вопросы, 
без вырішіня котрых не віджу можности про порядне фунґованя 
світового конґресу в будучности.

Кідь ся ня звідують, што то значіть про чоловіка быти предсе-
дом делеґації країны на світовім конґресї, я одповідам, же такый 
чоловік мусить быти в першім рядї адміністратором, секретарём. 
Я не думам на ґенералного секретаря бывшых комуністічных 
партій, ани на выконного секретаря бізнісовых корпорацій, якы 
діспонують множеством робітників. Я думам на чоловіка зо спо-
собностями секретаря, якый хоче, має інтерес, можности і 
способности робити кропітку орґанізачну роботу – а што є 
найважнїше – дотримовати терміны становлены выконным 
секретарём Світовой рады Русинів. На тім містї, думам же є 
вгодне повісти, же Світовый конґрес Русинів почас минулых 15 
років за своє фунґованя вдячіть міморядній орґанізаторьскій ро-
ботї Александра Зозуляка. Саша за свою роботу не дістає ниякы 
грошы, не має право голосованя, але робить вшытко, чім го пові-
рить Світова рада Русинів або єй председа. То є тот самый Саша, 
котрого дакотры участници минулого конґресу жадали одкликати 
з функції.

Завтра пообідї термін мандату каждого члена Світовой рады 
Русинів ся кінчіть. Я думам, же делеґація каждой країны выбере 
споміджі себе до світовой рады таку особу, котру поважує за най-
одповіднїшого репрезентанта. У звязи з тым, вызывам каждого 
кандідата на членство в світовій радї, жебы тот мандат прияв, 
або прияла, лем в тім припадї, кідь є охотный робити ефектівну 
секретарьску роботу. Самособов, тото саме платить ай про особу, 
яка ся стане новым председом.

Задачі до будучности
Третїй і послїднїй вопрос: яка наша перспектіва? Якы мають 

быти главны задачі Світового конґресу Русинів і ёго представи-
телїв у каждій країні? Я собі думам, же мали бы то быти дві 
задачі: школы і списованя людей. Не хотїв бы єм уж повторяти 
то, што каждый добрї знає, же будучность карпатьскых Русинів як 
народности залежить од молодых людей, якы знають русиньскый 
язык, а што є окреме важне, же ясно собі усвідомлюють факт, 
же Русины суть окремым народом, без огляду на то, же не ма-
ють властну державу. Як знаме, досягнутый ступінь формалной 
освіты є єдинов путёв на забезпечіня языковой і културно-істо-
річной самосвідомости. Зато вызывам орґанізацію з каждой 
країны, жебы сформуловала стратеґічный план, цілём якого 
буде збівшыти чісло клас з навчанём русиньского языка в 
основных школах, ґаранція приступности і якости учебників 
і ґаранція адекватной высокошкольской формації будучіх 
учітелїв русиньского языка і културы.

Самособов, у послїднїх роках были досягнуты дуже выз-
начны успіхы в каждій уж спомянутій сферї, але зробити треба 
іщі веце. Наприклад, в Польщі є Оддїлїня лемківско-русиньского 
языка і културы в Педаґоґічній академії в Кракові. Лемже стає 
ся, же екзістенція того оддїлїня є час од часу огрожена, а то ці 
внаслїдку внуторной політікы універзіты, або наслїдком недо-
статку штудентів. Чом Стоваришыня Лемків і другы лемківскы 
орґанізації в Польщі не поставлять собі за пріорітный ціль свого 
дїятельства – высокошкольску приправу учітелїв, і не пожа-

дують створити нелем оддїлїня, але інштітут або катедру на 
сталій основі? 

В Словакії сітуація вызерать діаметрално протилежно. Сло-
веньска влада і Пряшівска універзіта доволили реалізовати по 
успішній акредітації учітельскый штудійный проґрам на сталій 
основі. Але де суть школы? У Словакії є лем 8 школ із навчанём 
русиньского языка. Їх чісло ся не збівшыло од зачатя штудійного 
проґраму в роцї 1999, наопак, ся зменшило, было їх 12. Што є 
гірше, в штирёх школах учітелї русиньского языка суть плачены 
за годины материньского языка не з школьской касы, а зо спон-
зорьскых пінязей од Русинів зо США. Вопрос: Чом є так мало 
клас? І чом за годины русиньского языка у штирёх школах учітель 
мусить быти заплаченый з фінанцій загранічных спонзорів? Ви-
дить ся мі, же прічіна є в тім, же Русины в Словакії вымітують 
веце часу і фінанцій на судны споры о право на справу Руського 
дому в Пряшові або о право на назву новинок ці часопису. То 
є марнотратство! Чом радше не выужыти вшыткы індівідуалны 
і орґанізачны силы на лїпшы цілї, а то в першім рядї на сістема-
тічну – підкреслюю, не єдноразову, але сістематічну – роботу 
у селах, жебы пересвідчіти родічів, же їх дїти мусять мати 
приступ до навчаня материньского языка, бо мають на то 
право. Русиньскый язык і култура мусить быти повинным, а 
не неповинным, не факултатівным предметом.

У Закарпатю хоць евідуєме росшырёваня сіти русиньскых 
недїльных школ, але тыж лем вдяка загранічным фінанціям, якы 
в далшім школьскім роцї досягнуть за 33 школы суму 20 тісяч 
америцькых доларів. Вопрос стоїть: як довго будуть мочі Руси-
ны зо Северной Америкы каждорічно підпоровати такы недїльны 
школы? Русиньскы орґанізації Закарпатя вызывають створи-
ти катедру русиністікы в Ужгородьскій універзітї. Але ці роз-
думовав хтось о тім, як ся то може стати? Наприклад, створіня 
катедры не мусить быти аж таков тяжков задачов. Але як то буде 
з реалізаціов штудійного проґраму? Ці можеме з істотов повісти, 
же учітелї той катедры не зачнуть представляти Русинів з їх кул-
туров – не як окремый народ, а лем як етнічну ґрупу Українцїв, а 
їх язык – не як окремый язык, лем як діалект україньского языка? 
А як то є з русиньскыма школами в Румунії і в Мадярщінї? Я не 
знаю, ці екзістують, а кідь екзістують, то на якій педаґоґічній і кон-
цептуалній уровни?

Сумарізуючі повіджене, повторюю, же членьска орґанізація 
каждой країны мусить сформуловати стратеґічный план навчаня 
нелем русиньского языка, але і прияти такый концептуалный мо-
дел, якый русиньску історію і културу не видить лем в рамках гра-
ніць будь-котрого сучасного штату, але як часть бівшой културно-
історічной теріторії з назвов „Карпатьска Русь“, яка ся тїгать од 
Попраду на западї – по вышню Тісу і ріку Рускова на выходї.

А теперь к списованю людей. Уж не маме аж так много часу. 
Наступне списованя людей буде в роцї 2010, респ. в роцї 2011. 
То значіть, же маме лем три і пів аж штирї рокы. Зато мусиме 
зачати роботу уж теперь, а не чекати на час тїсно перед спи-
сованём. Чом ся маєме так занимати списованём людей? 

В першім рядї, вшыткы знаєме, же нияка штатістіка не є така, 
якій можеме цалком вірити. Але кажда влада зберать штатіс-
тічны інформації і выходить з них при приниманю важных 
рішінь. Фактом є то, же одношіня к меншинам і роздїлёваня 
про них фінанцій ся реалізує на базї з тых штатістік, притім 
не є важне, до якой міры адекватно тоты ціфры копірують реал-
ну сітуацію. Зато нашов задачов є збівшыти чісло Русинів у 
каждій країні, де жыють. А треба памятати, же нихто нам то не 
поможе зробити, окрем нас самых.

Не хоче ся мі вірити, же в Польщі жыє лем 5 тісяч Лемків, 
а в Закарпатьскій области Україны – лем 10 тісяч Русинів? Кідь 
знаме, же 55 тісяч людей в Словакії задекларовало русиньскый 
язык як свій материньскый, так людей з русиньсков народностёв 
мусить быти таке саме, або приближне чісло. Зато, чісло вышше 
24 тісяч людей русиньской народности, зафіксоване списованём 
людей в роцї 2001 в Словакії, при далшім списованю в роцї 2011 
мусить быти хоцьбы лем 55 тісяч, кідь не бівше, людей русинь-
ской націоналности.

Также, я вызывам русиньскы орґанізації у вшыткых кра-
їнах уж теперь створити стратеґічный план приправ к спи-
сованю людей на далшы штирї рокы. В тій роботї шпеціфічну 
роль мусить мати молодеж. Кідь єм быв крітічный на адресу Сві-
тового конґресу Русинів і світовой рады, доволю сі быти крітічный 
і к Світовому форуму русиньской молодежи. Задачов ани світово-
го конґресу, ани світовой рады нїґда не было, ани не є діктованя 
условій молодежному форуму, але ани не є неприпустне позвідо-
вати ся: а што досяг молодежный форум до днешнёго дня (окрем 
громад), а окрем того, якы має форум задачі? Окрем того, кідь єм 
добрї порозумів, нихто другый, як секретарь світовой рады, (тот 
самый „всягдысущій“ Саша Зозуляк), быв мушеный орґанізова-
ти молодежну делеґацію; а кідь єм збачів неофіціалный варіант 
списку молодых делеґатів з Підкарпатьской Руси (Закарпатя), на-
шов єм в нїм лем єдно призвіско з позначков, же далшы двоми 
„незнамы“ репрезентанты молодежи будуть іщі доданы до деле-
ґації русиньской молодежи Україны. Ці у цілім Закарпатю не мож 
найти пять молодых людей – делеґатів? А што зо 656 школярями 
русиньскых недїльных школ?

Може, Світовый форум русиньской молодежи потребує мати 
ціль своёй роботы? Такый вам можу порадити: аґітація в селах, 
де жыють Русины, за отваряня клас з навчанём русиньского 
языка і за декларованя русиньской народности при далшім 
списованю людей. У фебруарї того року єм ся стрітив з пред-
ставителями молодежи в Словакії і запропоновав єм їм, жебы 
260 русиньскых сел у Словакії роздїлили на 4 ґрупы по 65 сел, і 
жебы до каждого села із каждой ґрупы завітали кажде лїто – од 
року 2007 аж до року 2010. Ідийте міджі народ, дуркайте до 
дверей, повіджте му, хто є і призвукуйте, же сьте горды на 
то, же сьте Русины, і же так само і они мусять быти на то гор-
ды. Выслїдком такой, підкреслюю – сістематічной роботы почас 
далшых штирёх років не може не быти бівше чісло Русинів і клас 
з навчанём русиньского языка.

А наконець, пару слов к нашому девятому конґресу в Мара-
морош-Сіґетї. Треба зазначіти два моменты. Першый ся дотыкать 
поносів многых делеґатів минулых конґресів, же мы ся лем схо-
диме і говориме, точнїше, слухаєме, што говорять другы. Другый 
ся дотыкать смутного факту, же лем вышше 300 людей в цілій 
Румунії ся приголосило за Русинів у послїднїм списованю людей 
в роцї 2001. Притім, з одгадом можеме повісти, же Русинів лем у 
Мараморошу може быти не менше як 34 тісяч. Та де же ся подїли 
румуньскы Русины? Як ту можеме помочі? Перед конґресом єм 
запропоновав, жебы днесь пообідї вшыткы делеґаты, а є їх до 90, 
вєдно зо 45 молодыма людми завітали до штирёх русиньскых сел 
і зробили там роботу з цілём двигнути народне самоусвідомлїня. 
Такым способом будете мочі ся стрітити з правыма румунь-
скыма Русинами на їх властній земли. Бісідуйте з нима. По-
віджте їм – хто сьте, скады сьте пришли і чом сьте горды на 
свою русиньску културну і народну ідентічность. подаруйте 
їм книгы і брожуркы о історії і културї Русинів написаны по русинь-
скы або по румуньскы.

Самособов, повинны сьме собі усвідомлёвати конкретны ре-
алії. Дакотры Русины із споминаных сел поважують ся за Укра-
їнцїв, або не відять роздїл міджі русиньсков і україньсков народ-
ностёв. Мы не будеме сі ставляти за ціль – деукраїнізовати їх. 
Нашым цілём має быти інформовати людей о тім, же мають 
на выбір, і же ексзістує окрема русиньска народность і кул-
тура. Вы, жытелї сел Марамороша, мусите знати, же можете собі 
выбрати, а як жытелї Европской унії і Румунії можете ся ідентіфі-
ковати як карпатьскы Русины, значіть єден з многых державных і 
бездержавных народів цілоевропской родины.

Наконець бы-м хотїв высловити якнайкрашшы пожеланя 
вшыткым делеґатам, гостям і сімпатізантам Світового конґресу 
Русинів і Світового форуму русиньской молодежи як днесь, так 
окреме в наступных штирёх роках.

ДВІ НАЙГЛАВНЇШЫ ЗАДАЧІ – ШКОЛЫ І СПИСОВАНЯ ЛЮДЕЙ Сімболічный образ єдинства Русинів Карпатьской Руси
делеґаты зо вшыткых членьскых країн СКР: з Україны, Польска, Словакії, Чеська, 
Мадярьска, Сербії, Хорватії, Северной Америкы і Румунії. Значіть до роботы ся на-
зад запоїли ай Русины зо Словакії. Лем припомянеме, же на 8. СКР в Криницї (2005) 
єден з основателїв СКР – Русиньска оброда зо Словакії, під бывшым веджінём пред-
седкынї Анны Кузмяковой і на натиск бівшой части словеньскых делеґатів, заста-
вила своє членство в СКР і в СРР, также послїднї два рокы Словакія не мала в них 
свого офіціалного представителя. В наступных роках в платности быв уж модел за-
ступлїня в СРР через асоціації русиньскых орґанізацій і реалізовав ся уж в минулос-
ти односно Русинів у Мадярьску, на Українї і в Северній Америцї. Значіть, на основі 
того, і в Словакії в маю 2006 шість русиньскых орґанізацій ся соєдинило до Сло-
веньской асоціації русиньскых орґанізацій (САРО) і запропоновало свого кандідата 
за члена СРР. Але внаслїдку персоналных змін в РО в р. 2006, нове веджіня РО собі 
роздумало быти назад платным членом СКР – з властным репрезентантом в СРР. 
Наслїдно взникнув проблем, якый повинна была рішати СРР. В інтересї захованя 
коректных міджілюдьскых односин і в інтересах будучой сполочной роботы на полю 
русинства, было вырішене, же РО буде назад прията до СКР, але попри Словеньскій 
асоціації русиньскых орґанізацій, а членом СРР за Словакію – по взаємнім договорї 
– буде раз репрезентант РО, а по двох роках репрезентант САРО. І так, видить ся, 
холем на тот час, же проблем заступлїня Словакії в СРР ся подарило вырішити без 
емоцій. Хоць на тім конґресї резоновав лем марґінално, делеґаты із САРО (якых 
было 4, а за РОС 6) предці высловили свої претензії к несправедливому роздїлїню 
міст про делеґатів обидвох субєктів (4 : 6). Але тот технічный проблем будуть мусити 
обидва субєкты сі вырішити дома, самы міджі собов.

Робота тогорічного конґресу ся одвивала в двох пленарных засіданях – на за-
чатку і на кінцї конґресу, а міджі нима ся робило і в пятёх секціях (културна і історіч-
на, літературна і публіцістічна, конфесіонална, школьска, економічна і жывотного 
оточіня). Паралелно, попри засіданю СКР, в Мараморош-Сіґетї ся зышли молоды 
люде на 3. Світовім форумі русиньской молодежи.

На першім пленарнім засіданю репрезентанты вшыткых русиньскых орґаніза-
цій інформовали о своїй роботї міджі двома конґресами. Як было видно з выступів, 
кажда русиньска громада ся усилує робити на домашнїм полю подля можностей, а 
главно подля фінанцій. Проблемом зістає надале неузнаня Русинів як самостатной 
народности на Українї, причім дотеперь было зробленых много конштруктіных кроків 
з цілём змінити дану сітуацію. Лобінґ СКР і окреме єй председы через амбасады в 
США і на Українї сітуацію змінив холем в тім, же Закарпатьска областна рада узна-
ла, же на Закарпатю жыють Русины і тота народность буде внесена до реґістра 
народностей Закарпатя. Но їх узнаня на цілодержавній уровни зістає вопросом не-
дорішеным. 

Русины в окремых країнах говорили о проблемах в области школства, конфесії, 
выдавательской роботы, розвоя языка і утверджованя властной ідентічности, бо іщі 
і днесь в дакотрых країнах (Польско, Україна, Хорватьско, Румуньско) суть конфрон-
тованы з проукраїньскыма „таборами“. 

Оцінку роботы СРР зробив председа Павел Роберт Маґочій, якый зарівно выз-
вав в будучности в дїятельстві членьскых орґанізацій СКР ся концентровати на два 
основны проблемы: школство і списованя людей. З тым цілём вызвав і молодеж 
поставити собі основный ціль роботы молодежного форуму – завітати до вшыткых 
русиньскых сел і бісідовати з людми на народностны темы. Цілём такой роботы має 
быти збівшіня чісла особ русиньской народности і школ з навчанём русиньского язы-
ка.

Делеґаты ся в першый день пленарного засіданя офіціално догодли на приятю 
русиньскых сімболів: заставы, ербу і гімны.

Другый день конґресу ся вызначовав дакількома важныма пунктами проґраму. 
Проходило засіданя в секціях, о выслїдках роботы якых інформовали председове 
на другім пленарнім засіданю. Ту делеґаты ся мусили знову вертати к дакотрым за-
дачам, приятым на попереднїх конґресах, але дотеперь невыповненым. 

У сферї літературы ся споминала в першім рядї приправа антолоґії русиньской 
прозы (позн. авт. – антолоґія русиньской поезії вышла іщі в р. 1997 в Новім Садї, зост. 
Н. Дудаш) і розбігнутя роботы Світового форуму русиньскых писателїв, зрод якого 
ініціовав іщі 7. СКР в Пряшові в р. 2003. Так само ся делеґаты дотулили потребы 
омолоджованя форуму писателїв. В історічній і културній секції делеґаты ся згодли 
на потребі розвоя языка, створіня самостатной музейной секції почас роботы кон-
ґресів, створіня ґалерії вызначных постав русиньской културы і выдаваня каждоріч-
ного Інформатора русиньскых културных акцій. В конфесіоналній секції делеґаты ся 
згодли на потребі пасторації в русиньскім языку, перекладаню до русиньского языка 
церьковных книг і на формованю основной штруктуры (вікаріат) в рамках русинь-
ской ґрекокатолицькой церькви. В економічній і секції жывотного оточіня делеґаты 
говорили о потребі контактів міджі русиньскыма бізнісменами і выглядованя сфер на 
сполупрацу, а тыж о охранї і залїснёваню Карпат через сполупрацу з мімовладны-
ма орґанізаціями. Школьска секція акцентовала потребу кооперації міджі учітелями 
русиньского языка в окремых країнах, орґанізованя сполочных акцій про школярїв, 
якы ся учать русиньскый язык, выдаваня методічных помічників про выучованя ру-
синьского языка, літературы, културы і історії і потребу выроблїня концепції навчаня 
педаґоґічного наслїдства А. Духновіча.

Делеґаты Світового форуму русиньской молодежи вырішили прияти до СФРМ 
дві новы молодежны орґанізації – з Хорватії і з Румунії, также в сучасности світова 
молодежна орґанізація має сім членів, і вырішыли о змінї председы – новым предсе-
дом СФРМ ся став Славко Загірьскый з Польска. Акцентовали потребу мати плат-
ный голос в СРР, вести сполочный веб-сайт і здобывати фінанції про свою роботу з 
фондів Европской унії.

Пообідї того дня делеґаты 9. СКР волили нову світову раду. Ту настали зміны 
в зложіню СРР: новыма членами ся стали Маріанна Лявинець за Мадярьско, Ми-
хайло Алмашій за Україну, Наталія Гнатко за Хорватію і Владимір Противняк 
за Словакію. На першім засіданю новой СРР за председу СРР зась быв зволеный 
Павел Роберт Маґочій, підпредседом ся став Дюра Папуґа зо Сербії а выконным 
секретарём – Александер Зозуляк зо Словакії. 

Наконець делеґаты одголосовали три практічны зміны в Становах СКР, цілём 
якых є спружнїня роботы орґанізації, схвалили текст письма Святїшому Отцёви Бе-
недіктови ХVІ., Резолуцію, і вырішили о містї орґанізованя юбілейного, 10. СКР, кот-
рый буде в р. 2009 в Руськім Керестурї (Сербія) і в Петровцях (Хорватія). 

Aнна ПЛЇШКОВА, 
фоткы авторкы, A. З. i Евы Міхны.

Сала Крайской орґанізації Словеньско-
го сіндікату новинарїв у Пряшові была міс-
том, де выконный секретарь Світовой Рады 
Русинів Александер ЗОЗУЛЯК скликав на 
29. юна 2007 новинарїв на бріфінґ. На 
нїм редакторы словеньскых медій дістали 
інформації о 9. Світовім конґресї Русинів, 
котрый быв 21. – 24. юна 2007 в румуньскім 
містї Мармарош-Сіґет. 

За три найважнїшы моменты кон-
ґресу поважує пан Александер Зозуляк:  
1. Ожывлїня роботы Світового форуму 
русиньской молодежи, котре декларовав 
новый председа Рады Світового форуму 
русиньской молодежи Славко Загірьскый з 
Польщі, але і підпредседкыня Алена Блы-
хова зо Словеньска, котра поінформовала 
новинарїв о узнесінях Світового форуму 
русиньской молодежи. За пріоріту поважує 
міджінародны проєкты, заміряны на роботу 
з дїтми і молодежов, цілём котрых бы мало 
быти підхоплїня в них інтересу о історію, 
културу і язык своїх предків. За новых членів 
Форуму были прияты русиньскы молодежны 
орґанізації з далшых двох держав – з Ру-
муньска і з Хорватьска. Світовый Форум ру-
синьской молодежи заєдно проявив інтерес 
мати свого представителя і у світовій радї, 
што было акцептоване, і так попершыраз в 
історії Світового конґресу Русинів мать у сві-
товій радї своє заступлїня і представитель 
молодежного форуму, котрым ся став Слав-
ко Загірьскый. 

Другым важным моментом, котрый 
назначів новый тренд у роботї Світово-
го конґресу Русинів быв тот, же вшыткы 
ёго делеґаты были гостями сел недале-
ко Мараморош-Сіґету, в котрых жыють 
румуньскы Русины. Так навщівили села 

Быстрый, Кручунів, Вышню Рівну і Тісу, де 
мали можность комуніковати з містным жы-
тельством. Подля неофіціалных одгадів, в 
Румуньску бы мало жыти коло 30 000 Руси-
нів, но при переписї собі русиньску народ-
ность увело лем выше 300 душ. Праві такы 
стрічі суть барз хосенны, бо допоможуть 
тым людём зорьєнтовати ся у вопросї своёй 
народностной приналежности і буде їх тре-
ба орґанізовати і в будучности. 

Третїм моментом, котрый підпорили 
вшыткы участници конґресу, є посла-
ня жадости делеґатів і гостїв конґресу 
римскому папови, жебы узнав Русиньску 
ґрекокатолицьку церьков на Словеньску 
за самостатну подля церьковного права, 
так як то было в минулости, бо в роцї 1968 
была тота церьков адміністратівным актом 
змінена на церьков словеньску. Русины на 
Словеньску жадають папу, абы мали своє 
єпіскопство, котре бы в повній мірї реш-
пектовало їх право на захованя літурґічных 
обрядїв в духу кіріломефодьской традіції і в 
їх материньскім языку. Копії жадости были 
посланы і Выходній конґреґації у Ватіканї і 
апостольскому нунціови на Словеньску.

За дві главны области, на котры ся 
мала заміряти робота вшыткых русинь-
скых орґанізацій в єднотливых держа-
вах, поважує конґрес область школства 
і списованя людей, котре буде в єднот-
ливых державах у роках 2010 і 2011. Дал-
шый, уже десятый Світовый конґрес Русинів 
буде за два рокы в двох державах нараз – в 
Сербску і в Хорватьску, бо даколи то была 
єдна держава – Югославія і Русины ту жы-
ють компактно праві на граніцї тых двох 
держав. 

 Кветослава КОПОРОВА

Світовый конґрес Русинів змінив штіл роботы
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„К Богу – ласку, к людём – сердце...“
„Кібы Пан Біг дав, жебы лем на 
10 минут ожыв єпіскоп, а
перешов ся по своїм Урядї, мусило 
бы му праскнути сердце з того жалю
і скламаня... Але люде не дурны,
вшытко вiдять...“         („Корзар“, 16. ІІ. 2001)

Кідь мам правду повісти, фурт як чітам тоты 
щіры слова Марека Ґая, аж ня заморозить, кідь собі 
представлю ґро того, што ся крыє за обягом ёго 
слов. Вера так, великый жаль, а іщі векше скламаня 
бы долягло на сердце і душу Благореченого Вла-
дыку Павла... Ці за таку церьков він знашав тоты 
вязеньскы мукы і страданя, тоты поневіряня? 

Як ся так чоловік задумать на тов сітуаціов, 
котра взникла в нашій ґрекокатолицькій церь-
кви за послїднїх 15 – 20 років, не єдного з нас, 
ай щірых вірників, нападе вопрос: Чом настала 
така сітуація? Чом нашій церькви, котра ся іщі не 
спамятала з єдной Ґолґофы, уж готують другу? Чом 
нашій церькви, котрій ся іщі не встигли загоїти раны 
з єй першой ліквідації, уж рихтують другу? Чом за-
сягують до нашой літурґії? Чом міняють календарь? 
Чом обряды, звыкы? Чом? Чом? Чом? І не чудо, же 
каждый з нас має тілько вопросів. Каждого з нас 
знепокоює такый став, уражать нашу честь і до-
стойность, уражать нас і нашу віру, кідь видиме, як 
обертають церьков выходного обряду на западну, 
як єй латинізують. А досправды – чом? Спробуйме 
ся над тыма одповідямли вєдно задумати.

В часї тзв. політічного помяку в 1968 роцї ся 
двигать помалы, але істо, на ногы і Ґрекокатолиць-
ка церьков на Словеньску. Скоро 20-річна нучена 
переміна не могла не проявити ся на єй „здравотнім 
ставі“. Главно то было видно на єй священиках, на 
єй, повів бы-м, духовній силї, котра была так препо-
требна на єй жывотну ренесанцію. Правда, такый 
став было треба найскорше рішати. Также настав 
вопрос, де взяти нову духовну посилу, новых свя-
щеників? За сітуації тоталітного сістему, глядати по-
міч у своїй матерьскій єпархії – Мукачевскій тогды 
не было можне, але, правду повісти, ани ся барз 
не хотїло дакотрым урядникам на єпіскопскім урядї 
выужыти таку можность. Выужыти екзістенцію Бо-
гословской семінарії у Пряшові, тоты істы урядници 
так само не желали сі, кідьже уж тогды мали дале-
косяглы планы, тзв. „модернізації“ ґрекокатолиць-
кой церькви. Як ся указало пізнїше, то быв лем так-
тічный маневер з їх боку, абы собі могли вытворити 
певну платформу на реалізацію своїх нечестных і 
недостойных духовного сану намірів. Дакотры з них 
старали ся выговити владній ідеолоґії, кідь оспі-
вовали путь, „po ktorej sa ľud našej vlasti rozhodol 
kráčať k socializmu“. Вера так, были ай такы, што 
співали, хвалили, славили, бо добрї знали, же за то 
прийде нагорода. Она досправды пришла – неза-
довго церьков дістала адміністратора. 

Подьме назад к церькви. Также, кідь сьме не 
мали можность формовати сі своїх священиків, 
наша церьков, церьков руська, была мушена, а 
урядникам єпіскопского уряду барз то пасовало, 
выужывати службы латиньскых школ. Такым спо-
собом наша церьков глядать свою духовну по-
силу не міджі своїма вірниками, міджі людми 
руського роду, але міджі іншыма вірниками, 
главно міджі римокатоликами. А праві ту десь 
ся зачінать Ґолґофа нашой церькви, друга спро-
ба єй ліквідації. Абсолвенты латиньскых школ, 
новы, фактічно, римокатолицькы священици при-
ходять до нашых сел і містечок міджі нашых людей 
руського роду, а, правдаже, роблять свою „місію“, 
свою главну задачу: латинізують церьков, літурґію, 
вірників, календарь, обряды, звыкы... Выховлёваны 
у латиньскых школах, на латиньскыім обрядї, тоты 
священици, котры, здало бы ся, же прияли нашу 
віру, ґрекокатолицьку, у своїм внутрї, у своїй душі, 
але і цілым своїм єством, суть, предці, пересвідче-
ны в іншім віровызнаню. О тім свідчіть припад єпіс-
копского вікаря Павла Репкы іщі за час емерітного 
єпіскопа Яна Гіркы, котрый по приходї нового єпіско-
па одышой з нашой церькви і весело „выслугує“ як 
плебан в римокатолицькім костелї десь на западнім 
Словеньску. Не тяжко собі представити, што робив 
такый „пастырь“ в нашій церькви. А зато їм пере-
шкоджать церьковнославяньска бісіда, котру не раз 
суть примушены чітати, а зато не все, і не каждый 
розумить тому, што чітать. Не чудо, же дакотры ві-
рници, главно їх прихыленцї, ламентують: „My ne-
vieme... my nerozumieme“. Але кібы тот священик 
быв нахыленый нашій церькви, нашій вірї, нахы-
леный цілым сердцём і душов, ці він бы не нашов 
ключ к тому, жебы тому языку порозумів і сучасный 
хрістіан, сучасный молодый чоловік? Досправды 
– нашов бы, а як легко, лем кібы хотїв. Лемже він не 
хоче, бо він має інакшый ціль, інакшу задачу... Ёго 
„місія“ в нашій церькви є цалком інакша...

Уведу приклад, то не є нияка нагода, то не є 
єдиный припад, то нї! Їх веде продумана стратеґія 
духовных лідрів, котры ідейно і цілено „ведуть“ на-
шых пастырїв. Єден з них, бірітуал, єзуіта Федор, 
в минулости заслуженый книговник, так вызначує 
ідею своїм „боёвникам“: „Áno, správnym smerom 
ideme, treba len pokračovať... stojíme na priesečníku 
dvoch kultúr, a Boh (видите, на кого ся посылають ?!) 
nás vybavil schopnosťami rozumieť obidvom. Aby však 
sme zvládli úlohu nám danú, máme srdcom čerpať 
z hĺbky duchovnosti východu, a rozumom prijímať  du-
chovnosti západu. Delenie sa (розумій: на выходну 
і западну) musí zostať len historickou skutočnosťou, 
ktorá sa nesmie zopakovať “. А праві ту, в тых словах 
ся крыє стратеґія і тактіка сучасных урядників ґре-
кокатолицькой церькви, як Пряшівской єпархії, так і 
Кошіцького екзархату. Видите, де аж сягать ідейный 
замір того „духовного вождя“ своїх „вояків“! А кілько 
є їх і міджі нашыма людми, по нашых селах і міс-
течках, де ся без найменшой ганьбы перед собов 
і перед своїм сумлїнём, без страху перед Богом, 
тискають, глядають тото найслабше огнивко на міц-
нім ланцку руськой віры, жебы просадити ідейный 
замір своїх „учітелїв“, же выходна церьков, церь-
ков великанів нашой віры, якыма были Тарковіч, 
Ґаґанець, Валій, Нярадій, Ґойдіч, Гопко, ся мусить 
стати западнов... Выходна церьков не сміє быти ав-
тономнов, не сміє быти самостатнов, як дотеперь. 
Дотеперішня самостатность „...musí zostať už lem 
historickou skutočnosťou, ktorá sa nesmie zopakovať.“ 

Тото є задача римокатолицькых священиків по на-
шых селах і містечках, о котрій говорить єзуїта Фе-
дор у своїм посланю, у своїм ідейнім одказї. Тото 
суть тоты камінкы, по котрых веде дражка нашу 
церьков на нову Ґолґофу... То суть тоты пробы, 
што ведуть нашу церьков к єй далшій ліквідації... 
Правда, єднодумници, усиловны ученици, не дали 
на себе довго чекати. Молодый єзуїта, іщі тогды 
рядный церьковный урядник, днесь пряшівскый 
єпарха Я. Бабяк, про котрого слова „руськый, русь-
ка церьков“ суть понятя пеёратівны, наприклад, єд-
нозначно схвалює ідейный проґрам свого „учітеля“, 
але іде іщі дале, кідь твердить, же реалізовати ідею 
свого „учітеля“: „dokážu len ľudia duchovne zrelí“ в 
дусї свого „учітеля“ кричіть: „Prejavme sa takí“! Хто 
то суть тоты „duchovne zrelí“? Як ся маме „prejaviť 
takí“? Ці, недайбоже, тым, же зачнеме: „Pane, zmil-
uj sa“ – співати? А кідь співаме „Господи, помилуй!“ 
та іщі не сьме „duchovne zrelí?“ Ці як? Што крыє за 
тоты фразы Ёго Ексцеленція, наш верьховный пас-
тырь? До чого жене своє стадо? До якой кошары? 

Але найвекшов перешкодов при реалізації 
ідейных планів своїх лідрів про часть урядників 
ґрекокатолицькой церькви є єй святыня: старо-
славяньскый язык, язык св. апостолів Кіріла і 
Мефодія. Кошіцькый екзарха, наприклад, хоче:  
„...prehodnotiť to, čo sme v priebehu predchádzajúceho 
tisíročia nepochopili“. Представте сі! – „prehodnotiť 
tisícročie“ – страшно подумати! Але то іщі не є 
вшытко: „treba zrozumiteľnou rečou lásky ohlasovať 
Evanjelium“. Ани ся мі не хоче вірити, як може такый 
высокый церьковный урядник, верьховный душпас-
тырь нашой церькви, выголосити таку абсурдность? 
„Zrozumiteľnou rečou lásky“... Ці Євангелія, чітана по 
церьковнославяньскы, не была речов ласкы? Ці то 
нашым предкам тыж было треба перекладовати? 
Або мы сьме, перебачте за слово, такы дурны? А 
кідьже не розумиме, – ці то є в тім наша вина, же 
нашы душпастырї не суть способны научіти нас 
тоту реч? „Zrozumiteľná reč lásky“. За яку ласку 
скрывать свої умыслы Ёго Ексцеленція, отець ек-
зарха? За ласку к ближнёму свому? Де там? Їх веце 
непокоїть тото, жебы ся „...už nikdy nezopakovala 
historická skutočnosť“,... кідь наша церьков была са-
мостатна. А то і наперек тому, же Пряшівска єпархія 
як цілок екзістує скоро 200 років, наперек силному 
тиску мадярізації – обстала, вытримала. Днесь уж 
тот арґумент, за котрый нашы предкы принесли ве-
лику жертву, як духовну, так і матеріалну, про нашых 
душпастырїв, не мать ціну. „Historická skutočnosť sa 
nesmie zopakovať!“

Уж споминаный пряшівскый єпарха ТгДр. Ян 
Бабяк говорить о нашім Акафістї: „ ...je to veľkolepý 
duchovný hymnus, ktorý už 15 storočí žije v srdciach 
generácií veriacich, ... je to nádherné a veľmi dôležité 
liturgické dielo východnej cirkvi“, – але єдным дыхом 
додає: „je potrebné akafisty priblížiť zrozumiteľnej 
reči“. Нашто? – звідате ся, – нашто є потребна зро-
зумітельна реч? Ці не зато, абы жыв далшых 15 
сторіч в сердцях ґенерацій? Або на то, абы надале 
роздавав свою красу? А ці, небодай, в тій „зрозумі-
тельнїй“ речі буде іщі крашшый? Нї, правдаже нї! 
Не зато! Їм треба, жебы в дусї своїх ідейных настав-
ників, звекшыти продукцію „duchovne zrelých“, жебы 
ся уж нїґда не повторила „historická skutočnosť“, же 
ґрекокатолицька церьков є церьков самостатна, 
церьков руська, характерістічным знаком котрой 
є буква святых апостолів Кіріла і Мефодія, котров 
выголошовали Євангеліє, котров приближовали 
акафісты, котрій 15 стороч розуміли, а в 16. го тре-
ба переоцінити, бо невдячны потомкы перестали го 
рузуміти. Так є! А може они і не розумлять... Може! 
Та як бы єй могли розуміти, кідь латиньскы школы їх 
тому не учіли, не формовали їх про руськы храмы, а 
зато і не доказали выховати, выплекасти в них лас-
ку к тій речі, к єй красї, не доказали в ньх выховати 
честь і почливость к нашій церькви, к нашым пред-
кам, к нашому богатству...

На тім містї не можу не спомянути прекрасны 
слова благой памяти Святїшого о. Яна Павла ІІ., 
кідь быв в Пряшові, окрем iншого, повів і тото про 
нашу церьков: „... Цілыма сторочами сьте сі 
утримали свою літурґію, нагромадили сьте 
богату дїдовизну, котра характерізує вашу 
церьков... тота дїдовизна, котру Вашы отцё-
ве з великов почливостёв хранили, теперь ся 
давать Вам, молодым. Зясь обявляйте своє 
коріня, бо то є хрістіаньске коріня, котре при-
несло цінности і цівілізацію цілій Европі“.

„...сполоченства выходного обряду суть, 
як малы озерцята-плеса... всягды, де жыють 
ґрекокатолици візантьского обряду, міджі ві-
рниками іншой віры, – є повинностёв вшыт-
кых усиловати ся о то, абы ани єдно з тых 
озерок-плес ся не зменшыло, або іщі гірше, не 
заникло...“

Так, кого волю, властно, выповнюють ґрекока-
толицькы священици по нашых селах і містечках, 
по нашых храмах, як не волю свого верьховного на-
ставника, свого папы? Або выповнюють волю свого 
ідейного наставника з Рима, котрый штучно роздї-
лив нашу єпархію, жебы єй так скоріше латинізо-
вати? Або свідомо ліквідують нашу церьков, нашу 
віру... Так ся мі видить, же єдно і друге...

Остає лем вірити і надїяти ся, же справедли-
вость прийде, бо Господь Бог терпезливый, але 
справедливый... На нёго будеме уповати. Він, єди-
ный Він, Ёго сила, Ёго воля примусить нашых душ-
пастырїв назрїти дакус глубше до свого сумлїня, до 
своёй душы, отворити наповно свої затверднуты 
сердця і пустити до них кус Божой благодати, Бо-
жой ласкы і загорнути до нёй вшыткых своїх вірни-
ків, быти про них акуратныма отцями духовныма, 
котры ведуть свій Божый люд молитвами святых от-
цїв нашых, Преосвященых і Преподобных Владыків 
нашой єпархії до небесного царьства на спасеніє 
душ нашых.

„...Аще убо снидется церьков вся вкупі,
і всі языкы глаголють: ... не рекут лі,

яко біснуєтся...“

(Ку Коринтянам посланіє св. ап. Павла) 

Павел МАСКАЛИК, Пряшів 

Мармарош-Сіґет, 23. 6. 2007 
       Ёго Святость
       папа Бенедікт XVI.
       Ватікан

Жаданя делеґатів і гостїв 9. Світового конґресу Русинів 
о узнаня Русиньской ґрекокатолицькой церькви siu iuris 

і выменованя єй русиньского єпіскопа
Ваша Святость,

мы, підписаны члены Світовой рады Русинів, котры сьме представителями русиньскых културных ор-
ґанізацій із десятёх країн, зъєдиненых у Світовім конґресї Русинів і зышли сьме ся 21. – 24. юна 2007 на 9. 
конґресовім засіданю у містї Мармарош-Сіґет у Румуньску, в першім рядї поздравуєме Вас, Ваша Святость, 
а єдночасно несеме Вам од імени Русинів-ґрекокатоликів щіры молитвы, котрыма выпрошуєме у Господа 
Бога про Вас, намістника Ісуса Хріста на Земли, міцне здоровя і гойность Божых милостей.

На світовім конґресовім засіданю были обговерены проблемы жывота Русинів у світї, главно їх култур-
ного і народностного розвоя, узнаня їх націоналных прав в окремых штатах, де жыють у великій мірї. Міджі 
обговореныма проблемами ся діскутовало і о сітуації Русинів-ґрекокатоликів на Словеньску, котры чують 
кривду в подобі неузнаваня їх права на поужываня материньского русиньского языка в літурґічных об-
рядах, права обсаджованя парохій, де переважають русиньскы віруючі, русиньскыма священиками, права 
приправы в русиньскім языку русиньскых богословцїв на пасторацію міджі русиньскыма віруючіма. Русинь-
скы священици ся уж в 1997 роцї а потім у 2003 роцї обернули на Вашого попередника, Святого Отця Яна 
Павла ІІ., зо жаданём о офіціалне узнаня Русиньской ґрекокатолицькой церькви sui iuris на Словеньску, а 
тыж зо жаданём установити єпіскопа про тоту церьков. Але тото дїло доднесь не было вырішене. Русины 
собі усвідомлюють проблемы у звязи з вырішінём їх жадань, але поважують їх за такы, на котры мають 
право подля світьскых і церьковных законів. Зато з довіров і надїёв ся обертаме на Вас, Святый Отче, 
і віриме, же нашы просьбы будуть выслуханы. Нашы надїї в тім часї здають ся быти підсилены Вашым 
звышеным інтересом о дїятельство в католицькій церькви на Словеньску, о котрім сьте были інформова-
ны при недавній навщіві єпіскопів зо Словеньска у Ватіканї, але і о снагах створити ту новы єпархії. І кідь 
была в 1968 роцї русиньска церьков свого права записана в Annurio Pontifico як словеньска, а первістна 
русиньска ґрекокатолицька церьков так перестала єствовати, але она хоче заховати собі свою ідентічность 
і розвивати реліґійну і културну дїдовизну своїх русиньскых предків, о чім свідчіть і то, же при послїднїм 
списованю жытелїв на Словеньску в роцї 2001 ся к материньскому русиньскому языку приголосило 35 тісяч 
ґрекокатоликів.

Ваша Святость, в менї Русинів-ґрекокатоликів, вірных одказу Кіріла і Мефодія і найсвятїшым традіціям 
выходного церьковнославяньского обряду, котры зъєдиняють ґрекокатоликів-Русинів нелем на Словеньску, 
але і на Українї, в Польску, Сербії, Хорватьску, Мадярьску, Чеську, Споєных штатах америцькых, Канадї, 
але і інде у світї, котрых представителї репрезентують своїх братів і сестры і на 9. Світовім конґресї Русинів 
у Румуньску, просиме Вас, жебы сьте з позіції Вашого Найсвятїшого уряду выслухали голос ґрекокатоли-
ків-Русинів зо Словеньска і вырішыли проблем зо зновустворінём Русиньской ґрекокатолицькой церькви 
на Словеньску і настолїнём єй русиньского єпіскопа. За тото дїло будуть Вам вдячны і будуть благоречіти 
Ваше рішіня нелем сучасны русиньскы ґрекокатолицькы віруючі, але і їх потомкы.

Слава Ісусу Хрісту! 

Слава Ісусу Хрісту, важеный Владыко,
у днешнїм упонаглянім жывотї може сі най-

дете пару минут і прочітате пару слов од вірника-
ґрекокатолика. Чітав єм в Народных новинках, ч. 
17 – 20  (16. 5. 2007) скорочену статю, котра была 
перебрана з „Prešovského večerníka“ (11. 4. 2007) і 
знепокоїв єм ся над єй тоном і думанём. Порівнав 
єм думаня з думками, котры єм чітав в „Literárnom 
dvojtýždenníku“ (2. 5. 2007), котры написав кардінал 
Ян Хрізостом Корец в статї „Európa a my v nej“. Ці-
тую: „Kresťanstvo bolo u nás prítomné cez morálne 
i kultúrne pôsobenie katolíckej a evanjelickej cirkvi, 
cez Bernoláka, Hollého, Hurbana, Sládkoviča, Moy-
zesa a Kuzmányho, Hlinku i Rázusa.“ Выздвигує їх, 
бо шырили віру в Бога і єдночасно вплывали на 
свій народ морално і културно.

Чом Вы, Владыко, тыж не надвяжете на тра-
діції нашых будителїв. Ці нашы єпіскопы і буди-
телї Мануїл Ольшавскый, Андрій Бачіньскый, 
Александер Духновіч, Александер Павловіч.., 
єпіскоп-мученик П. П. Ґойдіч, єпіскоп-мученик В. 
Гопко не укріпляли віру в Бога і морално, і кул-
турно не вплывали на вірників-Русинів? Тадь 
Вы знаєте, же закладали русиньскы школы, выда-
вали книжкы, букварї, молитвенникы.., выступали 
проти мадярізації, асімілації, обгаёвали Русинів, 
формовали їх ідентіту і утримовали реліґію. Ці під їх 
ризами не било сердце чістой хрістіаньской ласкы? 
Чом ся своїм дїлом, так як і Ян Хрізостом Корец, 

ку своїм не голосите Вы? Чом тых отцїв духовных, 
котры днесь хотять морално і културно вплывати 
на вірників, котры тримлять в почливости русинь-
скый язык, церьковнославяньскый обряд, котры 
ведуть вірників к тому, жебы не зрадили традіції 
своїх предків, чом їх не підпорите? Чом їм сыплете 
попіль на голову? 

Кідь папа римскый, котрый є Вашым прикла-
дом і ку котрому ходите на конзултації, у своїм „Urbi 
et orbi“ ся приговарять ку своїм вірникам, та зволить 
собі належный язык, жебы дав честь Богу і почли-
вость народу, ку котрому ся приговарять. Кідь ся 
обертать к Румунам, та научіть ся, або собі напише 
приговор по румуньскы, кідь к Мадярам – по ма-
дярьскы, к Словакам – по словеньскы. Хочу ся Вас, 
Владыко, опросити, чом Вы, наш ґрекокатолицькый 
найвышшый представитель, собі не берете при-
клад од папы римского? Чом, кідь ся пригваряте, 
або служыте літурґію в русиньскій парохії, не 
говорите по русиньскы? Так бы сьте належну 
честь воздали нелем Богу, но і Русинам. Або мы 
сьме недостойны чести? 

Тото суть, Владыко, мої трапезы.
Жычу Вам, Владыко, много здоровя і під риза-

ми сердце повне хрістіаньской ласкы ку вшыткым!

Миколай КСЕНЯК, Ружомберок      

Чом, Владыко, не берете собі 
приклад од Святого Отця?!
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Резолуція
делеґатів 9. Світового конґресу Русинів, 23. 6. 2007, Мараморош-Сіґет, Румунія

● Председа Світовой рады Русинів Павел Роберт Маґочій із новым председом 
Рады Світового форуму русиньской молодежи Славком Загірьскым із Польска 
і підпредседкынёв Аленов Блыховов із Словеньска, котры были зволены на 
3. Світовім форумі русиньской молодежи 23. 6. 2007 у Мармарош-Сіґетї в 
Румуньску.             Фотка: А. З.

1. Делеґаты 3. Світового форуму русиньской 
молодежи (СФРМ) за найважнїше дїло 
того форуму поважуєть прияты двох но-
вых членів, а то русиньскых молодежных 
орґанізацій з Хорватьска і Румуньска.

2. Прияли рішіня о створіню інтернетовой 
сторінкы СФРМ, котра бы фунґовала як 
прес-аґентура. А до того діятельства ся 
залучать ґрупы молодых з окремых шта-
тїв, котры будуть сторінку обслугововати. 

3. СФРМ собі на своїм пленарнім засіданю 
зволив председу – Славка Загірьского з 

Польска і підпредседкыню – Алену Блы-
хову зо Словеньска.

4. СФРМ єдногласно схвалив, же председа 
або підпредседа є повинный брати участь 
на засіданях Світовой рады Русинів з пра-
вом голосованя.

5. Рада СФРМ на своїм першім засіданю вы-
рішыла, же найближше єй засіданя буде в 
октобрі 2007 року в Пряшові на Словень-
ску.

І. 9. СКР конштатує:

1. Русины досягли своє узнаня у вшыткых дер-
жавах, окрем Україны, влада котрой дотеперь не 
узнала Русинів як окрему од Українців націонал-
ность, зато высловлюєме вдяку Закарпатьскій об-
ластній радї за демократічне рішіня узнати русинь-
ску націоналность в Закарпатьскій области Україны 
7. марца 2007 року, а узнати Русинів у цілій Українї 
было бы поступом допереду в єй снажіню стати ся 
членом Европской унії.

2. В часї од 8. до 9. СКР Світова рада Русинів 
(СРР), але главно єй председа П. Р. Маґочій, зро-
била хосенну роботу, жебы вышше підняти світове 
русинство і рішати їх найпекучішы проблемы, чому 
припомогли стрічі председы СРР у Вашінґтонї і в 
Кієві, в амбасадах Европской унії, Ватікану і іншых 
штатів, де жыють Русины, з владов і конґресом 
США, з омбудсманом Україны і єпіскопами Мукачів-
ской і Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії. Деле-
ґаты тыж высловили председови СРР подякованя 
за выданя історії карпатьскых Русинів у анґліцькім, 
україньскім, русиньскім і румуньскім языку – Народ 
нивыдкы і под.

3. Културно-народностна орґанізація Світовый 
конґрес Русинів має важность у державах, де суть 
узнаны Русины за самостатну націоналность і де 
суть зареґістрованы русиньскы орґанізації.

4. Русиньскы орґанізації у векшынї штатів роз-
вивають добре дїятельство на хосен русинства, 
але мусять іщі много зробити, жебы влада каждой 
державы на основі їх хосенной роботы вырішыла 
многы проблемы Русинів і міджінаціоналных одно-
син в цілім.

5. Дотеперь вшыткы державы недостаточно фі-
нанцують потребы русиньскых орґанізацій, главно 
односно выдаваня їх періодічной і неперіодічной 
пресы, а тыж недостаточно забезпечують їх доступ 
до телевізії і радія.

ІІ. 9. СКР схвалює:

1. Офіціалну русиньску заставу (прапор), ерб і 
націоналну гімну Русинів.

2. Справу председы СРР у трёх сферах: 
а) Дїятельство СРР в роках 2005 – 2007.
б) Проблемы, якы стоять перед нами.
в) Задачі до будучности.

2. Справу таёмника СРР о господаріню СКР од 
8. до 9. СКР.

3. Писмо папови римскому Бенедіктови ХVI. під 
назвов Жаданя делеґатів і гостїв 9. СКР о узна-
ня Русиньской ґрекокатолицькой церькви свого 
права на Словеньску і выменованя єй русиньского 
єпіскопа.

4. Приятя Асоціації русиньскых орґанізацій в 
Мадярщінї за рядного члена Світового конґресу Ру-
синів а ёго представителя за члена Світовой рады 
Русинів. 

5. Приятя Русиньской оброды на Словеньску 
(РОС) і Словеньской асоціації русиньскых орґаніза-
цій (САРО) як єдного рядного члена СКР за Русинів 
Словеньска з двома інтеґралныма частями. Причім 
сполочна делеґація за обидві орґанізації запропо-
нує за свого представителя у СРР раз представи-
теля РОС на час до найближшого конґресу, а раз 
представителя САРО на період до наступного кон-
ґресу. На пропорціоналнім складї делеґації на 10. 
СКР ся договорять представителї обох орґанізацій 
– РОС і САРО.

6. Зміну Станов СКР, а то:
а) В статї 2 Посланя і цілї на кінцї пункту 3. вы-

креслити речіня:
„ – выдає властне періодікум, часопис Русин.“
б) До статї 3 Орґанізачна штруктура, підчасти 

Б. Орґаны общества, у пунктї 2. Світова рада Ру-
синів внести як другый абзац тото речіня:

„У вынятковых припадах схвалює вымушены 
зміны станов міджі двома Членьскыма громадами 
СКР, але тоты зміны наслїдно мусять быти схва-
лены і надполовічнов векшинов голосів притомных 
делеґатів на найближшій Членьскій громадї СКР, 
жебы набыли общу платность.“

в) До статї 3, підчасти Б. Орґаны общества, у 
пунктї 2. Світова рада Русинів як 4. абзац дати ре-

чіня:
„Членом СРР є і председа Рады Світового фо-

руму русиньской молодежи (СФРМ) з правом голо-
сованя. У СРР може го з ёго повірінём з такыма 
істыма правами заступити і підпредседа Рады 
СФРМ.“

7. Зложіня новой Світовой рады Русинів, чле-
нами котрой суть: Михаїл Алмашій (Україна), 
Наталія Гнатко (Хорватія), Славко Загірьскый 
(СФРМ), Андрій Копча (Польща), Маріанна Ляви-
нець (Мадярщіна), Павел Роберт Маґочій (Север-
на Америка), Дюра Папуґа (Сербія), Аґата Пілато-
ва (Чехія), Владимір Противняк (Словакія), Юрій 
Фірцак (Румунія). На своїм першім засіданю нова 
СРР зволила за председу СРР Павла Роберта Ма-
ґочія, за підпредседу Дюру Папуґу а за выконного 
секретаря – Александра Зозуляка.

8. Десятый Світовый конґрес Русинів у 2009 
роцї буде в Руськім Керестурі (Сербія), а з того єден 
день у Петровцях (Хорватія). Ґаздом конґресу буде 
Руська матка з Войводины.

ІІІ. 9. СКР на основі роботы секцій і діскузії 
прияв тоты рішіня:

1. Културна і історічна секція:

1. СКР силов своёй авторіты має сперати асімі-
лачны процесы Русинів.

2. Обернути ся на Европску унію, жебы узна-
ла карпатьскых Русинів за автохтонну націоналну 
меншину в каждій державі, де жыють, і жебы єй 
было ґарантоване владами тых штатів дотримо-
ваня ушыткых прав автохтонного народа подля 
штандартів, задекларованых Орґанізаціов споєных 
народів.

3. В часі 60. річніцї выстягованя Лемків із родной 
землї в Карпатах делеґаты конґресу ся обертають 
к властям Польской републікы: Сейму, Уряду презі-
дента і Уряду міністрів, жебы узнали Акцію „Вісла“ 
за незаконну, і жебы направили кривды, зробены 
Лемкам у Польску.

4. Обернути ся на Европску унію з просьбов до-
волити Русинам Україны безвізовай переход через 
граніцї тых держав ЕУ, де жыють Русины – Поль-
ща, Словакія, Чехія, Мадярщіна, Румунія, Сербія і 
Хорватія

5. Добивати ся пропорціоналного заступлїня 
Русинів у владных орґанах і штатных інштітуціях.

6. Уж днесь зачати з освітнов роботов міджі 
Русинами перед списованём людей у роках 2010 
– 2011 в окремых країнах, де жыють у великій мірї 
Русины, высвітлёвати їм, же поставити ся проти асі-
мілації – то наше законне право, а хосен із охраны 
своёй русиньской націоналности у перспектіві буде 
намного бівшый, як із зречіня ся одказу своїх пред-
ків.

7. Тїсно сполупрацовати зо вшыткыма култур-
но-народностныма обществами, котры узнають Ру-
синів за самостатный народ.

8. Роздїлити історічну і културну секцію СКР на 
дві окремы і створити нову секцію музейной робо-
ты.

9. Выдавати інформатор културных акцій Руси-
нів 2 – 3 місяцї перед їх реалізаціёв.

10. Глядати меценашів на выданя холем тісяч 
репродукцій Ґалерії портретів вызнамных діятелїв 
історії і културы карпатьскых Русинів.

11. Обернути ся к властям Румунії (парламент, 
презідент і влада) із пропозіціов створити у Мара-
морош-Сіґетї на основі пріватной колекції родины 
Піпаш зо села Тіса Націоналный музей Мараморо-
ша.

2. Літературна і публіцістічна секція:

1. Ґрупа русиньскых писателїв приправить до 
наступного конґресу Русинів Антолоґію русиньской 
прозы (на тім самім прінціпі як Антолоґія русинь-
ской поезії) і оберне ся на Світову раду Русинів, 
жебы забезпечіла выданя той антолоґії.

2. У рамках Світового конґресу Русинів орґа-

нізовати вечурны презентації трорчости 
окремых русиньскых писателїв, зато тре-
ба, жебы делеґатом або гостём на каждім 
конґресї быв холем єден репрезентант ру-
синьскых писателїв із каждой державы.

3. Форум русиньскых писателїв ство-
рить список русиньскых писателїв із їх 
коордінатами і буде реалізовати выміну 
вшыткых інформацій о літературных акці-
ях русиньскых писателїв в окремых краї-
нах. 

4. Створити єдну основну інтернетову 
сторінку в каждій державі, котра бы при-
носила найважнїшы інформації зо жыво-
та Русинів каждой країны. То саме треба 
зробити з прес-інформаціями посеред-
ництвом інтернетовой сторінкы Рутен-
пресс.

3. Конфесійна секція:

1. Підпоровати снажіня русиньскых 
ґрекокатоликів на Словеньску, жебы Свя-
тый Отець Бенедікт ХVI. рішыв їх много-
річны просьбы обновити Русиньску ґре-
кокатолицьку церьков на Словеньску і 
установити про тоту церьков русиньского 
єпіскопа.

2. Просити церьковну єрархію право-
славной і ґрекокатолицькой церькви, де 
жыють Русины, створити про русиньскых 
віруючіх властны церьковны штруктуры.

4. Школьска секція:

1. Узнати, же главна ідея школьского 
дїла є у тім, же школа – основный фактор 
охраны націоналной самосвідомости Ру-
синів.

2. Рекомендовати міністерствам школ-
ства в окремых державах, жебы школы з 
русиньскым языком навчаня або навча-
нём русиньского языка были даны на уро-
вень школ маёрітных народів.

3. Створити концепцію сістематічного 
штудованя педаґоґічной дїдовизны Алек-
сандреа Духновіча у вшыткых державах, 
де жыють Русины.

4. Жадать СРР помочі учітелям ру-
синьскых школ орґанізовати стрічі міджі 
нима у формі семінарів, участи на взоро-
вых годинах русиньского языка і културы в 
розлічных школах окремых держав.

5. Русиньска школа має здобыти шта-
тут міджінародного характеру. Підкарпатя 
є приправене прияти по єднім учітелёви з 
каждой державы уж в школьскім роцї 2007 
– 2008. 

6. У зонах некомпактного перебываня 
Русинів у дакотрых державах (Сербія, Ма-
дярщіна і др.) орґанізовати стрічі школярїв 
і створёвати про них лінґвістічну атмосфе-
ру жывого контактованя ся в русиньскім 
языку.

5. Секція економічна і жывотного 
оточіня:

1. Просити Русинів із Вашінґтону кон-
тактовати ся з амбасадорами тых держав, 
де жыють Русины, і інформовати їх амба-
сады і влады о еколоґічных проблемах 
реґіону Карпат, наприклад в Мужієві або 
Берегові на Підкарпатю.

2. Орґанізовати взаємне інформованя 
міджі русиньскыма орґанізаціями о важ-
ных економічных проблемах і еколоґічных 
гаваріях у реґіонах, де жыють Русины.

3. Высловити неспокійность владї 
Україны з нищінём природы, вырізованём 
лїсів, заморёванём землї отровныма од-
падами на Підкарпатю.

4. Орґанізовати бізніс-семінары і кур-
зы анґліцького языка про бізнісменів і за-
пропоновати на них успішных русиньскых 
бізнісменів із окремых штатів.

Резолуція
делеґатів 3. Світового форуму русиньской молодежи, 23. 6. 2007, Мармарош-Сіґет


