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• Панахіду за Маріёв Мальцовсков на дворї перед єй роднов хыжов у Руськім Потоцї 28. 9. 2010 одпраляли: 
(в центрї злїва) домашнїй парох о. А. Семанцё і бывшый отець духовный той парохії І. Кереканіч із Снины. На 
фотцї тыж: муж М. Мальцовской – Владимір (другый справа) і дївка Наталка (перша злїва).  Фотка: А. З.

• На вступній рецепції 1. Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї 14. 6. 
2010 участници, окрем іншого, заґратуловали юбілуючому лекторови історії В. Падякови з Ужгорода (четвертый 
злїва). На фотцї: директорка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ і лекторка русиньского языка А. Плїшкова, 
друга лекторка русиньского языка К. Копорова і лектор історії П. Р. Маґочій. Юбілантови наконець заспівали Мно-
гая лїт А. Порачова (в центрї) і вшыткы притомны в допроводї гры на акордеонї Й. Пірога. Фотка: А. З.   

• Тоты істы отцёве духовны за участи вшыткых участників погробу М. Мальцовской помолили ся над єй гро-
бом, котрый потім запечатали. Фотка: А. З.

• Абсолвентка Studium Carpato-Ruthenorum 2010 Емі Білчек-Мецендорф (перша злїва) 2. юла 2010 переберать 
цертіфікат о скінчіню 1. річника Міджінародной лїтней школы русиньского языка і културы з рук проректор-
кы про загранічны односины Пряшівской універзіты у Пряшові І. Ковалчіковой за асістенції авторкы проєкту 
лїтнёй школы А. Блыховой (перша справа) і членкы орґанізачного штабу акції А. Вєтошевовой. Фотка: А. З.
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Народне двиганя Русинів-Лемків 
ся розвивало в комплікованых ус-
ловіях формованя польской держа-
вы, котра вела неперестанны войны 
із своїма сусїдами на выходї з цїлём 
установити якнайвыгоднїше про се-
бе граніцю державы. Войновы нама-
ганя Варшавы были підтримованы 
польсков діпломаціов на міровій 
конференції у Паріжу. Актівіты пред-
ставителїв польскых воджатаїв час-
то были прічінов тяжкостей при до-
говорах лідерів великых держав, 
котры ся зышли в Паріжу. Войновый 
справодайця америцькой делеґації 
на міровій конференції Т. Блісс, 
котрый в своїй справі з міровой 
конференції хотїв описати і властны 
почутя з атмосферы на конференції 
з реакцій представителїв новых 
держав, котры взникли в Европі по 
першій світовій войнї, писав, же „то-
ты, в минулости незнамы народы, 
лем што выплавають на поверьх, 
мають амбіцію приссати ся до гор-
ла єден другому. Они суть подобны 
комарам – і тоты таксамо уїдливы 
од моменту свого зроду“.1 

Намаганя споїти ся з Росіёв, 
кот  ре довгый час демонштрова-
ли лемківскы політіци, вказало 
ся ілузіов. Обчаньска война в Ро-
сії, войновы успіхы Польщі на Вы-
ходї, орьєнтація лідрів угорьскых 
Русинів на Чехословакію і сі ту-
ація на міровій конференції іншпі-
ровали лідрів лемківского руху пе-
реоцїнити внутрополітічны пріо рі-
ты. Уже на кінцю децембра 1918 
представителї Лемків ся выбра-
ли до Прагы з цїлём просондова-
ти можность Лемковины быти су-
частёв Чехословакії. На кінцю де-
цембра 1918 челны представителї 
Лемківской републікы надвязали 
кон такты з Руськов народнов радов 
у Пряшові. На сполочнім засїданю 
представителї пряшівской Руськой 
народной рады і флориньской Русь-

кой народной рады Лемковины 21. 
децембра 1918 в Кошіцях прия-
ли рїшіня о споїню тых рад в єдину 
Карпаторуську народну Раду з цен-
тром у Пряшові. 

12. марца 1919 лідер пряшівской 
рады А. Бескид вєдно з представи-
телём Лемків Д. Собином послали 
чехословацькій владї меморандум, 
в котрім ся конштатовала „грозь-
ба про саму екзістенцію русько-
го народа Лемковины в условіях 
польскых звірств“ і декларова-
ла ся просьба припоїти „северо-
карпатьску часть руськой роди-
ны“ вєдно з угорьскыма Русинами 
жыючіма на южных схылах Карпат 
к Чехословакії. Подля авторів ме-
морандуму, єство ваня в рамках 
ЧСР бы Лемкам ґарантовало „сло-
боду і автономну незалежность.“2 
Меморандумы аналоґічного обся-
гу были посланы 20. апріля 1919 
Паріжскій міровій конференції і 1. 
мая 1919 америцькому презідентови 
Вілсонови. В меморандумі, котре по-
слала Вілсонови пряшівска народна 
рада, была высловлена просьба „не 
розбивати карпатьскых Русинів 
на части“3 і не давати северну – 
лемківску часть Карпатьской Руси 
під польску владу, де ся „сітуція 
Русинів лем згіршить.“4

На стрїчах з презідентом ЧСР 
Масаріком і премєром Крамаржом 
на ярь року 1919 А. Бескид і дру-
гы русиньскы політіци ся намага-
ли їх пересвідчіти о потребі при-
поїня к ЧСР нелем области угорь-
скых Русинів на юг од Карпат, але 
і галічской Лемковины. У своїх 
нама ганях добити ся припоїня 
Лемковины к ЧСР Бескид ся 
сполїгав на русофільске настроїня 
Крамаржа. Інтересно, же на ярь ро-
ку 1919 прихыленцём ідеї припоїня 
Лемків к ЧСР быв і будучій лідер 
українофілів Підкарпатьской Руси 
А. Волошин, котрый стояв у тім часї 

Обсяг
•  ПгДр. Кіріл ШЕВЧЕНКО, др. н.: 
Народностне двиганя Руси - 
нів-Лемків і політіка Чехосло-
вакії в роках 1918 – 1921 (2.) 

1. – 3. стор.

• Марія ПОЛЧОВА: Писмо до 
неба про Машку Мальцовску

3. – 4. стор.

• Марія ПОЛЧОВА: Машцї
4. стор.

• Миколай КОНЕВАЛ: Над гро-
бом Марії Мальцовской

4. стор.

• Славомір ГИРЯК: Слава Ісусу 
Хрісту!

4. стор. 

• Квєта ГАЛАСОВА: Вєдно з 
вами...

4. стор. 

• Доц. ПгДр. Петер КАША, к. н.: 
Кідь ся віталіта стрїтить з 
лїнивостёв...

5. – 6. стор.

• Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ: По мен-
ше знамых пішниках за Др. Ни-
колаём Бескидом (3.)

7. – 9. стор. 

• Контроля резолуції по 5. за-
сї даню СРР 21. 8. 2010 в Ста-
рых Янковцях (Хорватія)

9. – 13. стор. 

• Мґр. Гавриіл БЕСКИД: Па-
м ят цї ґубернатора Під кар-
пать ской Руси Др. Антонія 
Бес кида (1855 – 1933)

13. – 15. стор.

• Мґр. Гавриіл БЕСКИД: Умер 
поет, історік літературы, 
про заік і публіціста

15. – 16. стор.

• Іван МАНАЙЛО: Што нас, ма-
дярських русинув, чекать в 
Евроунії?

16. – 17. стор.

Др. Юрій ФІРЦАК: Заслужна 
ро бота на полї розвитку кул-
туры Русинів Румунії

17. – 19. стор.

• Русиньскый вопрос – проб-
лем малого народа

19. – 24. стор.

ПгДр. Кіріл ШЕВЧЕНКО, доктор історічных наук, Прага

Народностне двиганя 
Русинів-Лемків і політіка 
Чехословакії в роках 1918 – 1921 (2.)



2 РУСИН 5/2010 ПОЛЬЩА
на русофільскых позіціях. У своїм 
телеґрамі презідентови Масарікови 
27. апріля 1919 Волошин як пред-
седа Руського клубу в Ужгородї 
арґументовав презідентови ЧСР, же 
громада Руського клубу ся выслови-
ла за „єдинство цїлой Карпатьской 
Руси“ враховано „страдающіх в 
польскім ярмі“5 Лемків. „З предло-
женым роздїлїнём не будеме нико-
ли согласны; лем вєдно з Лемками 
ся можеме слободно розвивати в 
рамках нашой републікы,“6 писав 
у телеґрамі Масарікови Волошин. 
Но окрем урядного сочутя з боку 
Масаріка і Крамаржа веце ся русинь-
скы лідры нічого од чехословацькой 
влады не дочекали. Подля погляду 
Б. Горбаля, проблем Лемковины быв 
про Чехів лем єдным з настроїв тис-
каня на Варшаву в чехословацько-
польскых спорах о Тєшін, Ораву і 
Спіш.7 

Планы теріторіалного споїня Лем-
ків і угорьскых Русинів і їх сполоч-
ного вступу до першой ЧСР нако-
нець не были реалізованы. Проти 
того выступила як влада ЧСР, котра 
сі не желала выострёвати і без то-
го уж напяте одношіня з Польщов, 
так і скликана до Ужгороду 8. мая 
1919 Централна Руська народна ра-
да. Одбиваючі погляды офіціалной 
Прагы, соціал-демократічный полі-
тік і публіціста Я. Нечас писав в роцї 
1919, же „при вшыткім нашім со-
чувству з Лемками, котры суть 
зохаблены на волю польской вла-
ды, мы мусиме выходити з реалій. 
Лем політічна дїтина може в даній 
сітуації строїти планы на одорва-
ня Лемковины од Западной Галичі і 
єй присоєдинїня к ЧСР. Спор навко-
ло Тєшіна, Оравы і Спіша вказав 
нам силу і вплив Поляків на міровій 
конференції....“8 Пересвідченым 
про  тив ником зъєдночіня з галіч-
скы ма Лемками быв і лідер аме-
рицькых Угрорусинів, будучій пер-
шый ґубернатор Підкарпатьской 
Руси Ґ. Жатковіч, якый не розумів 
русофільске пересвідчіня політічных 
лідрів Лемковины. Часть североа-
мерицькых русиньскых дїятелїв і да-
котры воджатаї централной рады в 
Ужгородї крітіковали лідра словень-
скых Русинів, русофіла А. Бескида за 
ёго наполїганя споїти ся з Лемками, 
міджі котрыма ся іщі тримала ідея 

припоїня к „єдиній нероздїлній Росії“, 
што спохыбнёвало прочехословаць-
ку орьєнтацію угорьскых Русинів.9 

Актівну кампань проти Лемків і про-
ти Бескида, котрый їх підтримовав, 
а тыж проти плану споїня кар-
патьскых Русинів з Росіёв вів у 
роцї 1919 популарный міджі кар-
паторусиньсков діаспоров США 
„Американский Русский Вест ник“, 
орґан „Соединения греко като ли-
ческих русских братств в Америке.“ 
Обстоюючі прочехословацьку позі-
цію, „Американский Русский Вест-
ник“ з одсуджінём писав 31. октоб-
ра 1919, же „доктор Бескид и га-
лицкие лемки оказались врага-
ми Чехословацко-Русской Рес-
публики. Их намерением есть ото-
рвать Русинию из Чехословацко-
Русской Федерации и присоеди-
нить ее к России.“10 Но барз скоро 
ся выявила політіка ЧСР к Русинам, 
і „Американский Русский Вестник“ в 
своїм росчарованю зачав крітіковати 
Прагу за підтримованя українофілів 
і за недотриманя обіцяня дати шы-
року автономію Підкарпатьскій Руси. 

Русиньска громада Словакії зась 
крітіковала чехословацьку владу за 
то, же не была согласна з припоїнём 
теріторії Лемків к ЧСР, высвітлюючі 
своє рїшіня побоёванём Чехів і 
Словаків з того, што бы настало 
в припадї споїня Русинів-Лемків з 
угорьскыма Русинами: „Лемки... са-
мые твердые русские люди и поэ-
тому всякие мадяроны ненавидят 
лемков... На Парижской конферен-
ции требовали лемки объєдинения, 
но паны их высмеяли. Паны не хо-
тели, чтобы мы были в одном доме 
и галицкую часть оставили поля-
кам. Не хотели принять галицких 
лемков и словаки, ибо боялись, что 
если нас будет больше, то мы не 
позволим над собой издеваться,“ 
писали у новембрї 1921 пряшівскы 
новинкы Русь.11 

Інтересным є факт, же при рїшаню 
вопросу офіціалной назвы облас-
ти на юг од Карпатьского хреб-
та, яка ся стала частёв ЧСР, че-
хословацькы політіци собі выбра-
ли термін „Підкарпатьска Русь“ 
перед старшым і шыроко вжыва-
ным терміном „Прикарпатьска 
Русь“. Высвітлили тот факт тым, же 
термін „Прикарпатьска“ хосновали 

лемківскы політічны дїятелї. Так у слу-
жобных записах односно орґанізації 
адміністрації Підкарпатя восени ро-
ку 1919 міністер внутрішнїх дїл ЧСР 
А. Швегла підкреслив, же намісто 
слова „Прикарпатьска“ треба хос-
новати слово „Підкарпатьска“, за-
то же Лемкы в Галічі ся называють 
„Прикарпатскими русскими“.12 Дана 
термінолоґічна зміна такым спосо-
бом была на то, жебы підкреслила 
роздїл міджі підкарпатьскыма Руси-
нами, котры жыють в рамках ЧСР, і 
Русинами-Лемками, котры суть ча-
стёв Польщі. 

Позад невыдареной пробы при-
поїти ся к ЧСР, лідры Лемківской 
републікы ся знову зачали обзера-
ти по можностях припоїня к Росії, но 
в условіях обчаньской войны дана 
ініціатіва была безнадїйна. 12. мар-
ца 1920 у Флоринцї ся одбыв дру-
гый конґрес Лемків, на котрім бы-
ло участных 600 делеґатів. Конґрес 
зложыв владу републікы („Русский 
Уряд“), проголосив Я. Качмарчіка за 
презідента і нарядив владї ре пуб-
лікы обновити контакты з ЧСР, жебы 
настолити вопрос о припоїню к ЧСР.

Але польска влада, котрой од-
носины з ЧСР были нарушены од 
часів порганічных спорів у Слезьску, 
вырїшыла скінчіти єствованя лем-
ків ской самосправы, котрой про-
чехословацьку орьєнтацію Вар ша-
ва принимала іщі гірше, як про ро-
сійску. Чехофільскы налады міджі 
Лемками Варшава тракто вала як 
непряму грозьбу про теріторіалну 
цїлость Польщі.13 По скоро двой-
річнім єствованю републікы Лемків 
у Флоринцї єй теріторія на кінцю 
марца 1920-го року была забра-
та польскыма войсками, а чел-
ных представителїв Я. Качмарчіка, 
Д. Хыляка і Н. Громосяка заареш-
товали.14 Наконець вшыткых тых 
– Качмарчіка, Хыляка і Громосяка 
ослободили, бо суд сконштатовав, 
же они дїяли „выповнюючі волю на-
рода“.

Окрем Лемківской републікы 
у Флоринцї, котра мала ясный 
русофільскый характер, 4. новембра 
1918 у выходній части Лемковины в 
Долнім Выслоку была выголошена 
Лемківска републіка в Команчі, чел-
ны представителї котрой ся притри-
мовали проукраїньской орьєнтації і 
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на русофільскых позіціях. У своїм 
телеґрамі презідентови Масарікови 
27. апріля 1919 Волошин як пред-
седа Руського клубу в Ужгородї 
арґументовав презідентови ЧСР, же 
громада Руського клубу ся выслови-
ла за „єдинство цїлой Карпатьской 
Руси“ враховано „страдающіх в 
польскім ярмі“5 Лемків. „З предло-
женым роздїлїнём не будеме нико-
ли согласны; лем вєдно з Лемками 
ся можеме слободно розвивати в 
рамках нашой републікы,“6 писав 
у телеґрамі Масарікови Волошин. 
Но окрем урядного сочутя з боку 
Масаріка і Крамаржа веце ся русинь-
скы лідры нічого од чехословацькой 
влады не дочекали. Подля погляду 
Б. Горбаля, проблем Лемковины быв 
про Чехів лем єдным з настроїв тис-
каня на Варшаву в чехословацько-
польскых спорах о Тєшін, Ораву і 
Спіш.7 

Планы теріторіалного споїня Лем-
ків і угорьскых Русинів і їх сполоч-
ного вступу до першой ЧСР нако-
нець не были реалізованы. Проти 
того выступила як влада ЧСР, котра 
сі не желала выострёвати і без то-
го уж напяте одношіня з Польщов, 
так і скликана до Ужгороду 8. мая 
1919 Централна Руська народна ра-
да. Одбиваючі погляды офіціалной 
Прагы, соціал-демократічный полі-
тік і публіціста Я. Нечас писав в роцї 
1919, же „при вшыткім нашім со-
чувству з Лемками, котры суть 
зохаблены на волю польской вла-
ды, мы мусиме выходити з реалій. 
Лем політічна дїтина може в даній 
сітуації строїти планы на одорва-
ня Лемковины од Западной Галичі і 
єй присоєдинїня к ЧСР. Спор навко-
ло Тєшіна, Оравы і Спіша вказав 
нам силу і вплив Поляків на міровій 
конференції....“8 Пересвідченым 
про  тив ником зъєдночіня з галіч-
скы ма Лемками быв і лідер аме-
рицькых Угрорусинів, будучій пер-
шый ґубернатор Підкарпатьской 
Руси Ґ. Жатковіч, якый не розумів 
русофільске пересвідчіня політічных 
лідрів Лемковины. Часть североа-
мерицькых русиньскых дїятелїв і да-
котры воджатаї централной рады в 
Ужгородї крітіковали лідра словень-
скых Русинів, русофіла А. Бескида за 
ёго наполїганя споїти ся з Лемками, 
міджі котрыма ся іщі тримала ідея 

припоїня к „єдиній нероздїлній Росії“, 
што спохыбнёвало прочехословаць-
ку орьєнтацію угорьскых Русинів.9 

Актівну кампань проти Лемків і про-
ти Бескида, котрый їх підтримовав, 
а тыж проти плану споїня кар-
патьскых Русинів з Росіёв вів у 
роцї 1919 популарный міджі кар-
паторусиньсков діаспоров США 
„Американский Русский Вест ник“, 
орґан „Соединения греко като ли-
ческих русских братств в Америке.“ 
Обстоюючі прочехословацьку позі-
цію, „Американский Русский Вест-
ник“ з одсуджінём писав 31. октоб-
ра 1919, же „доктор Бескид и га-
лицкие лемки оказались врага-
ми Чехословацко-Русской Рес-
публики. Их намерением есть ото-
рвать Русинию из Чехословацко-
Русской Федерации и присоеди-
нить ее к России.“10 Но барз скоро 
ся выявила політіка ЧСР к Русинам, 
і „Американский Русский Вестник“ в 
своїм росчарованю зачав крітіковати 
Прагу за підтримованя українофілів 
і за недотриманя обіцяня дати шы-
року автономію Підкарпатьскій Руси. 

Русиньска громада Словакії зась 
крітіковала чехословацьку владу за 
то, же не была согласна з припоїнём 
теріторії Лемків к ЧСР, высвітлюючі 
своє рїшіня побоёванём Чехів і 
Словаків з того, што бы настало 
в припадї споїня Русинів-Лемків з 
угорьскыма Русинами: „Лемки... са-
мые твердые русские люди и поэ-
тому всякие мадяроны ненавидят 
лемков... На Парижской конферен-
ции требовали лемки объєдинения, 
но паны их высмеяли. Паны не хо-
тели, чтобы мы были в одном доме 
и галицкую часть оставили поля-
кам. Не хотели принять галицких 
лемков и словаки, ибо боялись, что 
если нас будет больше, то мы не 
позволим над собой издеваться,“ 
писали у новембрї 1921 пряшівскы 
новинкы Русь.11 

Інтересным є факт, же при рїшаню 
вопросу офіціалной назвы облас-
ти на юг од Карпатьского хреб-
та, яка ся стала частёв ЧСР, че-
хословацькы політіци собі выбра-
ли термін „Підкарпатьска Русь“ 
перед старшым і шыроко вжыва-
ным терміном „Прикарпатьска 
Русь“. Высвітлили тот факт тым, же 
термін „Прикарпатьска“ хосновали 

лемківскы політічны дїятелї. Так у слу-
жобных записах односно орґанізації 
адміністрації Підкарпатя восени ро-
ку 1919 міністер внутрішнїх дїл ЧСР 
А. Швегла підкреслив, же намісто 
слова „Прикарпатьска“ треба хос-
новати слово „Підкарпатьска“, за-
то же Лемкы в Галічі ся называють 
„Прикарпатскими русскими“.12 Дана 
термінолоґічна зміна такым спосо-
бом была на то, жебы підкреслила 
роздїл міджі підкарпатьскыма Руси-
нами, котры жыють в рамках ЧСР, і 
Русинами-Лемками, котры суть ча-
стёв Польщі. 

Позад невыдареной пробы при-
поїти ся к ЧСР, лідры Лемківской 
републікы ся знову зачали обзера-
ти по можностях припоїня к Росії, но 
в условіях обчаньской войны дана 
ініціатіва была безнадїйна. 12. мар-
ца 1920 у Флоринцї ся одбыв дру-
гый конґрес Лемків, на котрім бы-
ло участных 600 делеґатів. Конґрес 
зложыв владу републікы („Русский 
Уряд“), проголосив Я. Качмарчіка за 
презідента і нарядив владї ре пуб-
лікы обновити контакты з ЧСР, жебы 
настолити вопрос о припоїню к ЧСР.

Але польска влада, котрой од-
носины з ЧСР были нарушены од 
часів порганічных спорів у Слезьску, 
вырїшыла скінчіти єствованя лем-
ків ской самосправы, котрой про-
чехословацьку орьєнтацію Вар ша-
ва принимала іщі гірше, як про ро-
сійску. Чехофільскы налады міджі 
Лемками Варшава тракто вала як 
непряму грозьбу про теріторіалну 
цїлость Польщі.13 По скоро двой-
річнім єствованю републікы Лемків 
у Флоринцї єй теріторія на кінцю 
марца 1920-го року была забра-
та польскыма войсками, а чел-
ных представителїв Я. Качмарчіка, 
Д. Хыляка і Н. Громосяка заареш-
товали.14 Наконець вшыткых тых 
– Качмарчіка, Хыляка і Громосяка 
ослободили, бо суд сконштатовав, 
же они дїяли „выповнюючі волю на-
рода“.

Окрем Лемківской републікы 
у Флоринцї, котра мала ясный 
русофільскый характер, 4. новембра 
1918 у выходній части Лемковины в 
Долнім Выслоку была выголошена 
Лемківска републіка в Команчі, чел-
ны представителї котрой ся притри-
мовали проукраїньской орьєнтації і 
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выявили намір споїти ся зо сусїднёв 
Западоукраїньсков народнов репуб-
ліков (ЗУНР), котра взникла 1. но-
вембра 1918-го року в Львові. Кідь 
бы сьме порівновали, то републіка 
у Флоринцї была створена споїнём 
представителїв 130 лемківскых сел, 
а републіка в Команчі зъєдиняла 
лем 35 лемківскых сел выход-
ной Лемковины, котры были під 
міцным впливом Выходной Галічі. 
Непозераючі на тот факт, же ре-
пуб ліку в Команчі творило лем ма-
ле чісло сел, были в нїй сформова-
ны поліцайны єдноткы, котры тво-
рило од 800 до 1 000 поліцайтів. 
Польска влада, котру знепокоёва-
ла проукраїньска орьєнтація челных 
представителїв републікы в Команчі, 
навыше в условіях войнового непри-
ятельства із ЗУНР, такой в серединї 
новембра 1918 послала ту войска, 
котры зліквідовали дану владу та-
кой в януарї 1919. В ходї акції бы-
ло забитых дакілько лемківскых 
актівістів.15 

Такым способом народно-штатны 
намаганя Русинів-Лемків, од само-
го зачатку намірены на споїня вшыт-
кых Карпатьскых Русинів і на їх 
наслїдне споїня з Росіёв, не были 

реалізованы з прічіны комплікованых 
міджінародных условій і обчань-
ской войны в Росії. Можность ста-
ти ся частёв ЧСР вєдно з угорьскы-
ма Русинами, ку чому смеровали 
політічны лідры Лемків по тім, як ся 
пересвідчіли о бесперспектівности 
орьєнтації на Росію, тыж ся вказала 
як нереална. І так быв реалізованый 
найменше желаный про політічных 
лідрів Лемків сценарь – быти час-
тёв Польщі, хоць тій можности ся 
хотїли будьякым способом выгну-
ти. Наслїдный жывот Лемків як 
жытелїв Польщі быв позначеный 
діскріміначнов політіков польской 
влады в одношіню к своїм выхо-
дославяньскым жытелям – Лемкам, 
як і ростом україньского впливу із 
сусїднёй Выходной Галічі, котрый 
ся стрїчав з неґатівныма поглядами 
лемківской інтеліґенції. Слаба надїя 
Русинів-Лемків на то, же в польскім 
славяньскім світї їм буде лїпше, як 
в Австро-Угорьску, ся не выповни-
ла. „Лемки ошиблись в своих надеж-
дах...“16 конштатовав И. Ф. Лемкин, 
бісїдуючі о перебываню Русинів-
Лемків в рамках міджівойновой 
Польщі.
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Машка, одышла-сь од нас зачатком восени, 25. 
септембра  2010. В суботу рано на зачатку осе-
ни твого жывота, котра ті не была дожычена. 
Догорїла свічка, загасив єй осїннїй вітор, загасло 
про тебе осїннє сонїчко і ввело тя до небесько-
го вічного світла, так тихонько як тихонько ты 
жыла. Тяжко нам увірити, же тя уж не стрїтиме, 
не побісїдуєме, не учуєме твоє красне повіданя. 
Велё єсь нам повіла ай у своїх книжках, но велё 
єсь не стигла повісти. Змогла тя недобра хворо-
та, із котров ты статочно боёвала, не хотїла-сь 
признати цвалом ся ближачій конець. Знаю як міц-
но ты хотїла жыти, творити, зробити свадьбу 
своїм дїточкам, дожыти ся внучат. Обдивляла-м 
твій покій, кідь сьме даколи посидїли при каві. Так 
красно ты знала повідати про свої любы дїточкы, 
Володька і Наталку, про мужа і помершых роді-
чів. Не мала-сь то легке, бо сітуація была така, 

яка была, часто требало глядати рїшіня. Но ты 
з усмішком все повіла, даяк буде, Господь нам по-
може. Твоє велике сердце і чіста душа роздавала 
потоком покій, радость, тепло. Твої слова грїли, 
но уберали сил. Жыла-сь, Машко, про другых, про 
роботу, на себе ті не зіставало часу. Часто єсь ня 
позывала до Твого Руського Потока. Хотїла-сь мі 
указати твої милы закутины. Бучка, під котрым 
єсь любила посидїти, роздумовати, послуха-
ти спів потят, шум лїса, черкотаня потічка, у 
лїсї назберати грибів. Но все з того зышло. Не 
думала-м, же то буде на послїднїй пути. Господь 
мав із тобов іншы планы. Покликав тя до неба. 
Нашы стары мамы повідали, же мало людей уме-
рать в суботу, но ідуть рівно до неба. Вірю тому, 
же уж ті є добрї і выдтам згоры на нас позераш з 
красным усмішком, як єсь то знала лем ты. Няй 
ті світить вічне світло. Нїґда на тя не забудеме.

Maрія ПОЛЧОВА, Пряшів

Писмо до неба про Машку Мальцовску
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Maрія ПОЛЧОВА

Машцї
У суботу рано так несподївано
Дотовкло серденько близке, миловане.
Прошу ся і плачу: Чого, Машко, 
Дотовкло серденько таке повне ласкы?
Заплакало небо над Руськым Потоком
Вітор принїс справу ід твоїм родакум...
Ту ня поховайте, ту хочу лежати,
Де мої родічі, мій нянё і мати...
Пришло велё людей тя одпровадити
Бо каждый ся хотїв з тобов розлучіти:
Твої милы сестры із Чех з родинами
Зробили ті погріб, красный з комашнями,
Родина Мальцовска стояла при тобі
Барз тяжко їм было, відїти тя в гробі.
Із Пряшова пришли Зозуляк, Плїшкова,
Крайняк, Кузмякова, Кветка Копорова,
Пан Бескид, Полчова, Славко Гиряк, 
І Марька Мачошкова,
Панї Седлачкова, Федор Віцо, пан Конечный, 
Аленка Блыхова,
Із Польска Трохановскый красно ті заспівав,
З Мадярьска Гаттінґер може віршы складав,
Смоляк з Братїславы портрет ті малёвав,
Сухый із Стащіна собі слызы втерав,
Зо Снины Ґірова пришла ся лучіти,
З факулты в Пряшові твої другы дїти,
Дохтор Василь Янко, родак з Ковбасова
Послав красный вінець із міста Пряшова,
Штефан Смолей пришов аж з Міджілаборець
І він ті положыв на гріб красный вінець,
З дївадла послали автобус і квіткы
А з Потока думам, же там были вшыткы.
А муж і дїточкы не хотять вірити,
Же ты їх мусила так скоро вхабити.
Не плачте, сироткы, мати буде з вами,
З неба вас обдарить своїма радами.
Укаже дорогу – кады мате іти,
Як собі желала, так вам треба жыти...
Аж двоме попове погріб одправляли
А няй мі пробачать, кого не споминам
Бо не знам їх мена, не стрїчам ся з нима.

29.9.2010

Миколай KOНЕВАЛ, Камюнка

Над гробом Марії Мальцовской
Не жыла-сь даремно
жыла Ты коротко
престало писати перо
сердце Твоє дотовкло

Не жыла-сь даремно
на тім Божым світї
споминати на Тебе будуть
Твої рідны, русиньскы дїти

Закерна хворота прервала
тоненьку нитку жывота
по Тобі нам остала
велика і недокінчена робота

Кілько ты хотїла зробити
на нашім русиньскім полю
но нихто не може змінити 
незнаму таємну Божу волю

Мы Русины стоїме над твоїм гробом
прощаме ся, смутиме за Тобом
Твоя смерть нас до задуму веде
Ты одходиш, но мы не забудеме на Тебе!

27. 9. 2010

Слава Ісусу Хрісту!
Одышла од нас єдна з найвызначнїшых особнос-
тей сучасной русиньской літературы, лавре-
атка Премії А. Духновіча, писателька і публі-
цістка – Марія Мальцовска. За Здружіня Русинів 
Словеньска хочу высловити глубоке сочувство 
найблизшій родинї, але і колеґам з редакції Русина 
і Народных новинок, де панї Марія довгы рокы 
робила і творила. Она в цїлій своїй творчости 
выражала велику любов к свому русиньскому на-
роду, ёго културї і традіціям, к родному краю коло 
Руського Потока. Єй  творы зістануть у золотім 
фондї русиньской літературы у світовім розмірї.
Вічная єй память!

Інж. арх. Славомір ГИРЯК, 
підпредседа Здружіня Русинів Словакії

Вєдно з вами...
... нїґда не забудеме на Машу Мальцовску, кот-
ра навсе одышла од нас. Так собі думам у своїм 
смутку, же по родинї  вы,  єй найблизшы спо-
лупрацовници, собі найвеце усвідомлюєте, же 
Маша уж нїґда за свій робочій стіл не сяде. Же по 
нїй зістало порожнє місце нелем фізічно, але ай 
духовно. Зато вам хочу высловити сочуствіє зо 
смутнов подїёв, котра засягла до жывота вашо-
го робочого колектіву.
Одпочівай в покою в родній земли, Машко...

Квєта ГАЛАСОВА, поетка і публіцістка

5РУСИН 5/2010СЛОВАКІЯ

• Протаґоністы гры Тяпаковцї – В. Русиняк (Палё) і Л. Лукачікова (Іля-Кралёвна). Фотка: Л. Чікі

Новела словеньской авторкы 
Божены Сланчіковой-Тїмравы 
взникла іщі в роцї 1914, але „тя-
паковчіна“, подобно як „коцур-
ковчіна“ мають в нашых пост ко-
муністічных краях іщі все зелену. 
Пасівіта, недвижность і неконечне 
вычекованя на чуджу поміч суть 
як в словеньскій, так і в русинь-
скій менталітї глубоко закорїнены. 

Ай зато ся словеньскы Тяпаковцї 
чули на русиньскій сценї ТАД у 
Пряшові як дома. Наконець, людь-
ска летарґія, помалость і лїни-
вость не знають ани часовы, ани 
етнічны барьєры. 

Драматізація, котру приправив 
знамый театралный і філмовый 
сценаріста Ондрей Шулай, была 
уведжена у векшынї театрів і в 

телевізії. Інсценація решпектує 
основну дїёву лінію, як і ключовы 
драматічны сітуації. Є то смутно-
смішный образ задубеной і не-
здраво конзеравтівной фамелії, 
котру творить довєдна 16 людей. 
Тота шырокоросконарена челядь 
жыє в єдній старій хыжчінї не за-
то, жебы были аж такы худобны, 
але зато, бо так жыли їх дїдове... 

Доц. ПгДр. Петер КАША, к. н., Пряшів

Кідь ся віталіта стрїтить з лїнивостёв...
(Рецензія)
Божена Сланчікова-Тїмрава – Ондрей Шулай: Тяпаковцї. Велика сцена ТАД у Пряшові, 
1. премєра 1. oктобра 2010. Переклад: Штефан Сухый, режія: Матуш Ольга, драматурґ: 
Марек Турошік, сцена: Штефан Гудак, музика: Павол Янїчек, костімы: Катаріна Ольгова, 
асістент режії: Любомір Миндош.
Грають: Людміла Лукачікова, Василь Русиняк, Владиміра Брегова, Евґен Либезнюк, 
Светлана Шковранова, Осиф Ткач і другы.
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О новій хыжі, як і потребі дашто у 
своїм жывотї злїпшыти часом і го-
ворять, але пустити ся до дїла, то 
ся їм барз не хоче. Тїмрава в міні-
малізованій подобі – на жывотї єд-
ной родины вказує, же валальскый 
традіціоналізм у своїй крайній по-
добі може быти комічный і ретар-
дуючій. Дїя новелы ся розвивать 
через опозіцію, де на єднім бо-
цї ся находить старосвітьска тяпа-
ківска фамелія, а на другім боцї є 
їх дінамічна невіста Іля (Людміла 
Лукачікова), котру з давков іронії 
называють „кралёвна“. Праві єй 
міцна женьска інідівідуаліта при-
ность до родины „новый вітор“, 
нову якость в порівнаню з колек-
тівом, котрый, што до множества 
міцный, бо є чісленный, но їх си-
ла не є велика, бо суть пасівны. В 
заключній части тота нова якость 
предсї переважить і Іля по довгых 
періпетіях пересвідчіть свого му-
жа Паля (В. Русиняк), абы ся під-
дав новому способу жывота. 

Режісер Матуш Ольга є єдным з 
мала словеньскых умелцїв, котры 
довгодобо і концепчно робить 
над уводжованём словеньской 
класікы, главно тематікы села на 
сценї театру. Припоминаме, же і в 
минулости з колектівом ТАД при-
правив дакілько інтересных інсце-
націй (Непробудженый, Прінцовы 
галушкы...), котры позітівно оцї-
нила як крітіка, так і позератель. 
На тоту успішну традіцію надвя-
зав і в Тяпаковцях. Сценоґрафія, 
костімы, музика і герецькы про-
явы суть мінімалізованы і назна-
чують, же і в зданливо простім 
выразї може быти зображена кра-
са, мудрость, фіґель і несподїва-
ня. Цїла інсценація ся одогравать 
в запертім, скоро порожнїм прос-
торї. Нечінна, дримаюча, часом 
порожнё мудруюча родина є пе-
реважно счуплена на єдній копі 
– коло бзучачого уля усиловных і 

неспокійных пчол, котрый їх, па-
радоксно, не мотівує к актівітї, але 
успає. Вступна сцена є статічна, но 
заєдно дость проникава і суґестів-
на. Она ся з мінімалныма обміна-
ми як основна лінія тягать цїлым 
пєсов. Не помагають ани зеркала, 
розвішаны по цїлім тяпаківскім 
обыстю, ани проникаве світло, кот-
ре ся часом вкаже крізь одхылены 
заднї дверї. В обыстю є тух і душ-
но, але „цуґ“ ся снажить роби-
ти лем Іля-кралёвна. Тота поста-
ва, котра грає якбы соло (лем сама 
про себе і про позерателя), без век-
шой одозвы одрїкать освітарьскы 
монолоґы і є все в акції, все даш-
то пробує і глядать, зіставать 
непо хоплена, єй актівіты якбы 
выходили нанивіч. Єй характер, 
котрый ся погыбує в мантінелах 
міджі гордостёв, пыхов і наівным 
ідеалізмом, прісно заграла прота-
ґоністка Ілї – Людміла Лукачікова, 
котра брілантно выстигла як ко-
мічну, так і іронічну ровину тек-
сту. Єй манжела, найстаршого 
з сородинцїв і тіпічного Тяпака 
Паля, з неповторным комедіалным 
шармом заграв Василь Русиняк. 
І в гранічных сітуаціях з нёго 
выжарёвав покій, ніч го не вывело 
з міры. Часом мудровав, наголос 
роздумовав, як то звыкнуть хлопи 
робити, но выслїдкы свого розду-
мованя малоколи завершыв чімсь 
конкретным, што бы ёму і ёго ро-
динї злїпшыло жывот. Актівный 
быв мало, тримав ся скорше швей-
ковского гесла: „To chce klid!“ 
Остатнї членове родинного колек-
тіву не были нїґда проти нёго, до-
кінця як голова шыроко роскона-
реной фамелії мав у них решпект 
і почливость.

Одвернутым протиполом еман-
ціпованого сумлїня „білой кра-
лёвны“ є в грї комплекс і затерьп-
кнутость далшой поставы, кот ру 
представлять – Анька-змія. Она 

утри мує стары порядкы. Про свою 
тїлесну ваду є і на сценї высунута 
на періферію – мать свій стілчік 
цалком скрая, не „дримать“ вєд-
но з фамеліов коло пчолячого 
уля. Анька не є лїнива – все має 
в руках якусь роботу. Переважно 
вышывать, но зо своёй роботы не 
має потїху, росшырює навколо се-
бе скорше неґатівну енерґію, єй 
склюбачена фіґура евокує клу-
бя нервів. Аньчин комплікованый 
характер, в котрім ся скрывать 
утаёвана нїжность і навонок 
презентована крутость, здат-
но заграла Владиміра Брегова, 
котра ся стотожнила з пос та-
вов з чутливым псіхолоґічным 
порозумінём єй характеру. Ожыв-
лїнём цїлой пєсы были курты 
выступы Евґена Либезнюка, 
кот  рый як „гость“ приходя-
чій зо світа позітівізму, вєдно 
зо своёв моло ді цёв (Ярославов 
Сисаковов-Саболовов) вношають 
до тяпаковского обыстя, повного 
темна, віталіту, позітівізм, але і 
еротічну іскру, а тыж надїю, кот-
ра ся на кінцю гры часточно і на-
повнить. Неґатівным знаком пєсы 
были дакотры мотівы, котры 
ся механічно повторёвали, што 
было нудне. Навыше, они часом 
і умело натяговали пєсу, котра бы 
ся была заобышла і без павзы. 
Тота якбы розбила дінамічность 
цїлой пєсы і компактность добрї 
продуманого сценічного корпусу. 

Што є але важне, в русинь-
скім перекладї Штефана Сухого 
ся не стратив Тїмравин богатый і 
многоверьствовый словеньскый 
язык. Наопак, через русиньскый 
язык ся іщі выразнїше підпорив 
єден з ключовых мотівів Тяпа-
ковцїв – гляданя гармонії міджі 
традічным і модерным. А то є 
проб лем, котрый актуално рїшать 
і Русины на Словакії. 

■
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В НАРОДНЫХ НОВИНКАХ ч. 33 – 34/2009 і ч. 41 – 
42/2009 были опублікованы статї о незвычайных екскур-
зіях ґрупы ентузіастів під назвов По менше знамых піш-
никах за Др. Николаём Бескидом. У суботу, 9. октоб-
ра 2010 на челї з председом Общества А. Духновіча в 
Пряшові Мґр. Ґавриілом Бескидом далша ґрупа енту-
зіастів пришла з ідеёв навщівити памятне місто на цін-
терю в селї Чертіжне, в котрім ся народили або ту дїяли 
і на містнім цінтерю суть похованы вызначны русиньскы 
дїятелї. В ґрупі, окрем Мґр. Г. Бескида, были і тоты 
участници: ПгДр. О. Ґлосікова. др. н., директорка СНМ 
– МРК в Пряшові, ЮДр. Петро Крайняк і Мґр. Петро 
Крайняк із МО РОС в Пряшові і Інж. Іван Фріцькый із МО 
РОС в Кошіцях – автор статї.

Іщі на зачатку перед наступленов дорогов із Гу мен  ного 
до Чертіжного мы сі усвідомили, же кідь перекрочіме гра-
ніцю Міджілабірьского окресу будеме проходити через 
русиньскы села, або близко них, в котрых все мож най-
ти дашто інтересне про наш русиньскый народ. Были 
то напр. села: Збудьска Біла, Радвань над Лабірцём, 
Чабины, Красный Брід, Міджілабірцї, Габура і послїднє 
село нашой „екскурзії“– Чертіжне. 

Перше село нас вітало двойязычнов таблічков 
„Zbudská Bela – Збудська Біла“. Тота таблічка нам 
припоминала, же приходиме до русиньского села, в кот-
рім жытелї міджі собов іщі „бісїдують“ і в церьквах – ґре-
кокатолицькій і православній співають по церь ков но-
славяньскы „Господи, помилуй“. Село невеличке, коло 140 
жытелїв, шувнї управене – наісто і заслугов старосткы 
села Валерії Ґонцовой. Колись в селї жыло веце людей, но 
днешня доба выганять людей із сел за роботов до міст, 
або і далше за граніцю нашой країны. На Сільскім уря-
дї нас старостка поінформовала о вызначных Русинах, 
котры ся в Збудискій Білій народили або ту довго дїяли.  
К родакам села приналежать люде з призвісками: Бун-
ґаніч, Сотак, Сердула, Кимак, Макара, Бицко, Зелінка і 
много іншых. В селї доднесь люде в добрім споминають 
на учітелїв-манжелів Невицькых і барз облюбленого учі-
теля Алексія Сухого, котрый быв знамый як великый 
музикант і діріґент хору лабірьскых учітелїв аж до року 
1950. Найвекшым несподїванём про нас было велике та-
бло фотоґрафій нашых русиньскых представителїв од 
30. років ХХ. ст. аж по 50. рокы, по войнї. На таблї мы спо-
знали: Ройковіча, Кізака, Карамана, братів Бунґанічовых, 
Капішовского, Сушка, Мациньского, Карабелеша, Ла ди-
жинь ского, Цімбору, Костюка, Лю би мо ва і много іншых 
знамых нам людей, днесь майже забытых. Не меншым 
несподїванём про нас были і памятны містности при-
свячены Алексіёви Сухoму і Ірінї Невицькій, котра ся ту 
народила, но в селї жыла недовго. Пересвідчіли сьме ся, 

же Біляне сі своїх родаків і выз нач ных Русинів важать і 
тримають в почливости.

У Радвани над Лабірцём нас інтересовала Основна 
школа з матерьсков школов, котра од минулого року не-
се у своїй назві мено Михала Сопіры – великого Русина, 
першого директора, котрый в повойновых тяжкых часах 
привів в 1958 роцї школярїв із старых будинків до новой 
прекрасной школы. Днесь є школа інтересна не лем тым, 
же мать класу выбавлену компютерами, но і тым, же 
в тій школї ся школярї учать русиньскый язык. Учітель 
русиньского языка Мґр. Марек Ґай ся пышыть знаня-
ми і талентом своїх школярїв, бо їх малы літературны 
творы можеме чітати і на сторінках нашой русиньской 
пресы – в Народных новинках. О історії школы і єй успі-
хах сьме ся дізнали в памятній містности присвяченій 
Михалови Сопірови.

В селї Чабины сьме ся стрїтили з директорков пер-
шой русиньской школы – ОШ А. Кралицького з навчалным 
языком русиньскым – ПаедДр. Маріёв Ясиковов. Як вшыт-
кы зачаткы, так і в них условія в новій школї суть барз 
тяжкы, бо рїшіня дакотрых конкретных проблемів ся во-
лочуть барз довго. Потїшыв нас але єй оптімістічный 
погляд на далшу перспектіву школы. У селї в прекраснім 

Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, Кошіцї

По менше знамых пішниках за
Др. Николаём Бескидом (3.)

• Перед ОШ Михала Сопіры (під ёго памятнов таблов) 
у Радвани над Лабірцём: (злїва) Г. Бескид, О. Ґлосікова, 
І. Фріцькый, П. Крайняк,  ст. і П. Крайняк, мол.



6 РУСИН 5/2010 СЛОВАКІЯ
О новій хыжі, як і потребі дашто у 
своїм жывотї злїпшыти часом і го-
ворять, але пустити ся до дїла, то 
ся їм барз не хоче. Тїмрава в міні-
малізованій подобі – на жывотї єд-
ной родины вказує, же валальскый 
традіціоналізм у своїй крайній по-
добі може быти комічный і ретар-
дуючій. Дїя новелы ся розвивать 
через опозіцію, де на єднім бо-
цї ся находить старосвітьска тяпа-
ківска фамелія, а на другім боцї є 
їх дінамічна невіста Іля (Людміла 
Лукачікова), котру з давков іронії 
называють „кралёвна“. Праві єй 
міцна женьска інідівідуаліта при-
ность до родины „новый вітор“, 
нову якость в порівнаню з колек-
тівом, котрый, што до множества 
міцный, бо є чісленный, но їх си-
ла не є велика, бо суть пасівны. В 
заключній части тота нова якость 
предсї переважить і Іля по довгых 
періпетіях пересвідчіть свого му-
жа Паля (В. Русиняк), абы ся під-
дав новому способу жывота. 

Режісер Матуш Ольга є єдным з 
мала словеньскых умелцїв, котры 
довгодобо і концепчно робить 
над уводжованём словеньской 
класікы, главно тематікы села на 
сценї театру. Припоминаме, же і в 
минулости з колектівом ТАД при-
правив дакілько інтересных інсце-
націй (Непробудженый, Прінцовы 
галушкы...), котры позітівно оцї-
нила як крітіка, так і позератель. 
На тоту успішну традіцію надвя-
зав і в Тяпаковцях. Сценоґрафія, 
костімы, музика і герецькы про-
явы суть мінімалізованы і назна-
чують, же і в зданливо простім 
выразї може быти зображена кра-
са, мудрость, фіґель і несподїва-
ня. Цїла інсценація ся одогравать 
в запертім, скоро порожнїм прос-
торї. Нечінна, дримаюча, часом 
порожнё мудруюча родина є пе-
реважно счуплена на єдній копі 
– коло бзучачого уля усиловных і 

неспокійных пчол, котрый їх, па-
радоксно, не мотівує к актівітї, але 
успає. Вступна сцена є статічна, но 
заєдно дость проникава і суґестів-
на. Она ся з мінімалныма обміна-
ми як основна лінія тягать цїлым 
пєсов. Не помагають ани зеркала, 
розвішаны по цїлім тяпаківскім 
обыстю, ани проникаве світло, кот-
ре ся часом вкаже крізь одхылены 
заднї дверї. В обыстю є тух і душ-
но, але „цуґ“ ся снажить роби-
ти лем Іля-кралёвна. Тота поста-
ва, котра грає якбы соло (лем сама 
про себе і про позерателя), без век-
шой одозвы одрїкать освітарьскы 
монолоґы і є все в акції, все даш-
то пробує і глядать, зіставать 
непо хоплена, єй актівіты якбы 
выходили нанивіч. Єй характер, 
котрый ся погыбує в мантінелах 
міджі гордостёв, пыхов і наівным 
ідеалізмом, прісно заграла прота-
ґоністка Ілї – Людміла Лукачікова, 
котра брілантно выстигла як ко-
мічну, так і іронічну ровину тек-
сту. Єй манжела, найстаршого 
з сородинцїв і тіпічного Тяпака 
Паля, з неповторным комедіалным 
шармом заграв Василь Русиняк. 
І в гранічных сітуаціях з нёго 
выжарёвав покій, ніч го не вывело 
з міры. Часом мудровав, наголос 
роздумовав, як то звыкнуть хлопи 
робити, но выслїдкы свого розду-
мованя малоколи завершыв чімсь 
конкретным, што бы ёму і ёго ро-
динї злїпшыло жывот. Актівный 
быв мало, тримав ся скорше швей-
ковского гесла: „To chce klid!“ 
Остатнї членове родинного колек-
тіву не были нїґда проти нёго, до-
кінця як голова шыроко роскона-
реной фамелії мав у них решпект 
і почливость.

Одвернутым протиполом еман-
ціпованого сумлїня „білой кра-
лёвны“ є в грї комплекс і затерьп-
кнутость далшой поставы, кот ру 
представлять – Анька-змія. Она 

утри мує стары порядкы. Про свою 
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же Біляне сі своїх родаків і выз нач ных Русинів важать і 
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в тій школї ся школярї учать русиньскый язык. Учітель 
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В селї Чабины сьме ся стрїтили з директорков пер-
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Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, Кошіцї

По менше знамых пішниках за
Др. Николаём Бескидом (3.)

• Перед ОШ Михала Сопіры (під ёго памятнов таблов) 
у Радвани над Лабірцём: (злїва) Г. Бескид, О. Ґлосікова, 
І. Фріцькый, П. Крайняк,  ст. і П. Крайняк, мол.
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парчіку Чабинчане поставили свому родакови – русинь-
скому будителёви Анатоліёви Кралицькому(1834 – 1894) 
достойный памятник, ку котрому сьме ся пришли покло-
нити.

Тїшыли сьме ся на стрїчу з монахами Чіну Свя то-
го Василія Великого в Краснобрідьскім монастырю. 

Привітав нас бывшый вікарь про Русинів ґрекокатолиць-
кой церькви Павел Галько, котрый в домашнїм робочім 
вболочіню робив по монастырю порядкы, бо в суботу по 
обідї і в недїлю ту мало быти одпустне свято Покровы 
Пречістой Дївы Марії. Просторы монастыря суть упра-
вены так, абы благодарно впливали на емоції чоловіка і 
досправды было нам ту барз добрї і чули сьме велику поле-
готу не лем на сердцї, но і на душі. За столом при добрім 
кавею і маковяниках было о чім говорити не лем на темы 
церьковного характеру, но і на темы світьскы і народны, 
як напр. і о тім, же на святых літурґіях при проповідях (по 
русиньскы) припоминають нашым вірникам, абы при спи-
сованю людей в роцї 2011 не забыли на то, хто сьме, же 
сьме Русины і наш метериньскый язык є русиньскый. Была 
спомянута і выдавательска робота василіанів – місячник 
БЛАГОВІСТНИК, котрый зачав выходити іщі в роцї 1946 
а в монастырю го выдають по русиньскы, але є писаный 
латиніков а дакотры статї – по словеньскы. Была об-
говорена і сполупраца монастыря з Музеём русиньской 
културы в Пряшові. На кінцї навщівы перед монастырём 
сьме ся на памятку вєдно сфотоґрафовали.

В Міджілабірцях при сонечній хвілї сьме православный 
храм св. Духа відїли в повній ёго красотї. Не вшыткы лю-
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збудованый як памятник павшым воякам ту в Карпатах 
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го уміня Енді Варгола. Перед музеём все найдете стоя-
ти і авта загранічных турістів, што свідчіть о тім, же 
о Андріёвы образы інтерес є. Турісты, котры завіта-
ють до того русиньского містечка, наісто посмотрять 
і малый сканзен русиньского села. В нїм увідять наше се-
ло таке, як зістало в памяти у нас, скорше народженых. 
Не хыбує ани церьков, котру собі в давных часах нашы дї-
дове і прадїдове будовали із дерева, бо того в Карпатах 
было достаток. 

Хто піде горї селом Габура, скоро каждый сі спомяне 
на смутны 30. рокы ХХ. ст. і на бунт Габурчан проти ек-
зекуторам, котры од селян вымагали платити великы 
данї. Не обышла ся акція без поліції і судів. О тім свідчіть 
памятна таблічка. Но мы відїли і дашто інтереснїше – як 
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ковця за першой Чехословацькой републікы была перемі-
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їть і в нїй ся одправляють літурґії выходно-візантьского 
обряду. Габурчане не забыли на стару церьков і зато со-
бі постави копію той самой церькви. Стоїть близко се-
ла в прекраснім ареалї зимных шпортів. Выбране місто 
про старо-нову церьков буде добрї припоминати гостям 
шпортового ареалу – якы перлы народной културы дав-
но в минулости знали вытваряти нашы предкы.

Подля нашого плану зістало нам завітати уж лем 
до єдного русиньского села – Чертіжного. Оно, так як 
і Габура, в серединї 30. років ХХ. ст. ся сперечіло і од-
мітло ся повиновати штатній моци, зашто наслїдо-
ва засяг поліції, суды і арешты. Но нас інтересовала іс-
торія старша – 18., 19. i зачаток 20. стороча. На чер-
тіжняньскім цінтерю суть похованы такы вызначны лю-
де, котры про наш утискованый русиньскый народ да-
ли вшыткы свої силы, абы ёго захранити од повной асі-
мілації з векшыновым народом і двигнути го на высшый 

• При памятнику русиньскому будителёви А. Кралиць-
кому  (1834 – 1894) ся поклонили: (злїва) П. Крайняк, 
ст., О. Ґлосікова, І. Фріцькый і Г. Бескид. 

Фотка: П. Крайняк, мол.

 • Перед монастырём в Краснім Бродї: (злїва) Г. Бескид, 
П. Крайняк, ст., О. Ґлосікова, о. М. Грешко,  о. П. П. Галь-
ко і І. Фріцькый. Фотка: П. Крайняк, мол.

9РУСИН 5/2010СЛОВАКІЯ • ХОРВАТІЯ
ступінь народного самоусвідомлїня. Подля доступных 
документів на цінтерю є похованых пять вызначных 
русиньскых дїятелїв. На їх гробы сьме положыли вінчікы 
квіток і запалили свічкы. Были там гробы, під хрестика-
ми котрых были мена:

АДОЛЬФ ДОБРЯНЬСКЫЙ (1817 – 1901) – вызначный 
кар паторуськый і славяньскый дїятель.

О. MИХАЛ БЕСКИД (1796 – 1879 ) – на чертіжнянь-
скій парохії служыв 47 років, найдовше зо вшыткых свя-
щенослужытелїв.

ЮЛІЙ СТАВРОВСКЫЙ-ПОПРАДОВ (1850 – 1899) – 
в чертіжняньскій парохії служыв 20 років. На фару быв 
переложеный на просьбу А. Добряньского.

КОРНЕЛІЙ ДОБРЯНЬСКЫЙ (1823 – 1908) – брат А. 
Доб ряньского, мармарошскый жупан.

ВАСИЛЬ ЗОЗУЛЯК (1909 – 1994) – писатель і културно-
освітный дїятель, похованый вєдно з родічами.

З представителём Сільского уряду, Мґр. Николаём 
Пачутом (выхыреным сільскым кронікарём) были обго-
во рены можности выбудовати в Чертіжнім нашым 
русиньскым дїятелям памятну комнату. Подля позітів-
ного выслову представителя уряду тото буде мож зреа-
лізовати. Директорка СНМ – Музея русиньской културы 
в Пряшові О. Ґлосікова таку ідею підпорує і буде при бу-
дованю памятной ком на ты помагати.

З ідеёв походити по менше знамых пішниках за Др. 
Николём Бескидом пришов председа Общества А. Дух-
новіча в Пряшові Мґр. Гавриіл Бескид іщі в роцї 2009 і та-
кой в авґустї ґрупа ентузіастів зачала ідею реалізова-
ти. Зачали сьме в Мадярьску, в селї Болдоґкевараля, де 
Николаїв отець быв ґрекокатолицькым священиком і ту 
ся Николай народив. Навщівіли сьме іщі села Абауйсанто 
і Енч. Всягды мено потомків Бескидовых ту было зна-
ме. В октобрї 2009 ґрупа продовжовала своє путованя за 
Др. Николаём Бескидом в Старолюбовяньскім окресї, в 
селах Сулин, Старина і Леґнава. Ту в Леґнаві і на околіцї 
веце як 110 років три ґенерації Бескидовых робили свою 
душпастырьску роботу, міджі нима і Николай. При навщі-

ві Чертіжного сьме „ся стрїтили“ з далшым членом ґене-
рації Бескидовых, з Михалом, котрый ту быв 47 років па-
рохом і служыв нашому народу.

До нашого плану сьме сі записали іщі єдну задачу: нав-
щівіти пряшівскый цінтерь і запалити свічкы на гробах 
нашых вызначных народных дїятелїв, міджі котрыма най-
деме може і нам добрї занамых професорів, учітелїв, ко-
леґів і приятелїв. До днешнїх днїв знаме коло 20 такых 
гробів. Задумали сьме ся і над тым, же о дакотрых 
вызначных Русинах не знаме ани де суть похованы і коли 
і де умерли. Поважуєме за потребне, і є в інтересах нас 
самых, познати нашу історію подробнїше і правдиво, бо 
в днешнїх неспокійных часах є звыком історію перекручо-
вати приспособляти подля того „одкы вітор дує“. ■

• При гробі А. Добряньского в Чертіжнім: (злїва) П. 
Крайняк, ст., О. Ґлосікова,  Г. Бескид, Н. Пачута.

Фотка: П. Крайняк, мол.

Резолуція з 9. Світового конґресу Русинів у 
Сіґетї зістала в слїдованю:

1. Урґовати одповідь на написаны писма од членьскых 
орґанізацій Світового конґресу Русинів (СКР) до 
румуньскых амбасад у країнах, де суть членьскы орґа-
нізації СКР, і жадати высвітлїня – чом дотеперь (од 9. 
СКР, 21. – 24. юна 2007 у Мараморош-Сіґетї в Руму-
нії) не є завішена на будові Містьского уряду (бывшого 
суду) того міста памятна табла жертвам мараморош-
сіґетьскых процесів у роках 1913 – 1914.
Повнїня: Дати справу на засїданю СРР в Мукачові о 
урґенції поданій до румуньскых амбасад в США і 

Румунії і одповідь уряду в Сіґетї на умістнїня таблы 
на будову Містьского уряду в Мараморош-Сіґетї.

Термін: 20. 11. 2010
Одповідный: Юрій Фірцак, Джон Ріґетті і председа 

СРР

Контроля повнїня резолуції уложеной 27. 6. 
2009 на 10. СКР є слїдуюча:

2. Обернути ся до презідента і председы влады Україны 
із жадостёв прияти сполочну делеґацію СРР і русинь-
ской орґанізації Україны (члена СРР) на обговорїня 
проблематікы карпатьскых Русинів з цїлём жебы пар-

Контроля резолуції по 5. засїданю Світовой рады 
Русинів 21. 8. 2010 в Старых Янковцях (Хорватія)
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Румунії і одповідь уряду в Сіґетї на умістнїня таблы 
на будову Містьского уряду в Мараморош-Сіґетї.
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ской орґанізації Україны (члена СРР) на обговорїня 
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Русинів 21. 8. 2010 в Старых Янковцях (Хорватія)
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ламент Україны на уровни закона вів меншынову по-
літіку в одношіню к Русинам согласно з европскыма і 
міджінародныма штандартами наслїдно:
1. Признати Русинів як націоналну меншыну на Украї-

нї.
2 Завести народность „Русин“ до списку народностей.
3. Дотримовати Европску харту реґіоналных або мен-

шыновых языків.
Повнїня: Обновити писмо з боку СРР. Написане нове 
писмо загнати до презідента і председы влады і жа-
дати нову владу прияти делеґацію в часї засїданя 
СРР в Мукачові 20. або 21. 11. 2010.

Термін: до 31. 8. 2010
Одповідный: Микола Бобинець і председа СРР

3. В контактах із урядами Европской унії добивати ся 
узнаня карпатьскых Русинів за автохтонну націоналну 
меншыну в каждій країнї, де жыють Русины, жебы їм 
было ґарантоване право автохтонного народа. Дбати, 
жебы влады даных країн дотримовали вшыткы права 
декларованы Орґанізаціов споєных народів.
Повнїня: В слїдованю і доповнене. В тім контекстї 
розвинути актівіту з боку председы СРР (і каждо-
го члена СРР), жебы ся стрїтити на урядї ЕУ того-

котрого одбору і інформовати о ключовых пробле-
мах Русинів в Европі.

Термін: 30. 12. 2010
Одповідны: председа і членове СРР

4. Делеґаты конґресу через СРР ся обернуть до влады 
Польской републікы із жадостёв узнати Акцію „Вісла“ 
за незаконну. Пожадають направити кривды завданы 
польскым Лемкам внаслїдку їх выселїня з Лемковины 
в роках 1945 – 1947.
Повнїня: Тырвать, в термінї на одповідь обнови-
ти писмо з боку СРР. Сформуловати далше пис-
мо Андріём Копчом презідентови, владї, премєр-
міністрови Польской републікы і упрямити позор-
ность на узнаня Акції „Вісла“ за незаконну, попро-
сити о особну стрїчу з презідентом Польщі.

Термін: до 31. 8. 2010 
Одповідны: А. Копча, председа СРР і выконный 

таёмник СРР

5. Сотворити централну інтернетову сторінку СКР і за-
безпечіти жебы была доповнёвана найважнїшыма ін-
формаціями зо жывота Русинів із каждой державы, кот-
ру, окрем актуалных інформацій, буде творити:

• Члены Світовой рады Русинів, котры взяли участь на своїм засїданю 21. авґуста 2010 у Старых Ян-
ковцях у Хорватії: (злїва) В. Противняк (Словакія), А. Копча (Польща), Д. Папуґа (Сербія), М. Лявинець 
(Мадярія), А. Мошкола (Чехія) і Н. Гнатко (Хорватія).
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– Русиньскый інтернет Бізніс Центер
– Пресінформації на інтернетовій сторінцї „ruthenpress“
– Актуалности з кампанї перед списованём людей в 

2011 і 2012 роцї
– Діятельство Світового форуму русиньской молодежи
Повнїня: Дотеперь несповнена задача.

Термін: до 20. 11. 2010
Одповідны: Юрій Фірцак і членове СРР

6. СРР сформує із представителїв окремых штатів СКР 
Комісію про економічный розвой, яка буде сполупра-
цовати на Русиньскім інтернет Бізніс Центрї і котра ся 
буде занимати економічныма вопросами (глядати ме-
ценашів, ословлёвати успішных русиньскых бізнісменів 
із окремых штатів), жебы економічно посилнити СКР.
Повнїня: Несповнена задача. Дотеперь не были 
наголошены таёмникови СРР і-мейлом членове до 
Комісії про економічный розвой за окремы країны 
СКР, жебы могла быти скликана.

Термін: до 20. 11. 2010
Одповідны: членове СРР і Мирослав Сіладї

7. Членове СРР мають актівітами через свої орґанізації 
започати дослїдну кампань перед списованём людей 
у роках 2011 – 2012 в окремых країнах, де у великій 
кількости жыють Русины, з цїлём штонайвеце уточнити 
кількость Русинів. Дбати на то, жебы на „листах спи-
сованя“ были уведжены колонкы – народность Русин і 
материньскый язык – русиньскый. Кібы в документах на 
списованя выше уведжене не было, треба ся обернути 
на владу властного штату і Раду Европы (єй комісію) з 
жадостёв як найскорїше тот недостаток направити.

Повнїня: В слїдованю, інформації даваны о актіві-
тах в окремых країнах членами СРР.

Термін: до 15. 11. 2010 і бесперерывно до 
списованя в роках 2011 – 2012

Одповідны: членове СРР і Комісія про списованя 
жытельства

8. СРР попросить писмом Уряд про народностны мен-
шыны, жебы при списованю людей (2011 і 2012 рр.) в 
окремых країнах, де у великій кількости жыють Русины, 
были придїлены русиньскы актівісты і позорователї до-
зераючі на роботу комісій.
Повнїня: В слїдованю, перевірити ці є така мож-
ность.

 Термін: до 31. 12. 2010
Одповідны: председа СРР і Владимір Противняк – 

Комісія про списованя жытельства

10. На основі роботы комісій на 10. Світовім конґресї Ру-
синів і в наступнім періодї до 11. СКР, будуть доповнены 
комісії о членів з каждой країны. СРР скличе поступно 
окремы засїданя комісій, котры приймуть головны за-
дачі на період до 11. СРК.
Повнїня: Дотеперь засїдали три комісії. Доповнити 
комісії о членів з каждой країны (пропонованый 
член не мусить быти делеґатом СКР, окрем 
председы) і наголосити таёмникови СРР і-мейлом.
1. Школьска комісія – председкыня Ксенія Медєші 

(Сербія)
2. Комісія про културу – Міломір Шайтош (Сербія)
3. Комісія про літературу і выдавательство – Владимір 

Дудаш (Сербія)

• Участникам засїданя Світовой рады Русинів у Хорватії приправили красный културный проґрам до-
машнї  школярї, котры ся учать русиньскый язык.
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4. Комісія про духовну область – о. Франтїшек Край-

няк (Словакія)
5. Комісія про економічный розвой – Мірослав Сіладї 

(Сербія)
6. Історічна комісія – Валерій Падяк (Україна)
7. Комісія про списованя жытельства – Владимір Про-

тивняк (Словакія)
Термін: 10. 10. 2010

Одповідны: членове СРР і председове комісій

11. В куртім часї вытворити сайт, оператор Юліус Фір-
цак, і дати знати вшыткым адресу. Юрій Фірцак, член 
СРР за Румунію, выголосив взяти фінанчны наклады 
на вытворїня і підтримованя сайту на себе, што СРР 
прияла.
Повнїня: Дотеперь несповнена задача. Юліус Фірцак 
мать розвинути актівіту міджі членами СРР, стано-
вити пожадованы інформації з цїлём доповнити і 
наслїдно отворити централну інтернетову сторінку 
СКР. О сповнїню інформовати на найблизшім засї-
даню СРР – 20. 11. 2010.

Термін: до 10. 11. 2010
Одповідный: Юрій Фірцак і Юліус Фірцак

12. По отворїню вебсайту робити коректорьску роботу 
засыланых матеріалів з боку председы і таёмника СРР.
Термін: бесперерывно до 5. місяця 2011

Одповідны: Дюра Папуґа і Владимір Противняк

13. Вшыткы членове СРР із членьскых країн забез-
печать пожадованы інформації, вытворять условія на 
підтримованя і фунґованя Централной інтернетовой 
сторінкы СКР і будуть начас посылати інформації на 
знаму адресу.
Медіална рада в зложіню:
Дюра Папуґа, Юрій Фірцак, Мірослав Будїнскі, Влади-
мір Противняк, Мартін Караш і членове СРР або нима 
повірены членове.

Термін: рік 2010
Одповідны: в текстї

15. Приправити зміны Штатуту СКР і новый штатут 
предложыти делеґатам 11. СКР в Мадярьску на схва-
лїня.
Повнїня: В слїдованю. Таёмник СРР предложыв на 
засїданю СРР в Криніцї пропозіцію Штатуту СКР 
із змінами членам, котры ся к нёму будуть мочі 
высловити на засїданю СРР в Мукачові 20. 11. 2010. 
Пропозіції треба і-мейлом послати таёмникови СРР 
до 30. 10. 2010.

Термін: в текстї і 2011
Одповідны: членове СРР і Владимір Противняк

16. Докінчіти переданя функції і фінанчно-учтовной 
аґенды (учтовны документы) СКР за послїднї два 
рокы і писомну аґенду СРР і СКР за цїлый період А. 
Зозуляком новому веджіню СРР, єй таёмникови Вла-
димірови Противнякови. Пан Зозуляк быв двараз 
вызваный передати фінанчну і учтовну аґенду з тым, 

же писомна аґенда є маєтком Світового конґресу Ру-
синів а СРР стоїть на переданю аґенды новому ве-
джіню СРР:
А) Фінанчой (покладнічна книга, выписы з банкы, пе-
чатка), зучтованя выдаїв і приймів за остатнїй період, 
напр. зреалізованых проєктів за помочі дотації із МК СР, 
І. Міджінародого машкарного балу СКР у Пряшові і т. д.
Б) Писомной аґенды новому веджіню СРР, котра потім 
буде передана до архіву.
Повнїня: Дотеперь без жаданого выслїдку.
СРР рїшыла особно контактовати п. Зозуляка че-
рез теперїшнёго таёмника Владиміра Противняка 
і проїднати способ переданя за участи председы 
СРР.

Термін: до 19. 11. 2010
Одповідны: А. Зозуляк і Владимір Противняк

19. Глядати можности поданя жадостей на підпору 
проєктів СКР за кажду членьску країну на рік 2010 із 
европскых фондів і Вышеградьского фонду, бо то є пот-
рібне про далшу роботу СКР.
Повнїня: Выписаня окремых ґрантів у слїдованю, 
проєкты ся приправують.

Термін: до 31. 10. 2010
Одповідны: председа СРР, членове СРР і Комісія 

про економічный розвой

Резолуція 22:
Дізнати ся через народны штатістічны уряды і послати 
і-мейлом таёмникови СРР датумы, коли буде в окремых 
країнах списованя людей.
Повнїня: Узнесїня несповнене в термінї. Послати 
овірену інформацію таёмникови СРР п. Противня-
кови о:
– термінї зачатя списованя людей у своїй країнї,
– тім ці на листах списованя будуть даны о русинь-
скій народности і русиньскім материньскім языку,
– приправлёваных змінах што ся тыкають 
 списованя, котры треба рїшати.

Термін: до 15. 9. 2010
Одповідны: членове СРР

Резолуція 23: 
Треба становити через зготовителя – де ся находить 
форма на выготовлїня одлятків карпатьского медвідя, 
Премії Александра Духновіча за русиньску літературу, 
удїлёвану каждый рік.
Повнїня: В слїдованю.

Термін: до 15. 9. 2010
Одповідны: председа СРР і Микола Бобинець

Резолуція 24: 
Проїднати уложіня архіву СКР з директорков Музею ру-
синьской културы в Пряшові і условія платны про Шта-
тут архіву СКР схвалены Світовов радов Русинів. По їх 
акцептованю приступити к архівації.
Повнїня: Дотеперь непроїднано.

Термін: до 10. 9. 2010
Одповідны: таёмник і председа СРР
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Резолуція 25: 
Проїднати тоту Резолуцію СКР з выдавателём Русина – 
обчаньскым здружінём Русин і Народны новинкы в Пря-
шові і з шефредактором А. Зозуляком ся дагоднути на 
обсяговій сполупраці при выдаванї часопису Русин як 
орґану Світового конґресу Русинів.
Повнїня: Дотеперь непроїднано.

Термін: до 20. 11. 2010
Одповідны: таёмник і председа СРР

Резолуція 27: 
Ословити писмом пана Стівена Чепу і проїднати з ним 
далше удїлёваня Премії А. Духновіча, выготовлїня пре-
мії – сошкы карпатьского медвідя, удїлёваной каждоріч-
но за русиньску літературу.
Повнїня: В слїдованю.

Термін: до 20. 11. 2010
Одповідный: председа СРР

Резолуція 28: 
На основі приятой концепції Школьсков комісіов про 
освіту на першім засїданю у Петровцях в Хорватії, рос-
послати пропозіцію, доповнити членів за країны, котры 
не брали участь на засїданю і реалізовати конкретну 
кооперацію міджі школами.
Повнїня: В слїдованю.
Термін: 15. 10. 2010 і безперерывно до 5. місяця 2011
Одповідны: членове СРР і Ксенія Медєші, председ-

нічка Школьской комісії

Резолуція 28: 
Кажда членьска країна (і асоціованы членове, СФРМ) 
довжны заплатити на рік 2010 членьске по 100 €, 
выходжаючі зо Справы о плачіню членьского СКР.

Термін: до 15. 10. 2010
Одповідны: членове СРР

Контролю повнїня резолуцій записав: 
Владимір Противняк, выконный таёмник СРР ■

Од пана Людовіта Филипа, 
даколишнёго посланця Ужгородь
ской містьской рады (1990 – 
1994), старшого научного сполу
робітника Закарпатьского краёз
навчого музею в Ужгородї, сьме 
дістали новинкы ПОДКАРПАТ
СЬКИЙ РУСИН з 25. вересня 2010 
року, ч. 37/609, в котрых на 13. 
сторінцї была опублікована ёго 
статя під назвов: „ПАМЯТИ ҐУБЕР
НАТОРА ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ“. 
Дуже нас порадовали і три фото
ґрафії, котры были зготовены 18. 
септембра того року на Калва-
рії – містьскім цінтерю в Ужго-
родї з нагоды панахіды при гробі 
бывшого ґубернатора Підкарпать
ской Руси в роках 1923 – 1933 
Др. Антонія Бескида. На фото
ґрафії можеме відїти актівістів ру
синьского народного возроджіня 
в сучасній Закарпатьскій области 
Україны, міджі котрыма спознаєме 
Михайла Алмашія, председу кул
туролоґічного общества А. Духно
віча в Ужгородї, вызначного кул
турного дїятеля, народного ху
дожника Україны Володимира Ми
киту, Людовіта Филипа, котрый в 

руках тримле кадило. З прочіта
ной статї сьме ся дїзнали, же по 
панахідї на ужгородьскій Калва
рії одбыв ся і научный семінарь о 

жывотї і дїятельстві бывшого ґу
бернатора Підкарпатьской Ру
си Антонія Бескида. В статї опуб
лікованій в споминаных новин
ках Подкарпатський Русин Лю
довіт Филип пише тото: „Єднов з 
вызначных постав – особностей 
в історії Подкарпатьской Руси на 
зачатку 20-го стороча быв Анто-
ній Бескид – юриста, громадьско-
політічный дїятель, ґубернатор 
краю в роках 1923 – 1933. До той 
функції наступив по тяжкім ре-
жімі Еренфелда і народ жыючій 
на тогдышнїй Підкарпатьскій Ру-
си, інтеліґенція, до нёго вклада-
ли великы надїї. До певной міры 
они ся сповнили. Про Ужгородцїв 
і жытелїв тогдышнёй Підкарпать-
ской Руси період влады А. Бески-
да вызначный, бо за нёго ся зача-
ло будованя єдной з імпозантных 
частей міста Ужгорода – ҐАЛА-
ҐОВА, котрый быв подїленый на 
Малый і Великый. Іщі в роцї 1921 
архітект Адолф Лібшнер розро-
бив масштабный проєкт, в якім 
по першыраз быв поужытый штіл 
модернізму і конштруктівізму. 
Про выбудованя новой части міс-

Мґр. Гавриіл БЕСКИД, председа Русиньского културно-освітного общества А. Духновіча, 
Пряшів 

ПАМЯТЦЇ ҐУБЕРНАТОРА ПІДКАРПАТЬСКОЙ 
РУСИ ДР. АНТОНIЯ БЕСКИДА (1855 – 1933)

(К 125-річу од дня народжіня)

• Буста ґубернатора Підкар-
патьской Руси А. Бескида з 1926 
року од акад. сохарькы О. Мондіч.
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Резолуція 25: 
Проїднати тоту Резолуцію СКР з выдавателём Русина – 
обчаньскым здружінём Русин і Народны новинкы в Пря-
шові і з шефредактором А. Зозуляком ся дагоднути на 
обсяговій сполупраці при выдаванї часопису Русин як 
орґану Світового конґресу Русинів.
Повнїня: Дотеперь непроїднано.

Термін: до 20. 11. 2010
Одповідны: таёмник і председа СРР

Резолуція 27: 
Ословити писмом пана Стівена Чепу і проїднати з ним 
далше удїлёваня Премії А. Духновіча, выготовлїня пре-
мії – сошкы карпатьского медвідя, удїлёваной каждоріч-
но за русиньску літературу.
Повнїня: В слїдованю.

Термін: до 20. 11. 2010
Одповідный: председа СРР

Резолуція 28: 
На основі приятой концепції Школьсков комісіов про 
освіту на першім засїданю у Петровцях в Хорватії, рос-
послати пропозіцію, доповнити членів за країны, котры 
не брали участь на засїданю і реалізовати конкретну 
кооперацію міджі школами.
Повнїня: В слїдованю.
Термін: 15. 10. 2010 і безперерывно до 5. місяця 2011
Одповідны: членове СРР і Ксенія Медєші, председ-

нічка Школьской комісії

Резолуція 28: 
Кажда членьска країна (і асоціованы членове, СФРМ) 
довжны заплатити на рік 2010 членьске по 100 €, 
выходжаючі зо Справы о плачіню членьского СКР.

Термін: до 15. 10. 2010
Одповідны: членове СРР

Контролю повнїня резолуцій записав: 
Владимір Противняк, выконный таёмник СРР ■

Од пана Людовіта Филипа, 
даколишнёго посланця Ужгородь
ской містьской рады (1990 – 
1994), старшого научного сполу
робітника Закарпатьского краёз
навчого музею в Ужгородї, сьме 
дістали новинкы ПОДКАРПАТ
СЬКИЙ РУСИН з 25. вересня 2010 
року, ч. 37/609, в котрых на 13. 
сторінцї была опублікована ёго 
статя під назвов: „ПАМЯТИ ҐУБЕР
НАТОРА ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ“. 
Дуже нас порадовали і три фото
ґрафії, котры были зготовены 18. 
септембра того року на Калва-
рії – містьскім цінтерю в Ужго-
родї з нагоды панахіды при гробі 
бывшого ґубернатора Підкарпать
ской Руси в роках 1923 – 1933 
Др. Антонія Бескида. На фото
ґрафії можеме відїти актівістів ру
синьского народного возроджіня 
в сучасній Закарпатьскій области 
Україны, міджі котрыма спознаєме 
Михайла Алмашія, председу кул
туролоґічного общества А. Духно
віча в Ужгородї, вызначного кул
турного дїятеля, народного ху
дожника Україны Володимира Ми
киту, Людовіта Филипа, котрый в 

руках тримле кадило. З прочіта
ной статї сьме ся дїзнали, же по 
панахідї на ужгородьскій Калва
рії одбыв ся і научный семінарь о 

жывотї і дїятельстві бывшого ґу
бернатора Підкарпатьской Ру
си Антонія Бескида. В статї опуб
лікованій в споминаных новин
ках Подкарпатський Русин Лю
довіт Филип пише тото: „Єднов з 
вызначных постав – особностей 
в історії Подкарпатьской Руси на 
зачатку 20-го стороча быв Анто-
ній Бескид – юриста, громадьско-
політічный дїятель, ґубернатор 
краю в роках 1923 – 1933. До той 
функції наступив по тяжкім ре-
жімі Еренфелда і народ жыючій 
на тогдышнїй Підкарпатьскій Ру-
си, інтеліґенція, до нёго вклада-
ли великы надїї. До певной міры 
они ся сповнили. Про Ужгородцїв 
і жытелїв тогдышнёй Підкарпать-
ской Руси період влады А. Бески-
да вызначный, бо за нёго ся зача-
ло будованя єдной з імпозантных 
частей міста Ужгорода – ҐАЛА-
ҐОВА, котрый быв подїленый на 
Малый і Великый. Іщі в роцї 1921 
архітект Адолф Лібшнер розро-
бив масштабный проєкт, в якім 
по першыраз быв поужытый штіл 
модернізму і конштруктівізму. 
Про выбудованя новой части міс-

Мґр. Гавриіл БЕСКИД, председа Русиньского културно-освітного общества А. Духновіча, 
Пряшів 

ПАМЯТЦЇ ҐУБЕРНАТОРА ПІДКАРПАТЬСКОЙ 
РУСИ ДР. АНТОНIЯ БЕСКИДА (1855 – 1933)

(К 125-річу од дня народжіня)

• Буста ґубернатора Підкар-
патьской Руси А. Бескида з 1926 
року од акад. сохарькы О. Мондіч.
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та была выдїлена плоха 60 000 м² 
і 150 млн. Кчс. Были выбудованы 
будинкы по сучасній набережній 
Незалежности, як і уліцї Алексан-
дра Довженка. Міджі нима были 
побудованы і такы  будовы як 
Штатной безпечности, суду, Цен-
тралной пошты, Народной банкы, 
Рафанді і іншы. За Антонія Бески-
да быв ліквідованый Малый Уж, 
якый притїкав до млина, была зре-
ґулована рїка Уж, збудоване кіно 
„Ужгород“, ужгородьска електро-
станіця, завод на выробу марґа-
ріну, мясокомбінат, готел „Карпа-
тія“ на сучасній ул. Мукачовскій 
(перед переяздом), будинкы двох 
културно-освітных інштітуцій – 
Народного руського дому А. Дух-
новіча, сполку „Просвіта“, было 
выбудоване намістя Т. Ґ. Масарі-
ка (сучасне намістя Шандора Пе-
тефія). У містах і селах ся будо-
вали шпыталї, адміністратівны 
будинкы, нотарьскы і шандарьскы 
станіцї і іншы.

Так ці інакше уж тогды не мо-
лодій особі (умер у віцї 78 років) 
удало ся зробити много хосенно-
го про своїх краян. Зато собі Ан-
тоній Бескид залужить мати міс-
то у нашій памяти, без огляду на 
ёго русофільскы погляды. На-
жаль, він не дістав тілько чести, 
жебы бодай посмертно ся став 
Честным жытелём краю, Ужгоро-
да, жебы ёго мено несла дакот-

ра уліця в Ужгородї, жебы на бу-
динку, де жыв была наіншталова-
на меморіална табла. Нащастя, не 
каждый має память коротку. За-
то ся зышли 18. септембра 2010 
з нагоды 125-ой річніці од наро-
джіня Антонія Бескида актівісты 
русиньскых орґанізацій, жебы да-
ти часть тій неордінарній особ-
ности в історії краю і Ужгорода. 
На містьскім цінтерю Калварія, на 
гробі, де спочівають ёго нетлїнны 

остаткы, была одправлена пана-
хіда а пізнїше ся одбыла наукова 
конференція...“

Тілько з цїнной статї, котра была 
заложена до архіву Русиньского 
културноосвітного общества А. 
Духновіча в Пряшові, а то і з той 
прічіны, же Антоній Бескид, родак 
з выходной части сучасной Слова
кії, якый ся народив у родинї ґре
кокатолицького священика Ґри
ґорія Бескида в Ганіґовцях, Сабі
новского окресу, быв нелем ме
ценашом на Підкарпатьскій Руси, 
але матеріално помагав і Русинам 
на выходнім Словеньску. Напр. на 
куплїня Руського дому в Пряшо
ві подаровав 6 000 Кчс, подаро
вав грошы на збудованя Памятни
ка А. Духновічови в Пряшові, на 
Памятник А. Добряньскому в Ми
халовцях як і на іншы културно
освітны цїлї Русинів. В архіві на
шого общества є і єдна статя з но
винок „Карпатськый Евроміст“ з 
8. 2. 2003, автором котрой є Ан
дрій Гойда. Свою статю він напи
сав операючі ся на матеріалы Об
щества А. Духновіча в Ужгородї 
з року 1928. А. Гойда свою ста
тю назвав „Наш ґубернатор Др. 
А. Гр. Бескид“. З нагоды 70 років 
од смерти А. Бескида він пише: 
„Вшытко, што є споєне з културно-
націоналным возроджінём кар-
паторусиньского народа, є не-
розлучно звязане з покровитель-

• Участници панахіды за бывшым ґубернатором Підкарпатьской 
Руси А. Бескидом на цінтерю Калварія в Ужгородї 18. септембра 2010 
(першый справа єден з орґанізаторів подїї Л. Филип).

• Участници панахіды за А. Бескидом  поклонили ся памятцї А. Бес-
кида при ёго гробі, (першый справа Народный художник Україны В. 
Микита) а потім была з нагоды 125 років ёго народжіня научна кон-
ференція.
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ством і помочов Др. А. Ґр. Бески-
да. Кідь ся орґанізовало Общество 
А. Духновіча, Др. А. Ґр. Бескид ся 
став ёго першым честным членом 
і ёго покровителём. Окрем того, в 
тяжкых часах він дав фінанції, якы 
допомогли обществу успішно роз-
вивати свою роботу. В розлічных 
періодах ґубернатор подаровав 
обществу веце як 50 000 Кчс, не 
беручі до увагы тоты сумы, котры 
він подаровав окремым інштітуці-
ям на реалізацію їх културных за-
чатків. Неєден сільскый театер і 
неєден хор суть завязаны щедро-
му патріотови і меценашови род-
ного краю. Він і при выдаваню 
нашых русиньскых класіків нелем 
же помагав матеріално, але про-
буджовав к тому людей, котры бы 

были способны вести тяжку при-
правну роботу. Простый в кон-
тактованю, приступный каждо-
му наш ґубернатор слухав жалї 
о народных потребах, старав ся 
о свій народ, не думаючі на свою 
славу. Слава іде за ёго дїлом“. 
Тілько зо споминаных новинок з 
пера Андрія Гойды. 

В нашім архіві маме і іншы 
документы – матеріалы зо жывота 
Антонія Бескида. О нїм ся мож до
чітати в бібліоґрафічній части по
слїдніх русиньскых енціклопедій 
„Енциклопедия Подкарпатской 
Руси“ (проф. Іван Поп, Ужгород, 
2001 р., „Encyklopedy of Rusyn 
History and Сulture (П. Р. Маґочій і 
Іван Поп, Торонто, 2002 – 2005) і 
в іншых історічных публікаціях. В 

тім контекстї інтересне є і оцїнїня 
словацького історіка Едуарда Нїж
няньского і кол. в знамій книж
цї „Хто быв хто за першой ЧСР“ 
(Едуард Ніжнянскі і кол., Братїс
лава, конзорціум Енціклопедія, 
1991 р.).

За цїнну статю, опубліковану в 
новинках „Подкарпатський Русин“ 
веджіня Русиньского културно
освітного общества А. Духновіча 
в Пряшові сердечно дякує пано
ви Людовітови Филипови як і ак
тівістам русиньскых орґанізацій в 
Ужгородї за ініціованя панахіды і 
научной конференції присвяче
ній Др. Антоніови Ґр. Бескидо
ви, бывшому ґубернаторови Під
карпатьской Руси в роках 1923 – 
1933. ■

27. септембра 2010 єм дістав од панї Ірены Сочковой 
смутну новину о смерти єй мужа, котрый тихо заснув  
18. авґуста 2010 року по куртій хворотї у віцї 88 років. 
Подля той справы розлучка з небіжчі-
ком ся одбыла в середу, 26. авґуста т. 
р. в костолї Св. Якуба в Градку у Рокі-
цан в Чеській републіцї. О тім, де были 
похованы ёго тїлесны остаткы, не має-
ме точны інформації.

Про нас Русинів Словакії Василь 
Сочка-Боржавин быв знамый як 
пло до т ворный поет, публіціста, істо-
рік літературы, педаґоґ і актівный ру-
синьскый дїятель. Ай по одходї на 
за служеный одпочінок він дале про-
довжовав свою научну, літературну і 
общественну роботу на благо Русинів 
не лем свого краю, але і Русинів цїлой 
Карпатьской Руси.

Небіжчік ся народив у містї Берегово 
на Підкарпатю в родинї учітеля Андрія. 
Руську реалну ґімназію закінчів у Хус-
тї а в роцї 1940 учів ся на Філозофічній 
факултї Будапештьской універзіты, але 
свої высокошкольскы штудії закінчів на 
Ужгородьскій філозофічній факултї в 
роцї 1950. 

Першы свої стишкы публіковав уж в роцї 1940 в но-
винках Русское слово, Карпаторусский голос, Sloven-
ská jednota, котры выходили в 40-ых роках в Будапеш-
тї. Ва силь Сочка робив у редакції новинок Закарпать-

ска правда, быв бібліоґрафом областной бібліотекы, 
учітелём, ведучім кабінету Закарпатьского інштітуту 
і інде. Є автором такых книг, як ГОРЫ И ДОЛЯ (1943), 

ВЕРХОВИНСЬКЫ НАПІВЫ (1960), БУ-
ДИТЕЛІ ПОДКАРПАТСЬКЫХ РУСИ-
НОВ (1995), В ПОДБЕСКИДСЬКЫХ 
ДОЛИНАХ (1996), ЗАЗВОНИЛИ В СЕЛІ 
НА ВЕЧУРНЮ (1999), ІСТОРІЯ ОБ-
ЩЕСТВА АЛЕКСАНДРА ДУХНОВИ-
ЧА (2003), ЛЮБИМЫЙ КРАЙ (2006) а 
кінцём авґуста 2009 выдав книжку під 
назвов: ХОРАЛЫ ІЗ ЛЮБИМЫХ ДО-
ЛИН. Ту на 312 сторінках поміщены 
ёго російскоязычны новелы, єсеї, 
споминкы і путёвы запискы з дорог 
по Чехії, Словакії, Росії, Литві і Мол-
давії. Про нашых словацькых Руси-
нів інтересны суть путёвы запискы зо 
споминками з дорог, котры небіжчіка 
повели до близкых ёго сердцю за-
кутин Выходной Словакії, де сплять 
вічным сном нашы підбескидьскы пів-
цї: Александер Духновіч (1803 – 1865), 
Александер Павловіч (1819 – 1900), 
Юлій Ставровскый-Попрадов і іншы 
вызначны дїятелї русиньской културы. 

В книжцї споминать і на свою участь на научных семіна-
рях в Пряшові в роках 2003 і 2004, котры єм орґанізовав 
в тых роках в рамках Руського дому в Пряшові. Опублі-
ковав і фотодокументацію з нашых тогдышнїх културных 
акцій. Окрем того, до послїднёй своёй книжкы включів 

Мґр. Гавриіл БЕСКИД, Пряшів

Умер поет, історік літературы, 
прозаік і публіціста

• Знамый русиньскый писа-
тель В. Сочка-Боржавин, якый 
одышов до вічности 18. ав-
ґуста 2010.
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та была выдїлена плоха 60 000 м² 
і 150 млн. Кчс. Были выбудованы 
будинкы по сучасній набережній 
Незалежности, як і уліцї Алексан-
дра Довженка. Міджі нима были 
побудованы і такы  будовы як 
Штатной безпечности, суду, Цен-
тралной пошты, Народной банкы, 
Рафанді і іншы. За Антонія Бески-
да быв ліквідованый Малый Уж, 
якый притїкав до млина, была зре-
ґулована рїка Уж, збудоване кіно 
„Ужгород“, ужгородьска електро-
станіця, завод на выробу марґа-
ріну, мясокомбінат, готел „Карпа-
тія“ на сучасній ул. Мукачовскій 
(перед переяздом), будинкы двох 
културно-освітных інштітуцій – 
Народного руського дому А. Дух-
новіча, сполку „Просвіта“, было 
выбудоване намістя Т. Ґ. Масарі-
ка (сучасне намістя Шандора Пе-
тефія). У містах і селах ся будо-
вали шпыталї, адміністратівны 
будинкы, нотарьскы і шандарьскы 
станіцї і іншы.

Так ці інакше уж тогды не мо-
лодій особі (умер у віцї 78 років) 
удало ся зробити много хосенно-
го про своїх краян. Зато собі Ан-
тоній Бескид залужить мати міс-
то у нашій памяти, без огляду на 
ёго русофільскы погляды. На-
жаль, він не дістав тілько чести, 
жебы бодай посмертно ся став 
Честным жытелём краю, Ужгоро-
да, жебы ёго мено несла дакот-

ра уліця в Ужгородї, жебы на бу-
динку, де жыв была наіншталова-
на меморіална табла. Нащастя, не 
каждый має память коротку. За-
то ся зышли 18. септембра 2010 
з нагоды 125-ой річніці од наро-
джіня Антонія Бескида актівісты 
русиньскых орґанізацій, жебы да-
ти часть тій неордінарній особ-
ности в історії краю і Ужгорода. 
На містьскім цінтерю Калварія, на 
гробі, де спочівають ёго нетлїнны 

остаткы, была одправлена пана-
хіда а пізнїше ся одбыла наукова 
конференція...“

Тілько з цїнной статї, котра была 
заложена до архіву Русиньского 
културноосвітного общества А. 
Духновіча в Пряшові, а то і з той 
прічіны, же Антоній Бескид, родак 
з выходной части сучасной Слова
кії, якый ся народив у родинї ґре
кокатолицького священика Ґри
ґорія Бескида в Ганіґовцях, Сабі
новского окресу, быв нелем ме
ценашом на Підкарпатьскій Руси, 
але матеріално помагав і Русинам 
на выходнім Словеньску. Напр. на 
куплїня Руського дому в Пряшо
ві подаровав 6 000 Кчс, подаро
вав грошы на збудованя Памятни
ка А. Духновічови в Пряшові, на 
Памятник А. Добряньскому в Ми
халовцях як і на іншы културно
освітны цїлї Русинів. В архіві на
шого общества є і єдна статя з но
винок „Карпатськый Евроміст“ з 
8. 2. 2003, автором котрой є Ан
дрій Гойда. Свою статю він напи
сав операючі ся на матеріалы Об
щества А. Духновіча в Ужгородї 
з року 1928. А. Гойда свою ста
тю назвав „Наш ґубернатор Др. 
А. Гр. Бескид“. З нагоды 70 років 
од смерти А. Бескида він пише: 
„Вшытко, што є споєне з културно-
націоналным возроджінём кар-
паторусиньского народа, є не-
розлучно звязане з покровитель-

• Участници панахіды за бывшым ґубернатором Підкарпатьской 
Руси А. Бескидом на цінтерю Калварія в Ужгородї 18. септембра 2010 
(першый справа єден з орґанізаторів подїї Л. Филип).

• Участници панахіды за А. Бескидом  поклонили ся памятцї А. Бес-
кида при ёго гробі, (першый справа Народный художник Україны В. 
Микита) а потім была з нагоды 125 років ёго народжіня научна кон-
ференція.
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ством і помочов Др. А. Ґр. Бески-
да. Кідь ся орґанізовало Общество 
А. Духновіча, Др. А. Ґр. Бескид ся 
став ёго першым честным членом 
і ёго покровителём. Окрем того, в 
тяжкых часах він дав фінанції, якы 
допомогли обществу успішно роз-
вивати свою роботу. В розлічных 
періодах ґубернатор подаровав 
обществу веце як 50 000 Кчс, не 
беручі до увагы тоты сумы, котры 
він подаровав окремым інштітуці-
ям на реалізацію їх културных за-
чатків. Неєден сільскый театер і 
неєден хор суть завязаны щедро-
му патріотови і меценашови род-
ного краю. Він і при выдаваню 
нашых русиньскых класіків нелем 
же помагав матеріално, але про-
буджовав к тому людей, котры бы 

были способны вести тяжку при-
правну роботу. Простый в кон-
тактованю, приступный каждо-
му наш ґубернатор слухав жалї 
о народных потребах, старав ся 
о свій народ, не думаючі на свою 
славу. Слава іде за ёго дїлом“. 
Тілько зо споминаных новинок з 
пера Андрія Гойды. 

В нашім архіві маме і іншы 
документы – матеріалы зо жывота 
Антонія Бескида. О нїм ся мож до
чітати в бібліоґрафічній части по
слїдніх русиньскых енціклопедій 
„Енциклопедия Подкарпатской 
Руси“ (проф. Іван Поп, Ужгород, 
2001 р., „Encyklopedy of Rusyn 
History and Сulture (П. Р. Маґочій і 
Іван Поп, Торонто, 2002 – 2005) і 
в іншых історічных публікаціях. В 

тім контекстї інтересне є і оцїнїня 
словацького історіка Едуарда Нїж
няньского і кол. в знамій книж
цї „Хто быв хто за першой ЧСР“ 
(Едуард Ніжнянскі і кол., Братїс
лава, конзорціум Енціклопедія, 
1991 р.).

За цїнну статю, опубліковану в 
новинках „Подкарпатський Русин“ 
веджіня Русиньского културно
освітного общества А. Духновіча 
в Пряшові сердечно дякує пано
ви Людовітови Филипови як і ак
тівістам русиньскых орґанізацій в 
Ужгородї за ініціованя панахіды і 
научной конференції присвяче
ній Др. Антоніови Ґр. Бескидо
ви, бывшому ґубернаторови Під
карпатьской Руси в роках 1923 – 
1933. ■

27. септембра 2010 єм дістав од панї Ірены Сочковой 
смутну новину о смерти єй мужа, котрый тихо заснув  
18. авґуста 2010 року по куртій хворотї у віцї 88 років. 
Подля той справы розлучка з небіжчі-
ком ся одбыла в середу, 26. авґуста т. 
р. в костолї Св. Якуба в Градку у Рокі-
цан в Чеській републіцї. О тім, де были 
похованы ёго тїлесны остаткы, не має-
ме точны інформації.

Про нас Русинів Словакії Василь 
Сочка-Боржавин быв знамый як 
пло до т ворный поет, публіціста, істо-
рік літературы, педаґоґ і актівный ру-
синьскый дїятель. Ай по одходї на 
за служеный одпочінок він дале про-
довжовав свою научну, літературну і 
общественну роботу на благо Русинів 
не лем свого краю, але і Русинів цїлой 
Карпатьской Руси.

Небіжчік ся народив у містї Берегово 
на Підкарпатю в родинї учітеля Андрія. 
Руську реалну ґімназію закінчів у Хус-
тї а в роцї 1940 учів ся на Філозофічній 
факултї Будапештьской універзіты, але 
свої высокошкольскы штудії закінчів на 
Ужгородьскій філозофічній факултї в 
роцї 1950. 

Першы свої стишкы публіковав уж в роцї 1940 в но-
винках Русское слово, Карпаторусский голос, Sloven-
ská jednota, котры выходили в 40-ых роках в Будапеш-
тї. Ва силь Сочка робив у редакції новинок Закарпать-

ска правда, быв бібліоґрафом областной бібліотекы, 
учітелём, ведучім кабінету Закарпатьского інштітуту 
і інде. Є автором такых книг, як ГОРЫ И ДОЛЯ (1943), 

ВЕРХОВИНСЬКЫ НАПІВЫ (1960), БУ-
ДИТЕЛІ ПОДКАРПАТСЬКЫХ РУСИ-
НОВ (1995), В ПОДБЕСКИДСЬКЫХ 
ДОЛИНАХ (1996), ЗАЗВОНИЛИ В СЕЛІ 
НА ВЕЧУРНЮ (1999), ІСТОРІЯ ОБ-
ЩЕСТВА АЛЕКСАНДРА ДУХНОВИ-
ЧА (2003), ЛЮБИМЫЙ КРАЙ (2006) а 
кінцём авґуста 2009 выдав книжку під 
назвов: ХОРАЛЫ ІЗ ЛЮБИМЫХ ДО-
ЛИН. Ту на 312 сторінках поміщены 
ёго російскоязычны новелы, єсеї, 
споминкы і путёвы запискы з дорог 
по Чехії, Словакії, Росії, Литві і Мол-
давії. Про нашых словацькых Руси-
нів інтересны суть путёвы запискы зо 
споминками з дорог, котры небіжчіка 
повели до близкых ёго сердцю за-
кутин Выходной Словакії, де сплять 
вічным сном нашы підбескидьскы пів-
цї: Александер Духновіч (1803 – 1865), 
Александер Павловіч (1819 – 1900), 
Юлій Ставровскый-Попрадов і іншы 
вызначны дїятелї русиньской културы. 

В книжцї споминать і на свою участь на научных семіна-
рях в Пряшові в роках 2003 і 2004, котры єм орґанізовав 
в тых роках в рамках Руського дому в Пряшові. Опублі-
ковав і фотодокументацію з нашых тогдышнїх културных 
акцій. Окрем того, до послїднёй своёй книжкы включів 

Мґр. Гавриіл БЕСКИД, Пряшів

Умер поет, історік літературы, 
прозаік і публіціста

• Знамый русиньскый писа-
тель В. Сочка-Боржавин, якый 
одышов до вічности 18. ав-
ґуста 2010.
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небіжчік і цїнны історічно-літературны архівны матеріалы. 
Треба додати, же В. Сочка-Боржавин быв і автором фун-
даментално-документарной роботы: „Коло колыскы па-
тріотічного ренесанса“, де пише о возроджіню русинь-
ского руху в своїм краю, де быв актівным участником од 
90. років 20 ст. аж до кінця свого земського жытя. Ёго по-
езія, прозаічны матеріалы і іншы творы, котры про Руси-
нів охабив Василь Сочка-Боржавин, просякнуты ласков к 
русиньскому народу, тему беруть зо середовиска того на-
рода і суть великым прикладом формованя народного са-
моусвідомлїня про вшыткы віковы катеґорії карпатьскых 
Русинів. Пробуджають в них історічну память і формують 
велику ласку к русиньскым корїням, обычаям і дїдовизнї.

Василь Сочка-Боржавин быв великым патріотом і 
общес твенным дїятелём, актівным борцём за возроджі-
ня русиньского народа, честным председом областного 

выбору Общества Карпатьскых Русинів (1991 – 1992), 
быв участником Світовых конґресів Русинів, честным 
председом Ужгородьского Общества А. Духновіча, чле-
ном і коордінатором Світовой рады Русинів. На многых 
їх засїданях выступав з прословами вызываючіма за-
хранити світове русинство і своїх русиньскых краян. Быв 
будителём карпатьскых Русинів нового періоду, наслїдо-
вав приклад своїх любимых будителїв-попередників, ку 
котрым ся ставляв з великым решпектом і ласков.

З Василём Сочком-Боржавином росстають ся Русины 
Словакії, членове Русиньского културно-освітного об-
щества А. Духновіча в Пряшові, членове Русиньской 
оброды Словакії, редакція Русина і Народных новинок, 
Музей русиньской културы у Пряшові і низко скланяють 
свої головы перед ёго світлов памятков.

Вічная єму память і блаженый покой! ■

Мы, мадярська національна мен-
шина русинув маєме тоту серенчу, 
ош уєдно из нашов державов сьме 
вступили до Евроунії.

Довкола видїли сьме, як до сёго 
вступу готовилися вшыткі: и госу-
дарственнї орґаны, и політикы, и 
бізнес, айбо и простї люде, котрі 
пережывають за свуй хлїб насущный. 
Ушытка чилядь иде у новоє Бытїє.

Ба што нас там чекать?
Кажуть, ош буде лїпше, як было до-

сюдь...
До типирь нас, русинув, признава-

ла и фінансово пуддержовала лем 
Мадярська держава, за што юй наше 
дякованя и чисть.

Дале кажуть, ош нич не помінять-
ся. Ош вопрос меншин Евроунія ли-
шає у парафіі каждой державы по-
окреме. Може у тому є правда, бо 
меншины словакув, нїмцюв, україн-
цюв и другых у Мадярщинї мавуть, 
кромі неї і свуй отчий край, свою ма-
тїрь, свою державу. Наша русиньска 
меншина за тисячу рокув своёго су-
ществованія у центрї Европы нїґда 
шуга їх не мала. Мы народ без сво-
єї державы, айбо маєме свуй отчий 
дом – Карпаты. Наші предки, як мог-
ли, утверждали русинство, як націо-
нальность, хотїли розбудити наш на-
род из „глубокого сна“. Сотнї, тисячі 

нас, русинув, стали знаменитыми у 
світї наукы, культуры, айбо знамени-
тї і наші вівчарї, лїсорубы, садоводы, 
виноградарї, землеробы, строителї, 
умільцї, а й много другых чесных лю-
дий труда, а то не лем у Европі, ай-
бо и у Сибіру, и у Америцї, ай ин-
де. И де бы мы не былы, „род наш 
чесный не забудеме николи“.

Айбо вернуся до вопроса: Што нас 
чекать у Евроунії?

Есе нїбы-нїбы ділема: Евроунія, 
а у нюй русины, айно „наш народ 
єдиный, да живет свободный“, а жы-
ти дале будеме у Евроунії...

Досі можеме похвалитися, ош про 
нашу меншину знавуть не лем у Ма-
дярщинї, айбо и за гатарами. Много 
общих дїйств было за послїдный час. 
Достаєме у сёму порозуміня и значи-
тельну матеріальну помуч.

Тогды што нам ищи треба?
Нараз кажу, што ми на душі...
Хотїв бы-м, обы я, мої дїти и онукы 

достали од Евроунії признаніє дер-
жавної національности – русины.

Якоє основаніє сёму?
Я не історик, а художник, айбо ти-

пирь не фантазуву, коли кажу про то, 
што мы, русины, понад 1000 рокув є 
ґражданами Европы.

Есе бы была здїйснена воля пред-
кув и нашого народа. Не біда, што 

реалізоватися она може лем за рокы, 
айбо готовити есе треба уже днись.

Но, а кто має придичноє право 
ставити сись вопрос перед Евро-
уніов?

За нас то не зробить никто, лем мы 
русины.

Первым на розум приходить воля 
нашого народа, дале государственнї 
и общественнї орґанізациї національ-
ної меншины русинув Мадярщины, 
дале Світова Рада русинув и дале, 
я увіреный, што Папа Римськый пуд-
держить ґреко-католицьку церьков, 
котра обєдиняє русинув, пуддержить 
во имя торжества историческої спра-
ведливости.

Типирь хочу казати своє про про-
ґраму мінімум.

Головноє у нюй – се признаніє 
Евроуніов того, што русины є на-
ціональна меншина Унії а не лем 
Мадярщины. Бо мы жыєме не лем 
у Мадярах, айбо и у Польщі, Чехиї, 
Словакиї, Хорватиї, Словениї, Ру-
муниї, котрі суть членами Евроунії. 
А так русинська меншина мала бы 
быти пудпорована нашов новов дер-
жавов и духом, и хлїбом насущным. 
На сёму кончаю писати про то, што 
бы минї хотїлося...

Дале хочу подїлитися из вами тым, 
ош як бы нам мож заявитися у Евро-

Іван МAНАЙЛО, небогый посланець Цїлодержавной меншыновой самосправы у Мадярьску

Што нас, мадярськых русинув,
чекать в Евроуніі?
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пі, ош мы є, кто мы є и які мы є нынї 
жывущі русины.

Бо у Портуґалії, кажім, знавуть, кто 
такы шведы, мадяры і т. д., айбо мо-
же лем 100 їх ґраждан знає про ру-
синув. И есе так є дись у половинї 
стран Евроунії.

Дати про себе на знаня потре-
бує первоочередного вниманія, обы 
знали про нашу исторію, про науку, 
культуру, жытя і быт. Дати знати про 
нашых будителюв, душпастырюв, 
учителюв, про нашых героюв у мно-
говіковуй борьбі за волю.

Треба публікациї, показ ТВ філь-
мув про нашое прошлоє и днишньоє. 
Маєме указати наше Богослуженіє, 
сокташі, піснї и танцї. Маєме улаш-
товати концерты народных музык 
и професіональных исполнителюв, 
композиторув. Орґанізовати встрїчі 
из поетами, писателями, майстрами 
народного искуства, художниками.

Дати чисть Гімну, Прапору и Гер-
бу русинув.

И многоє другоє. Напримір, нашу 

кухню, стравы на Великдень, на Ся-
тий вечур из колядниками.

За які гроші то все, звідаю я?
Примір. Для созданія выставкы 

русинськых художникув у Европі на-
ша меншина у Ваці орґанизовала 
орґкомітет, розробила условія и ко-
шторис выставки и розослала інфор-
мацію про есе у посольства восьмох 
країн, де жывуть русины. Просьба 
была одна: возьміть на себе фінан-
сірованіє выставкы, за што каждый 
учасник її подарує єден образ спон-
сорови. То выходить так, ош они 
нам – мы їм. Но есе окремый єден 
лем наш примір. Навірно є и другі 
варіанты.

А так, Мадярська держава на на-
шоє шырокоє представленіє у Европі 
окремі гроші навряд ци дасть.

Гроші мадярськых русинськых мен-
шин уже роздїленї на другі цїлї. Лиша-
єся єдно – пудготовити план, проґра-
му и кошторис на проведеня кажімо 
Фестивалю русинув у однуй из сто-
лиць бывшої Австро-Мадярщины. 

Тот план подати ор ґа нам власти 
Унії, Папі Римському, урядам Австрії 
и Мадярщины из прось бов помочи 
нам русинам достойно представити-
ся світови.

Розробка такого плана мала 
бы быти на первый раз и на по-
дальші рокы у руках русинськых 
общественных дїятелюв Мадярщины 
и заграницї. Цїлї такых планув на 
днись и на дале из помочов Господа 
Бога могли бы стати реалітов.

Но, айбо што из того, кидь тото 
збудеся? Кажуть так: „Пуд лежачий 
камінь вода не тече.“ То так. Айбо 
кидь зрушиме го – Европа дознаєся 
про нас много булше ги досі. Зруши-
ме другый, тритїй раз, може станеме 
русинськов меншинов на содержанії 
Евроунії.

Но а дале – Надїя і Віра у торжес-
тво историческої справедливости.

Честованї мої братя и сестры! 
Дуже бы-м хотїв знати, ци я не 
сам стою серед поля из своїми 
мыслями? ■

Коротка екскурзія до новой історії 
Русинів Румунії
Минулость Русинів ся тратить в пропасти часу. На 

обяснїня нашой історії треба вынакладати омного веце 
сил, як то роблять іншы народы. Наперек тому, столїтя 
не дозволили впасти Русинам до забытя, вышмарити 
їх з історічного часу мімо европской і світовой екзіс-
тенції. 

Рік 1945 мав поставити точку за русиньскым бытём 
посередництвом розказів, якы приходили здалека. Ві-
дїло ся, якбы наше бытя вхопив корч, якбы здеревянї-
ло. По чотырёх  з половинов десятках років рік 1989 
воскресив русинство в Середнё-Выходній Европі. По-
добно то было і в Румунії. Нашы противници але не 
переставали стояти на протирусиньскых позіціях напе-
рек тому, же румуньскый народ ся поставив суверенно 
честно за народностны меншыны такой по падї кому-
ністічного режіму. Підтримує захованя народной іден-
тічности посередництвом розвоя материньского языка, 
културы і традіцій каждой народностной меншыны, 

як і посередництвом репрезентації в парламентї зо 
шпеціфічныма законныма выгодами. 

Року 2000 быв основаный Културный союз Руси-
нів Румунії і быв зареґістрованый як правный субєкт. 
Ёго дїятельство видно чім дале веце, окреме у звязи з 
успіхами у парламентных вольбах в роках 2000, 2004 і 
2008. Русиньске возроджіня ся може реалізовати вдяка 
културным акціям підпорованым урядом презідента, 
владов і парламентом, основныма інштітуціями фун-
ґуючіма в рамках демократічной сістемы Румунії. Чім 
дале веце нашых етнічных родаків усвідомлює собі 
свою русиньску ідентічность, єй значіня про їх бытя. 
Їх участь на розлічных културных акціях, на цїлковім 
єствованю нашого союзу ся стає бесспорным фактом, 
якый підвышує престиж Русинів у многых сферах. Іщі 
раз підкреслюєме, же ніч з того бы ся не зреалізовало 
без великодушности румуньского народа, котрый по-
середництвом основных штатных інштітуцій підпорує 
розвой народной ідентіты мінорітных народностей.

Русины у Румунії суть в неперерывнім контактї з Ру-
синами цїлого світа. Року 2002, на засїданю Світовой 

Др. Юрій ФІРЦАК, председа Културного союзу Русинів Румунії, посланець за Русинів у румуньскім 
парламентї

Заслужна робота на полї розвитку 
култутры Русинів Румунії
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Бо у Портуґалії, кажім, знавуть, кто 
такы шведы, мадяры і т. д., айбо мо-
же лем 100 їх ґраждан знає про ру-
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стран Евроунії.

Дати про себе на знаня потре-
бує первоочередного вниманія, обы 
знали про нашу исторію, про науку, 
культуру, жытя і быт. Дати знати про 
нашых будителюв, душпастырюв, 
учителюв, про нашых героюв у мно-
говіковуй борьбі за волю.

Треба публікациї, показ ТВ філь-
мув про нашое прошлоє и днишньоє. 
Маєме указати наше Богослуженіє, 
сокташі, піснї и танцї. Маєме улаш-
товати концерты народных музык 
и професіональных исполнителюв, 
композиторув. Орґанізовати встрїчі 
из поетами, писателями, майстрами 
народного искуства, художниками.

Дати чисть Гімну, Прапору и Гер-
бу русинув.

И многоє другоє. Напримір, нашу 

кухню, стравы на Великдень, на Ся-
тий вечур из колядниками.

За які гроші то все, звідаю я?
Примір. Для созданія выставкы 

русинськых художникув у Европі на-
ша меншина у Ваці орґанизовала 
орґкомітет, розробила условія и ко-
шторис выставки и розослала інфор-
мацію про есе у посольства восьмох 
країн, де жывуть русины. Просьба 
была одна: возьміть на себе фінан-
сірованіє выставкы, за што каждый 
учасник її подарує єден образ спон-
сорови. То выходить так, ош они 
нам – мы їм. Но есе окремый єден 
лем наш примір. Навірно є и другі 
варіанты.

А так, Мадярська держава на на-
шоє шырокоє представленіє у Европі 
окремі гроші навряд ци дасть.

Гроші мадярськых русинськых мен-
шин уже роздїленї на другі цїлї. Лиша-
єся єдно – пудготовити план, проґра-
му и кошторис на проведеня кажімо 
Фестивалю русинув у однуй из сто-
лиць бывшої Австро-Мадярщины. 

Тот план подати ор ґа нам власти 
Унії, Папі Римському, урядам Австрії 
и Мадярщины из прось бов помочи 
нам русинам достойно представити-
ся світови.

Розробка такого плана мала 
бы быти на первый раз и на по-
дальші рокы у руках русинськых 
общественных дїятелюв Мадярщины 
и заграницї. Цїлї такых планув на 
днись и на дале из помочов Господа 
Бога могли бы стати реалітов.

Но, айбо што из того, кидь тото 
збудеся? Кажуть так: „Пуд лежачий 
камінь вода не тече.“ То так. Айбо 
кидь зрушиме го – Европа дознаєся 
про нас много булше ги досі. Зруши-
ме другый, тритїй раз, може станеме 
русинськов меншинов на содержанії 
Евроунії.

Но а дале – Надїя і Віра у торжес-
тво историческої справедливости.

Честованї мої братя и сестры! 
Дуже бы-м хотїв знати, ци я не 
сам стою серед поля из своїми 
мыслями? ■

Коротка екскурзія до новой історії 
Русинів Румунії
Минулость Русинів ся тратить в пропасти часу. На 

обяснїня нашой історії треба вынакладати омного веце 
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як і посередництвом репрезентації в парламентї зо 
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Ёго дїятельство видно чім дале веце, окреме у звязи з 
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владов і парламентом, основныма інштітуціями фун-
ґуючіма в рамках демократічной сістемы Румунії. Чім 
дале веце нашых етнічных родаків усвідомлює собі 
свою русиньску ідентічность, єй значіня про їх бытя. 
Їх участь на розлічных културных акціях, на цїлковім 
єствованю нашого союзу ся стає бесспорным фактом, 
якый підвышує престиж Русинів у многых сферах. Іщі 
раз підкреслюєме, же ніч з того бы ся не зреалізовало 
без великодушности румуньского народа, котрый по-
середництвом основных штатных інштітуцій підпорує 
розвой народной ідентіты мінорітных народностей.

Русины у Румунії суть в неперерывнім контактї з Ру-
синами цїлого світа. Року 2002, на засїданю Світовой 

Др. Юрій ФІРЦАК, председа Културного союзу Русинів Румунії, посланець за Русинів у румуньскім 
парламентї

Заслужна робота на полї розвитку 
култутры Русинів Румунії
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рады Русинів у Криницї (Польща), наша орґанізація ся 
стала асоціованым членом того орґану. В наслїдуючім 
роцї на Світовім конґресї Русинів у Пряшові (Слова-
кія) наш союз быв приятый за рядного члена а в роцї 
2005 як рядный член взяв участь на наступнім конґре-
сї в Криницї (Польща). Дістали сьме прівілеґіє, а была 
то про нас честь і радость, же в роцї 2007 сьме в на-
шій країнї, в Мараморош-Сіґетї, могли орґанізовати 
9. Світовый конґрес Русинів, котрый участны Русины 
высоко оцїнили. Сучасно кажда делеґація позітів-
но оцїнила румуньскый приклад реалізації народной 
ідентіты мінорітных народностей. Року 2009 делеґація 
нашого союзу взяла участь на 10. Світовім конґресї Ру-
синів у Руськім Керестурї (Сербія) і в Петровцях (Хор-
ватія).

Културный союз Русинів Румунії 
святковав 10. років своёй екзістенції
Делеґаты Русинів із областей Сучава, Мараморош, 

Арад, Алба, Гунедоара і Букурешт 3. – 5. септембра 
2010 ся стрїтили в містї Дева, жебы ославили десять 
років актівной роботы своёй орґанізації. 

При тій нагодї Михаіл Дронов в менї Русинів Росії 
передав поздрав Русинам у Румунії. Окрем того, сек-
ретарь презідента Румунії Екштайн Петер Ковач 
прочітав поздравне посолство од презідента Румунії 

Траяна Басескуа. З поздравным словом выступив і 
выконный секретарь Світовой рады Русинів і председа 
Русиньской оброды на Словакії Владимір Противняк. 
Потім префект жупы Гунедоара, Аттіла Дежі, котрый 
є сучасно членом влады Румунії за Демократічный 
союз Мадярів, выступив із властным прословом, як і 
з поздравом од Одбору інтеретнічных односин влады 
Румунії. Юліу Віклер, eвропосланець, председа Де-
мократічного союзу Мадярів у жупі Гунедоара, не міг 
взяти участь на ославах, но ёго поздравне слово про-
чітав Бурян Ґерґель. Прослов посланця румуньского 
парламенту, ведучого ґрупы посланцїв 18 меншыновых 
народностей (окрем мадярьской) Варужана Памбук-
чіана, якый таксамо не міг взяти участь на святї, быв 
представленый на великій образовцї на сценї Дому 
културы в Деві. Роботу нашого союзу оцїнив і пред-
седа Світовой рады Русинів і председа Руськой маткы 
в Сербії – Дюра Папуґа, якый Ю. Фірцакови передав 
честный діплом, в якім стояло: „Ґратулую Вашому 
Културному союзу Русинів Румунії к округлым роко-
винам і за заслугы передавам діплом ёго председови і 
желам му, жебы продовжовав у неустанній роботї 
на хосен Русинів тым самым темпом і в будучнос-
ти...“   

По офіціалній части наслїдовав богатый културный 
проґрам, якый указав красу фолклору, уменя і културы 
Русинів Румунії. К юбілею быв выданый і двойтомный 

• Святкованя 10-річного дїятельства Културного союзу Русинів Румунії в містї Дева зачало Службов Бо-
жов, на якій, окрем іншых, взяли участь: (в першім рядї злїва) председа юбілуючой орґанізації Ю. Фірцак, 
выконный таёмник Світовой рады Русинів В. Противняк, председа СРР Д. Папуґа і председа Комісії СРР про 
літературу і выдавательску роботу В. Дудаш. Фотка: Ф. Ґал
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Модераторка релації: Нателла Болтянская

Н. Б.: На самый перед хотїла бы єм представити нашых 
гостїв: Андрій Васильєвіч Фатула, Русин, член Русинь-
ского землячества (общества, сполку – позн. ред.) „Карпат-
ская Русь“, кандідат юридічных наук. Йосиф Михайловіч 
Гливко – Русин, председа Русиньского землячества „Кар-
патская Русь“. Михаіл Юрієвіч Дронов – русиніста, пред-
седа Клубу приятелїв Карпатьской Руси при Русиньскім 
землячестві „Карпатская Русь“. 
Нашов днешнёв темов є представити – а я докінця ани не 
знаю адекватно высловити таке словне споїня – малый 
народ. Также росповіджте о тім малім народї, затоже 
нашы жытелї знають хто то суть „русские“, знають хто то 
суть Українцї, докінця знають хто то суть – респ. западен-

цї (найзападнїшы Українцї – позн. ред.). Хто суть то власт-
но Русины?
А. Ф.: Русины – жытелї сучасной Закарпатьской области, 
котра до року 1945 была інтеґралнов частёв Чехослова-
кії з правами автономной републікы Підкарпатьска Русь. 
Вообще, Русины жыли тісячлїтя на теріторії Карпат в 
розлічных реґіонах, но свою автономію мали уж за Мадярь-
ской републікы по роспадї Австро-Угорьска в роцї 1918. В 
децембрї того же року ся стали автономнов републіков в 
рамках Мадярьска. На властне желаня і по Сен-Жерменьскім 
договорї ся стали частёв ЧСР, де жыли на автономній те-
ріторії. Дїло в тім, же тот вопрос ся рїшав не так на Закар-
патю, як в США.
Н. Б.: Чом?
А. Ф.: Бо там жыло коло 700 тісяч Русинів.
Н. Б.: Одкы ся там взяли?

• В богатім културнім проґрамі  спомянутых ослав, окрем іншых, выступила фолклорна ґрупа Червена 
ружа з русиньского села Быстра в жупі Мараморош, котра вшыткых порадовала домашнїма русиньскыма 
народныма співанками. Фотка. Ф. Ґал

албум суґестівных фотоґрафій із дїятельства орґаніза-
ції Русинів Румунії.

П. С.: К многым ґратулантам ся припоюють і чле-
нове Словеньской асоціації русиньскых орґаніза-

цій і колектів редакції Русина і Народных новинок. 
На многая і благая лїт Вашій орґанізації і Вашому 
председови! 

■

Русиньскый вопрос –
проблем малого народа
(Розговор з Андріём Фатулом, Йосифом Гливком і Михаілом Дроновом в релації „Мы“, 
высыланій в московскім радію Ехо Москвы 11. авґуста 2010.)
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А. Ф.: Одкы? Австро-угорьска монархія, утиск, рабство... 
треба было даяк жыти. Многы одходили гет. Шыфы были 
переповнены Русинами. Они одходили двигати на высшу 
уровень Канаду, США. Мали там і свій Конґрес Русинів. 
Была така особность – Ґриґорій Жатковіч, котрый ся піз-
нїше став першым ґубернатором Підкарпатьской Руси. 
Він розробив меморандум, в котрім пункт по пунктї быв 
росписаный проґрам підкарпатьскых Русинів. З тым ме-
морандумом пішов за тогдышнїм презідентом США Вілсо-
ном. Презідент Вілсон підпорив план взнику автономной 
републікы Русинів, котра бы ся припоїла ку будь-котрому 
славяньскому народу – або к Чехам, або к Полякам, або к 
Українї. Но в тім часї властно ани Україны не было, была 
лем Велика Росія. Але быв то час, кідь взникала перша 
Чехословацька републіка. Но а першый презідент той 
републікы якраз пришов до США. 
Ґриґорій Жатковіч выужыв тот момент і стрїтив ся з ним. 
По тій стрїчі презідент першой ЧСР (Т. Ґ. Масарик – позн. 
ред.) быв согласный і проголосив: „Мы приправлены Русинів 
Підкарпатьской Руси прияти до нашого штату.“ Презідент 
Вілсон тоту думку підпорив і конґрес єй схвалив векшынов 
голосіїв. Веце як 70 % Русинів, котры жыли в Канадї і США, 
ся зышли на своїм конґресї і тыж прияли рїшіня, же ся треба 
припоїти к ЧСР. Так ся і стало: підкарпатьскы Русины были 
припоєны к Чехословакії. 
Н. Б.: Покы єм добрї порозуміла, єден з Вас, конкретно 
Йосиф Михайловіч Гливко ся народив в Чехословакії.
Й. Г.: Гей. В тім часї Підкарпатьска Русь была частёв ЧСР.
Н. Б.: А Ваша особна самоідентіфікація, коли і як ся зроди-
ла? На якім языку сьте дома говорили?
Й. Г.: Мы дома все бісїдовали русиньскым языком.
Н. Б.: А якый то є русиньскый язык? Высвітлийте, прошу.
Й. Г.: Є то наш народный язык.
Н. Б.: К якій ґрупі языків він належить?
Й. Г.: К выходославяньскым языкам.
М. Д.: Русиньскый язык – то є єден з выходославяньскых 
языків. Ёго особитостёв є значне множество і староруськых 
архаізмів. Но тыж є ту факт, же Русины тісяч років были 
жытелями іншых держав, в близшім сусїдстві жыли зо 
западныма Славянами, як і з Мадярами, Румунами, зато в 
їх языку мож найти много слов з языків своїх сусїдів. Тот 
момент міцно одлишує русиньскы діалекты од їм близкых 
україньскых діалектів. В сучасности ся у світї хоснують мі-
німално штири літературны штандарды русиньского языка 
про Русинів, котры жыють в розлічных державах. Дотеперь 
сьме говорили главно о Закарпатю, о Підкарпатьскій Руси, 
одкы походить переважна часть російскых Русинів, но тре-
ба памятати, же Русины жыють і в другых державах.
Н. Б.: Гей. Єдна з нашых слухачок пише: „Русины жыють і 
на теріторії Мадярії, Сербії, Румунії, Канады і так далше...“
М. Д.: Поздравую тоту панї.
Н. Б.: Она є Русинка.
М. Д.: Тїшу ся. Менї ся видить, же все треба становити 
послїдовность: або подля кількости людей, котры там 
жыють, або подля факту, ці Русины в тых державах суть 
автохтонныма, корїнныма жытелями, або бісїдуєме о істо-
річно взникнувшій діаспорї, яков є наприклад діаспора, котра 
коло 260 років жыє в Сербії. Но, в прінціпі, наслїдком історіч-
ного розвитку за діаспору мож раховати і діаспору Русинів у 
США і Канадї.
Кідь ся так задумаєме, – нажаль, мы днесь не діспонуєме 
точныма фактами, но думам сі, же мож бісїдовати о тім, же 
єднов з держав, де ся в сучасности родить така діаспора, 
котра ся часом стане історічнов, то є наша Російска феде-

рація. Затоже Закарпатя было частёв Совєтьского союзу і 
в скуточности найталентованїшы кадры із Закарпатьской 
области одходили в тім часї до центра своёй новой власти 
– до Російской федерації. І потенціалне чісло Русинів, котры 
доднесь жыють в Російскій федерації, може быти і много ті-
сяч. 
Нажаль, послїднє списованя жытельства, котре ся одбыло 
скоро перед десятьма роками, зафіксовало барз мало Руси-
нів. Но днесь хочеме вірити, же наслїдком слободного проце-
су русиньского возроджіня многы Закарпатцї, котры чують, 
же они не такы істы Українцї, як в другых областях, главно 
в сусїднїй Галічі, наісто ся запишуть Русинами. 
Н. Б.: Може я не цалком порозуміла проблематіцї Руси-
нів, но хотїла бы-м спознати конкретны судьбы. Миха-
іл, накілько єм порозуміла, вы ся учіли бісїдовати по 
російскы?
М. Д.: Самособов, так.
Н. Б.: Про двох моїх честованых гостїв суть материньскыма 
тыж другы языкы. Збачіла єм то подля їх акцента. Ці 
правда?
Й. Г.: Гей.
Н. Б.: Йосифе Михайловічу, я ся вже звідовала і вы мі од-
повіли, же сьте дома бісїдовали по русиньскы. Дедукую, 
же Вы ся народили десь в 40-тых роках...
Й. Г.: Дакус скорїше – у тридцять семім.
Н. Б.: То значіть, тїсно перед войнов.
Й. Г.: Так, перед другов світовов войнов. В часї, коли Нїмець-
ко обсадило Чехословакію і коли нас дали Мадярам, я уже быв 
на світї. Также, жыючі на єднім місцю, я быв раз жытелём 
ЧСР, потім Мадярії, наслїдно Україны і Совєтьского союзу. 
Н. Б.: Андрію Василёвічу, а Вы?
А. Ф.: Таксамо. Мій старшый брат ся народив в роцї 1938 в 
Чехословакії, другый брат – Николай ся народив в децембрї 
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1939 – а то уж в Мадярьску, но а я родженый у 1946-тім роцї, 
то значіть, уж в совєтьскій Українї. Што тым хочу повісти? 
Споминам на слова свого отця. Моя баба мала призвіско 
Славянин і вшыткы были Русины – мама, отець, братове. 
Но а коли єм ся народив і дістав родный лист, отець при-
шов домів і повідать: „Слухайте, ту дашто не сидить. Нас 
было 5 – 6 Русинів, но а теперь мы вшыткы стали Українця-
ми.“ Отець такым способом окоментовав сітуацію, котра 
настала, то значіть, же отець Русин, мама Русинка, а мене 
нараз записали Українцём.
Н. Б.: Політіка совєтьской влады?
А. Ф.: Абсолутно. Было пряме наряджіня Нїкіты Серґеєвіча 
Хрущова – вшыткых Русинів записати Українцями. Докін-
ця ся ани не звідовали, выписовали родны листы, выдавали 
обчаньскы леґітімації.
Н. Б.: А чом?
А. Ф.: Як чом? Жебы зліквідовати Русинів.
Н. Б.: А чом?
А. Ф.: Я думам, жебы тым потвердили, же то є їх обы ва-
тельство.
Й. Г.: Ту были і другы цілї.
Н. Б.: А ваш погляд якый?
Й. Г.: Теріторія, на якій жыть Русины, мать стратеґіч-
не положіня – она гранічіть з чотырёма державами. Было 
выгодне, жебы на граніцях з тыма державами не было Ру-
синів, бо не знати, што они будуть хотїти... Планова-
ли їх докінця і выселити. Чув єм, же уж были приправлены і 
ваґоны. Но Русины ніч планого не робили. Тісячі, стовкы ті-
сячі Русинів боёвали як добровольници в Червеній армадї. І. 
чехословацькый корпус быв орґанізованый в основнім з Руси-
нів Підкарпатьской Руси. Зато нас зохабили. Но збавили нас 
языка, домовины...
Н. Б.: Говорите, же дома сьте бісїдовали по русиньскы...
Й. Г.: Доднесь бісїдуєме.
А. Ф.: Приходиме домів і бісїдуєме по своёму. Хочу повісти, 
же досправды в роцї 1944 в корпусї ґенераля Свободы – че-
хословацькім корпусї, была векшына Русинів. Тото вшытко 
є описане. В тім часї Хрущов быв членом Політсовєта 4-го 
україньского фронту. А кідь записовали... Наш Русин Іван 
Фабріці добрї памятать, што му ёго отець говорив. Прихо-
дили к воякам і звідовали ся: „Русин? Прямый розказ Хрущова 
– записати Українцём.“ А ЧРС не могла ніч зробити. Кінцём 
рока 1944 влада ЧСР была в Лондонї...
Н. Б.: Почекайте, кідь добрї розумлю, в процесї забра-
тя Чехословакії была іщі єдна невелика теріторія, котра 
была знічена. Правда?
А. Ф.: Абсолутно.
Н. Б.: Потім, кідь совєтьскы войска ослободили Европу 
од фашізму, тота теріторія была прикапчана к Совєтьско-
му союзу. Добрї єм порозуміла?
А. Ф.: Гей, так то было.
Н. Б.: І настала насилна асімілація.
Й. Г.: Правилно.
А. Ф.: Паспорты не выдавали никому. Мы жыли по селах, 
нихто паспорты не дістав. Аж в октобрї 1964, кідь Хру-
щова одкликали із вшыткых постів, нам зачали выдавати 
паспорты. Чоловік без паспорта не міг ниґде піти. Тоты лю-
де были як рабы: робили і ніч не діставали.
Н. Б.: А як было написано в паспортї?
А. Ф.: Українцї.
М. Д.: З вашым дозволїнём, хотїв бы єм попозерати на опи-
саны моїма колеґами процесы з дакус інакшого угла. Дїло в 
тім, же Русины як выходны Славяне ся бесспорноно іденті-
фіковали – їх малочісленна інтеліґенція, справила то было 

духовенство, декларовала свою приналежность ку конкрет-
ному пространству, котре днесь красно мож назвати як 
„русский мир.“
Приближно в серединї 19. стороча русиньска інтеліґенція ся 
поважовала за Карпаторосів, а шырше – за руськых, т. є., 
якы приналежать к великому руському народу. Тоты ідеї за-
чали шырити міджі шырокы масы, жебы люде собі поступно 
усвідомили, же їх домовинов не є лем якась маленька жупа в 
Угорьскім кралёвстві в рамках Австро-Угорьска, але цїла ве-
лика Русь, котра, як ся в тім часї говорило, од руського по-
тока – то є приток Дуная на западї, аж по Владївосток, то 
значіть, же од Карпат аж по Камчатку жыє єдиный руськый 
народ. Но мы вшыткы знаєме, же проєкт великого русь-
кого народа внаслїдку періпетій із зачатку 20. стороча, не 
быв реалізованый. Но а большевіци ставили на україньскый 
народный проєкт. Тым у великій мірї припомогли зміцнїню 
україньской ідентіты міджі шырокыма масами тогдышнїх 
Малоросів, Хохлів і т. д., затоже єствовали розлічны назвы і 
самоназвы, но о тім не є днешня дебата.
Формално, з точкы зору дореволучной наукы, Русины Ма-
дярьского кралёвства і Галічской Лемковины ся тыж по-
важовали за Малоросів, хоць і шпеціфічных. Но а з погля-
ду україньской народной ідеї вшыткы бывшы етноґрафічны 
Малоросы і Русины, ці ся їм то любить, або нїт, ся мусять 
стати Українцями. Сталін ставив свій тромф на україн-
ство, зато і Русинам, у котрых хоць україньска народна ідея 
была притомна у части інтеліґенції, но не была росшырена 
міджі шырокыма масами, ся тыж зачала тота приписовати 
україньска ідентіта. 
Н. Б.: Вы принесли і даякы публікації. Будьте добры, 
вкажте нам, жебы їх могли відїти і позерателї, котры нас 
слїдують через інтернет. Далшый мій вопрос: Якой кон-
фесії суть Русины?
М. Д.: Русины суть православны і ґрекокатолици.
Н. Б.: Кідь сьте зачали говорити о русиньскій інтеліґенції, 
были выданы розлічны публікації, умелецькы творы... 
Заховали ся доднесь?
М. Д.: Самособов.
А. Ф.: Хочу кус поправити свого колеґу. Мадярьско при спи-
сованю жытелїв означовало Українцїв Малоросами, а Русинів 
Угроросами. Прото не мож говорити, же Русинів мож приря-
дити к Малоросам. Гей, є то мала народность, но де фак-
то то є четвертый выходославяньскый народ позад Росі-
ян, Білорусів і Українцїв. Но они были з цалком інакшых прічін 
Угроросами. 
М. Д.: Андрію Василёвічу, перебачте. Я согласный з комен-
тарём, же часто і в текстах їх мож стрїтити довєдна – 
Угроросы і Малоросы. Ці ся нам то любить, або нїт, век-
шына дореволучных научных робот з области лінґ віс тікы 
і етноґрафії говорить о населїню угроруськім і о Русинах 
угорьскых, як о конарику малоруського народа. Я єм наіс-
то прихыленцём єтно-народной самобытности Русинів, 
но тото суть історічны факты, же як етнічный матері-
ал дакотры учены 19. стороча класіфіковали Русинів як Ма-
лоросів. Но тот факт абсолутно не значіть, же вшыткы 
Малоросы ся мусять стати Українцями. Аналоґічно, як кідь 
тоты самы публікації (з того періоду) вшыткых выходных 
Славян ідентіфіковали як „русских“, но днесь маме штири 
выходославяньскы народы – російскый, україньскый, біло-
русь кый і русиньскый.
Н. Б.: Дістали сьме єден вопрос: „Ці бісїдують гостї ре-
лації русиньскым языком? Бодай лем пару фраз, тіпу 
„Добрый вечур, важены позерателї...“
Й. Г.: То буде просте: „Добрый вечур“.
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Н. Б.: Вопрос од Галины, котра пише о собі, же є Русин-
ка: „Як рїшають свої проблемы Русины, котры жыють в 
розлічных країнах?“
М. Д.: Барз добрї. В многых країнах Русины мають підпо-
ру держав, в котрых жыють. То значіть, з державного рос-
почту ся выдїляють фінанції на розлічны выданя в языках 
народностных меншын. В тім чіслї Русины, так, як і Укра-
їнцї, дістають фінанції на выдаваня своїх новинок і часо-
писів. Як приклад мож увести Словакію або Мадярьско, де 
выходять прекрасны русиньскы періодікы, як і неперіодічны 
выданя. З того ся можеме поучіти і мы – в Російскій феде-
рації.
Н. Б.: А кілько Русинів днесь жыє у світї?
М. Д.: Обще чісло людей русиньского походжіня, подля од-
гадів експертів, є коло єдного міліона і шістьсто тісяч. Но, 
нажаль, выслїдкы зо списованя жытельства суть значно 
одлишны. 
Н. Б.: В першій части нашого проґраму сьме зачали єдну 
тему, котру сьме але не закінчіли. Просила єм вас назва-
ти мена найвызначнїшых представителїв русиньской ін-
теліґенції.
М. Д.: Назву мена людей, якы мають цалком або счасти ру-
синьске походжіня. За Русина мож раховати нашого Іґора 
Грабаря, дале послїднёго представителя руськой заграніч-
ной церькви – недавно помершого владыку Лавра (Шкурлу), 
котрый быв родом з Выходной Словакії. В прінціпі, Русином-
Лемком быв отець композитора Бортняньского. Етімоло-
ґія родины Бортняньскых – село Бортне (то є знаме село на 
Галічскій Лемковинї), котре днесь є частёв Польщі. Тото се-
ло дало много лемківскых патріотів свому краю. Мено Ен-
ді Варгола ся традічно рахує к Русинам, хоць я ся скептічно 
позерам на тоту особность.
Н. Б.: Є ту вопрос од учітеля з Канады: „Каждый народ 
проходить свою путь самоідентіфікації даякым спосо-
бом – од културного к політічному. Наприклад, у Поляків, 
Українцїв або і Чехів на самый перед было културне воз-
роджіня, аж потім наслїдовали політічны цілї – самоіден-
тіфікація. Скорше, як ся появив цїль україньской держав-
ности, обявили ся Котляревскый, Шевченко, Франко. Чом 
у Русинів є вшытко навспак – наперед політіка, а потім 
култура, то значіть то, што робить народ народом. Де є 
русиньска култура? Де суть русиньскы писателї? Окрем 
Духновіча, на котрого претендують і Українцї?“
М. Д.: Наш важеный слухач здакады зачув дзвін, но не знає 
точно, де він... Дїло в тім, же і Духновіч мав огромне множе-
ство своїх сучасників з рядів інтеліґенції – писателїв, публі-
цістів, котры в тім часї „обробляли“ карпаторуську ниву... 
Шпеціално єм принїс публікації, переднї сторінкы котрых 
можуть відїти тоты, хто нас теперь позерать через ін-
тернет. Є то Антолоґія сучасной русиньской літературы 
і вообще антолоґія русиньскых авторів розлічного періоду. 
Русиньска култура ся розвивала, розвивать ся, і хочу віри-
ти, же ся буде розвивати. Є абсолутно тота іста сітуа-
ція, як і з другыма народами. З вопросу нашого позерателя 
видно, же тот пан чув у першім рядї о дакотрых політічных 
амбіціях части представителїв русиньского руху, главно в 
роках 2007 – 2009, но вєдно з тым ся му, на ёго шкоду, не 
дістало інформацій о културных успіхах Русинів в розлічных 
країнах, де они жыють.
А. Ф.: Хочу доповнити, же з того, як позератель поставив 
вопрос, він чув лем о Духновічови... А і то не цїлу правду. Дух-
новіч нїґда не мав нияке одношіня к Українї. Він умер в ро-
цї 1869. Цїлый свій жывот прожыв на Підкарпатьскій Руси, 
пізнїше Пряшівскій Руси. Быв членом угорьского парламен-

ту. Все заставав інтересы Русинів. Міджі іншым, на уров-
ни з ним в тім періодї писав і Александер Павловіч, Анатолій 
Кралицькый, Юлій Ставровскый, Іван Силвай, Євген Фенцик. 
Апропо, сын Євгена Фенцика Спефан ся став членом влады 
Підкарпатьской Руси. Зато єм мушеный повісти – то непра-
вилне тверджіня односно Духновіча. Теперь бы-м хотїв про-
чітати єден вірш А. Духновіча: „Я Русин был, єсмь, и буду,// Я 
родился Русином, // Честный мой род не забуду, // Останусь 
єго сыном. // Русин был мой отець, мати, // Руськая вся ро-
дина, // Русины сестры и браты, // И широка дружина; // Ве-
ликій мой род, и славный, // Міру єсть современный. // Духом 
и силою славный, всим народам пріємный...“
Як можеме збачіти, всягды він пише о Русинах.
Й. Г.: Наісто сьте збачіли, же писав по русиньскы...
М. Д.: Приятелї, хотїв бы єм зазначіти, же векшына авторів 
19. стороча пробовала свої творы писати на російскім літе-
ратурнім языку, або писали штандардом, котрый в собі міс-
тив рисы російского языка, містных діалектів і церьковнос-
лавяньского языка. Но в сучаснім русиньскім русї переважує 
тренд навертаня к родній бісїдї, родным діалектам. 
Н. Б.: А кілько є тых діалектів?
М. Д.: Тяжко пораховати вшыткы діалекты. В прінціпі, язы-
кова рознородость є у Русинів дость выразна, кідь взяти до 
увагы до увагы бачваньскых Русинів, котры жыють в Сер-
бії, Лемків, выходне Закарпатя... самособов, одлишностей 
є много, но тото языкове богатство може образ о Русинах 
лем збогатити.
Н. Б.: Історія дала Русинам велику шансу, кідь в 40-ых ро-
ках двадцятого стороча короткый час єствовала держава 
Рутенія. Як ся позерате на тот факт? Тадь лем вдяка Нї-
мецьку, а не демократічным европскым країнам, Русины 
ся на куртый час чули самостатным народом. 
А. Ф.: Тото фактічно николи не было. Не было Рутенії. В 40-
ых роках, точнїше до 1939-го року Підкарпатьска Русь была 
частёв ЧСР. І лем позад Мнїховского пакту, коли Чехослова-
кію роздїлили як ся їм хотїло, і главный атак быв наміряный 
дале на выход – на Совєтьскый союз, і тогды была ство-
рена Карпатьска Україна, котрой єдноднёвым, або скорше 
тройгодиновым, презідентом ся став на імпулз Нїмецька 
Авґустин Волошин. Была зложена і влада на челї з Андріём 
Бродіём, но за пару тыжднїв Бродія забили і зясь на імпулз 
Нїмецька ся премєр-міністром стає Авґустин Волошин. А 
тот вшыткы вопросы ходить конзултовати з Посолством 
Нїмецька.
Знаме є і мено Ґеорґія Ґеровского, доктора наук, котрый ро-
бив на Міністерстві загранічных дїл в Санкт-Петербурґу. 
Він зателефоновав міністрови ЧСР: „Як сьте могли не 
выбрати Андрія Бродія, кідь за нёго голосовала векшына лю-
дей, а за Авґустина Волошина, за ёго українську партію го-
лосовало лем коло 6 – 7%...“ А одповідь в телефонї была: 
„Што сьме могли робити, кідь Нїмецько на нас тискало?“ 
Н. Б.: А днесь єствує даяка форма автономії, або даяка 
штруктура на тій теріторії, од котрой ся вшытко зачало?
А. Ф.: Она є. Суть сполоченьскы орґанізації. І Рада Підкар-
патьской Руси, на челї котрой стоїть отець Димітрій Си-
дор. Єдиным желанём вшыткых є – быти Русинами.
Н. Б.: Теперь ся верну к желаню быти Русинами і к момен-
ту, з якого ся вшытко зачало. Вернийме ся до року 1991. 
Што было в тім роцї?
А. Ф.: Першого децембра 1991 ся одбыло референдум.
Н. Б.: З якым цїлём?
А. Ф.: Совєтьскый Союз ся роспав, взникли новы, наступ-
ницькы державы і Русины такой настолили тот вопрос. 
Зорґанізовали референдум і 78% жытелїв повіли своє „гей“ 
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Н. Б.: Вопрос од Галины, котра пише о собі, же є Русин-
ка: „Як рїшають свої проблемы Русины, котры жыють в 
розлічных країнах?“
М. Д.: Барз добрї. В многых країнах Русины мають підпо-
ру держав, в котрых жыють. То значіть, з державного рос-
почту ся выдїляють фінанції на розлічны выданя в языках 
народностных меншын. В тім чіслї Русины, так, як і Укра-
їнцї, дістають фінанції на выдаваня своїх новинок і часо-
писів. Як приклад мож увести Словакію або Мадярьско, де 
выходять прекрасны русиньскы періодікы, як і неперіодічны 
выданя. З того ся можеме поучіти і мы – в Російскій феде-
рації.
Н. Б.: А кілько Русинів днесь жыє у світї?
М. Д.: Обще чісло людей русиньского походжіня, подля од-
гадів експертів, є коло єдного міліона і шістьсто тісяч. Но, 
нажаль, выслїдкы зо списованя жытельства суть значно 
одлишны. 
Н. Б.: В першій части нашого проґраму сьме зачали єдну 
тему, котру сьме але не закінчіли. Просила єм вас назва-
ти мена найвызначнїшых представителїв русиньской ін-
теліґенції.
М. Д.: Назву мена людей, якы мають цалком або счасти ру-
синьске походжіня. За Русина мож раховати нашого Іґора 
Грабаря, дале послїднёго представителя руськой заграніч-
ной церькви – недавно помершого владыку Лавра (Шкурлу), 
котрый быв родом з Выходной Словакії. В прінціпі, Русином-
Лемком быв отець композитора Бортняньского. Етімоло-
ґія родины Бортняньскых – село Бортне (то є знаме село на 
Галічскій Лемковинї), котре днесь є частёв Польщі. Тото се-
ло дало много лемківскых патріотів свому краю. Мено Ен-
ді Варгола ся традічно рахує к Русинам, хоць я ся скептічно 
позерам на тоту особность.
Н. Б.: Є ту вопрос од учітеля з Канады: „Каждый народ 
проходить свою путь самоідентіфікації даякым спосо-
бом – од културного к політічному. Наприклад, у Поляків, 
Українцїв або і Чехів на самый перед было културне воз-
роджіня, аж потім наслїдовали політічны цілї – самоіден-
тіфікація. Скорше, як ся появив цїль україньской держав-
ности, обявили ся Котляревскый, Шевченко, Франко. Чом 
у Русинів є вшытко навспак – наперед політіка, а потім 
култура, то значіть то, што робить народ народом. Де є 
русиньска култура? Де суть русиньскы писателї? Окрем 
Духновіча, на котрого претендують і Українцї?“
М. Д.: Наш важеный слухач здакады зачув дзвін, но не знає 
точно, де він... Дїло в тім, же і Духновіч мав огромне множе-
ство своїх сучасників з рядів інтеліґенції – писателїв, публі-
цістів, котры в тім часї „обробляли“ карпаторуську ниву... 
Шпеціално єм принїс публікації, переднї сторінкы котрых 
можуть відїти тоты, хто нас теперь позерать через ін-
тернет. Є то Антолоґія сучасной русиньской літературы 
і вообще антолоґія русиньскых авторів розлічного періоду. 
Русиньска култура ся розвивала, розвивать ся, і хочу віри-
ти, же ся буде розвивати. Є абсолутно тота іста сітуа-
ція, як і з другыма народами. З вопросу нашого позерателя 
видно, же тот пан чув у першім рядї о дакотрых політічных 
амбіціях части представителїв русиньского руху, главно в 
роках 2007 – 2009, но вєдно з тым ся му, на ёго шкоду, не 
дістало інформацій о културных успіхах Русинів в розлічных 
країнах, де они жыють.
А. Ф.: Хочу доповнити, же з того, як позератель поставив 
вопрос, він чув лем о Духновічови... А і то не цїлу правду. Дух-
новіч нїґда не мав нияке одношіня к Українї. Він умер в ро-
цї 1869. Цїлый свій жывот прожыв на Підкарпатьскій Руси, 
пізнїше Пряшівскій Руси. Быв членом угорьского парламен-

ту. Все заставав інтересы Русинів. Міджі іншым, на уров-
ни з ним в тім періодї писав і Александер Павловіч, Анатолій 
Кралицькый, Юлій Ставровскый, Іван Силвай, Євген Фенцик. 
Апропо, сын Євгена Фенцика Спефан ся став членом влады 
Підкарпатьской Руси. Зато єм мушеный повісти – то непра-
вилне тверджіня односно Духновіча. Теперь бы-м хотїв про-
чітати єден вірш А. Духновіча: „Я Русин был, єсмь, и буду,// Я 
родился Русином, // Честный мой род не забуду, // Останусь 
єго сыном. // Русин был мой отець, мати, // Руськая вся ро-
дина, // Русины сестры и браты, // И широка дружина; // Ве-
ликій мой род, и славный, // Міру єсть современный. // Духом 
и силою славный, всим народам пріємный...“
Як можеме збачіти, всягды він пише о Русинах.
Й. Г.: Наісто сьте збачіли, же писав по русиньскы...
М. Д.: Приятелї, хотїв бы єм зазначіти, же векшына авторів 
19. стороча пробовала свої творы писати на російскім літе-
ратурнім языку, або писали штандардом, котрый в собі міс-
тив рисы російского языка, містных діалектів і церьковнос-
лавяньского языка. Но в сучаснім русиньскім русї переважує 
тренд навертаня к родній бісїдї, родным діалектам. 
Н. Б.: А кілько є тых діалектів?
М. Д.: Тяжко пораховати вшыткы діалекты. В прінціпі, язы-
кова рознородость є у Русинів дость выразна, кідь взяти до 
увагы до увагы бачваньскых Русинів, котры жыють в Сер-
бії, Лемків, выходне Закарпатя... самособов, одлишностей 
є много, но тото языкове богатство може образ о Русинах 
лем збогатити.
Н. Б.: Історія дала Русинам велику шансу, кідь в 40-ых ро-
ках двадцятого стороча короткый час єствовала держава 
Рутенія. Як ся позерате на тот факт? Тадь лем вдяка Нї-
мецьку, а не демократічным европскым країнам, Русины 
ся на куртый час чули самостатным народом. 
А. Ф.: Тото фактічно николи не было. Не было Рутенії. В 40-
ых роках, точнїше до 1939-го року Підкарпатьска Русь была 
частёв ЧСР. І лем позад Мнїховского пакту, коли Чехослова-
кію роздїлили як ся їм хотїло, і главный атак быв наміряный 
дале на выход – на Совєтьскый союз, і тогды была ство-
рена Карпатьска Україна, котрой єдноднёвым, або скорше 
тройгодиновым, презідентом ся став на імпулз Нїмецька 
Авґустин Волошин. Была зложена і влада на челї з Андріём 
Бродіём, но за пару тыжднїв Бродія забили і зясь на імпулз 
Нїмецька ся премєр-міністром стає Авґустин Волошин. А 
тот вшыткы вопросы ходить конзултовати з Посолством 
Нїмецька.
Знаме є і мено Ґеорґія Ґеровского, доктора наук, котрый ро-
бив на Міністерстві загранічных дїл в Санкт-Петербурґу. 
Він зателефоновав міністрови ЧСР: „Як сьте могли не 
выбрати Андрія Бродія, кідь за нёго голосовала векшына лю-
дей, а за Авґустина Волошина, за ёго українську партію го-
лосовало лем коло 6 – 7%...“ А одповідь в телефонї была: 
„Што сьме могли робити, кідь Нїмецько на нас тискало?“ 
Н. Б.: А днесь єствує даяка форма автономії, або даяка 
штруктура на тій теріторії, од котрой ся вшытко зачало?
А. Ф.: Она є. Суть сполоченьскы орґанізації. І Рада Підкар-
патьской Руси, на челї котрой стоїть отець Димітрій Си-
дор. Єдиным желанём вшыткых є – быти Русинами.
Н. Б.: Теперь ся верну к желаню быти Русинами і к момен-
ту, з якого ся вшытко зачало. Вернийме ся до року 1991. 
Што было в тім роцї?
А. Ф.: Першого децембра 1991 ся одбыло референдум.
Н. Б.: З якым цїлём?
А. Ф.: Совєтьскый Союз ся роспав, взникли новы, наступ-
ницькы державы і Русины такой настолили тот вопрос. 
Зорґанізовали референдум і 78% жытелїв повіли своє „гей“ 
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автономії, а выше 90% ся высловило за автономію в рамках 
Україны. Тадь Русины не ставлять вопрос, жебы хотїли ма-
ти свою державу або же хотять выступити з Україны. Нїт, 
Русины так вопрос не ставили ани не ставлять. Они хо-
тять быти частёв Україны, бо люблять Україну. То є пред-
сі наш близкый славяньскый народ, то суть нашы братя. 
Не є такого Русина, котрый бы не быв фанушіком „Діна-
ма“ (Київ) за „зборну“ Україны. Но Українцї не розумлять, же 
русиньскый народ єствує і є узнатый в многых державах сві-
та. Лем Україна ся од того одперать. Она не хоче Русинів 
узнати.
Н. Б.: Перебачте, панове, вы не пришли до нашого шту-
діа „Ехо Москвы“ нагодно. Видить ся мі, же сі од то-
го высыланя штось обіцяєте. Властно, сьте позерате-
лїв упозорнили на факт, же на теріторії Росії тыж жыють 
Русины, не так? Также, што хочете од влады Росії, од лю-
дей?
А. Ф.: Мы вам хочеме повісти, же скоро буде списованя жы-
телїв – в місяцї октобрї. Барз бы сьме хотїли вызвати сво-
їх краян – Закарпатцїв, котры в совєтьскім періодї путова-
ли, так, як і я – „по комсомольской путёвке“. У 1964 роцї я 
припутовав до северной части Тюменьской области, де єм 
робив. Не шкодую того, бо там досправды жыють люде з 
міцным характером, добры люде. Дістав єм там добру осві-
ту і добры основы до далшого жывота. Жыв єм на многых 
містах – на северї Тюменьской области, в Алтаю, на Кам-
чатцї. Там жыють стовкы нашых людей. Вы розумите? Они 
не знають, же їх предкове были Русинами, зато же в совєть-
скім періодї їх вшыткых записали Українцями. Нажаль, до-
днесь Русинам не дають слово.
Н. Б.: Вопрос до Андрія: „Чом галічскы і волиньскы Ру-
сины ся не вертають к своїй тісячрічній назві, але як пе-
ред тым, і днесь ся рахують за Українцїв?“
А. Ф.: Так ся завдячують Австрійцям і Нїмцям за їх немале 
фінанцованя... Они їх назвали – „окраїнами“. І од того взник-
ла назва Українцї (окраїнцї – ґеоґрафічно были на краю – на 
окраїнї выходных Славян – позн. ред.). Так ся і многы сто-
тожнили з тов назвов, і не хотять быти Русинами. Але не 
вшыткы. Кідь сі многы з тых людей сохранили свою історіч-
ну назву і хотять быти Русинами, чом їх называти Україн-
цями?
М. Д.: Може і я доповню... Дїло в тім, же досправды 
опоненты сучасной русиньской ідентічности часто го-
ворять, же Русины – то є стара самоназва Українцїв і же 
Русины і Українцї – то суть сінонімы, і праві зато сучасны 
Русины мають быти Українцями. Но, пардон, в тім одноші-
ню ся забывать, же Русины – в общім то єден з найстаршых 
выходославяньскых етнонімів. Русинами называли себе і 
предкове сучасных Білорусів. Зо словом Русин в одношіню 
к Білорусам єм ся стрїтив іщі в матеріалах з 19. стороча. 
Або, наприклад, Афанасій Нїкітїн „Хождение за три моря“ – 
то є великоруськый памятник. А він тыж говорить о Руси-
нах. Вшыткы великоруськы приповідкы.
Н. Б.: Михаіл, а як вы пришли к Русинам? Ваша путь, ви-
дить ся, дакус комплікованїша, як у вашых приятелїв...
М. Д.: Мате правду. Дїло в тім, же я сам подля народнос-
ти Росіян, но од дїтинства єм ся інтересовав україньско-
білоруськов тематіков, зато же єдна моя бабка з Далекого 
Выходу – Лукерья Архіповна Сімоненко ся народила в роди-
нї Українця і Білорускы. Она мі, як малому хлопцёви, роспові-
дала о тых языковых і етноґрафічных роздїлах, котры были 
в їх родинї. Якраз зато єм ся уж од дїтинства зачав інтере-
совати выходныма Славянами. Кідь єм мав 15 років – добрї 
єм сі тот день запамятав, дістала ся мі до рук енціклопе-

дія Брокгауза и Ефрона. В нїй єм ся дізнав о Угорьскій Ру-
си, о Галічі, о общоруськім, русофільскім руху в Галічі в 19. 
ст. Тота тема мене, тогды совєтьску дїтину, барз заін-
тересовала, зато же она зъєдинять наше, родне, то зна-
чіть, выходославяньске, а з другого боку, в многых одноші-
нях Русины – то было про мене як дїтину чудесне заграніча. 
Фактом є, же многы совєтьскы дїти ся інтересовали о за-
граніча. 
Н. Б.: Йосифе Михайловічу, вы ся хотїли припоїти к нам.
Й. Г.: Гей, хотїв. У роцї 1945 вшыткых Русинів насилно пере-
меновали на Українцїв. Кідь єсь хотїв быти Русином – наслїдо-
вав трест. І з роботы выганяли, і до арешту саджали, прос-
то робили што ся їм захотїло. Народ быв перестрашеный. 
Знаме, а я тогды быв уж векшый і памятам, же были і репре-
сії. Памятам, як у роцї 1947 было велике сухо. О Сталінови 
тогды говорили з великов пєтов – же він є Бог. Єден чоловік 
зареаґовав: „Кідь є Сталін Бог, няй дасть доджу.“ Хтось то 
наголосив і нараз чоловік счезнув. Знали сьме такы припады, 
зато сьме ся бояли. Доднесь ся люде не збавили страху. До-
кінця і в такых припадах, кідь они жыють в Росії, а їх фаме-
лія на Закарпатю, боять ся, жебы їх зато не пронаслїдова-
ли. Было то і за Ющенка. Дасть Бог, уж є новый презідент, 
може не буде робити хыбы своїх предходцїв.
М. Д.: Хочеме тому вірити.
Й. Г.: І тому, же поможе Русинам стати ся Русинами. 
М. Д.: Но повім, же дотеперь іщі все не є офіціално застав-
лене прослїдованя духовного лідра Русинів – отця Димітрія 
Сидора.
Н. Б.: Повіджте дашто о тім...
М. Д.: Дїло в тім, же протоєрей Україньской православной 
церькви Московского патріархату, настоятель катедрал-
ного собора православного в містї Ужгород – отець Д. Си-
дор быв обвининеный зо сепаратізму.
Н. Б.: Коли то было?
М. Д.: Видить ся мі, кінцём минулого року быв зачатый тот 
процес...
Н. Б.: Рахуєте тот процес політічно мотівованым?
М. Д.: Ясно. А зініціовали го перед двома роками. 
А. Ф.: Бесспорно. Я ся з ним стрїтив. Він мі повів: „Мене все 
водять по судах і бісїдують мі лем єдно – одверний ся од сво-
го етносу і народности Русин, повідж, же єсь Українець, і 
мы такой дїло заставиме...“ Но як ся має одперти, кідь ёго 
предкове были Русины?
Н. Б.: Предпокладам, же наісто тоты, котры выкликали 
тото пронаслїдованя, в каждім припадї на судї выпові-
да ли дашто інакше. Добрї, но а теперь што? Розумлю, 
товариш Сталін не знав, што робити з Русинами і поро-
бив з них Українцїв.
А. Ф.: Думам, же новый презідент порозумить. Є то 
розумный чоловік. Думам сі, же вшытко ся на добре обер-
не. Хочу повісти дашто о Русинах. Іщі в роцї 1801 Ґриґорій 
Тарковіч, священик, доктор богословія писав, же „...якраз 
Карпаты суть істым отцём і матїрёв вшыткых Славян, но 
дїти ся розышли по цїлім світї і не хотять ся ку тому при-
знавати.“ І днесь многы тоты же Українцї, котрых краяне 
жыють в другых державах, знають, же суть Русины, но бо-
ять ся к тому признати.
Н. Б.: А што Київска Русь, котра ся поважує за колыску 
вшыткого, што лем може быти...
Й. Г.: Русь была намного пізнїше хрещена, Русины тогды уж 
жыли на Закарпатю.
А. Ф.: Повім вам іщі єдно. Закарпатя підтримовали і великы 
російскы історіци – Карамзін і Ключевскый. Ключевскый во-
обще аналізовав вопросы взнику славяньскых племен. Він пи-
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сав: „Карпаты были общеславянским гнездом, из которого в 
последствиии славяне разошлись в разные стороны“, в тім 
одношіню і до Київской Руси, затоже пришли Гуны. А де Гуны 
пришли, там ніч не зістало, люде втїкали де лем могли – до 
Галічі, до Київской Руси. Просто, мы не знаме правдиву істо-
рію. Недавно єм зачав вникати до той проблематікы. На тій 
теріторії зістало лем єдно племя – Русины, замкнуты в го-
рах, многы ту зістали доднесь...
Н. Б.: Повіджте, прошу, в сучасности кідь проходить спи-
сованя людей на Українї – не є проблем записати ся і іден-
тіфіковати ся Русином?
А. Ф.: Є. Недавно, перед трёма тыжднями єм ся вернув 
зо Закарпатя, де єм ся стрїтив з приятелями і бісїдова-
ли сьме о тім. Єдна з сполубісїдників была членков комісії, 
кот ра мать на старости списованя жытельства. Як было 
списованя, многых ся ани не просили, якой суть народнос-
ти, лем такы факты, як мено, призвіско, штатна прина-
лежность, де ся народили... І автоматічно записали „Украї-
нець“. А тоты, котры ся звідовали на народность і стояли 
на своїм, тых записали Русинами. Є то добрї, же Областна 
рада Закарпатьской области збачіла, же бухать на глухы 
дверї... Кілько было писем, кількораз ся Русины обертали на 
владу Україны... А учены говорять: „Подля нас, то є субет-
нос Україны“. А може то Українцї суть субетносом Русинів?
Н. Б.: Є така традіція, же многы народы, котры суть рос-
порошены по світї, мають свої орґанізації – конґресы, 
землячества... Што можете повісти о аналоґічній штрук-
турї в русиньскім контекстї?
Й. Г.: По світї всяды суть Русины. У владах розлічных країн 
суть і Русины...
Н. Б.: Перебачте, Йосифе Михайловічу, пришов вопрос од 
позерателя з Братїславы, видить ся, же є священиком, 
котрый пише же в ёго парохії є дость Русинів, мають свої 
выданя і вшытко є в шорї...
Й. Г.: То є добрї і правилно. В Росії сьме тыж мусили боёвати 
за узнаня Русинів, бо Росія тыж довго не узнавала Русинів 
як народность. Но при послїднїм списованю така можность 
была. Мы зачали глядати Русинів, зорґанізовали сьме Ру-
синьске землячество, в котрім єм теперь підредседа. На-
шли сьме много добрых Русинів, котры жыють в Москві, в 
Московскій области. Шырше сьме не могли розвинути свої 
актівіты – ани фізічно, ани фінанчно. Нашли сьме ту мно-
го священиків: Матвей Грищак, настоятель храму Успенія у 
Вешняках, отець Чутвей – настоятель храму Октябрьско-
го поля, Стефан Пристая – наш духовный покровитель із 
храму Успенія в Тройцї-Лыково, отець Ізай – храм Чертано-
во, отець Реценець – Елоховскый собор, помершый Михаіл 
Форковець – ёго сынове роблять в Ново-Косину...
Н. Б.: Суть конфесіоналны шпеціфічности, котры бы од-
лишовали русиньске віросповіданя од православной ре-
ліґії?
Й. Г.: Нїт.
М. Д.: Може суть дакотры обрядовы елементы, котры суть 
призначны лем про Закарпатя.
А. Ф.: Попозерайте: 1848 рік, война в Австрії. Імператор 
Австро-Угорьска ся обернув на свого приятеля – царя Росії 
з просьбов помочі. Самособов, руська армада, приближно пів 
міліона вояків, пришла на поміч. Коли они на конях проходили 

через Польщу, проходили і через Підкарпатьску Русь і ту ся 
несподївали. Они писали: „Зашли сьме до церькви і говорили 
сьме з народом. Яке было наше несподїваня – мы їх порозумі-
ли, і они порозуміли нас. І богослужіня проходило на такім же 
старославяньскім языку, як у нас...“
Н. Б.: Высвітлийте, прошу. Кідь сьме вєдно бісїдовали пе-
ред высыланём, спомянули сьте, же ваша фамелія роспо-
рошена по світї... Спомянули сьте Камчатку і другы місця. 
Є то выслїдок природной міґрації в періодї совєтьской 
влады? А што ваша фамелія в Канадї, як то проходило? 
А. Ф.: Наша родина мала все позітівне одношіня к Росії. І так 
мы – трёме братове робили і жыли в Росії. Мій старшый 
брат цїлый жывот прожыв на северї Тюменьской области і 
на Камчатцї. Там была тыж орґанізація Русинів, котра ма-
ла 138 членів. Нажаль, він уж не є міджі жывыма, но куртый 
історічный нарис Підкарпатьской Руси, котрый він написав, 
єм присвятив ёму і вшыткым Русинам, котры уж днесь не 
суть міджі нами.
Н. Б.: Єдна з нашых позерателёк – панї Надєжда – нам пи-
ше, же в журналї „Ґео“ ч. 4/2008 ся тыж дочітала о Руси-
нах. Автором статї є Петр Вайль.
М. Д.: Гей, была така публікація.
А. Ф.: Мы вшыткы ся роспорошыли: я на Сібір, де єм ся оже-
нив зо сібірянков Людмілов, мій старшый брат взяв жену з 
Рязанї, молодша сестра Лена ся оддала за саратовского па-
рібка...
Н. Б.: То значіть, асіміловали ся.
Й. Г.: Хочу к тому доповнити... Дїло в тім, же коли ся За-
карпатя припоїло, зачали Русинам кривдити, не давали їм, 
наприклад, роботу. Промысел пересунули до Львова, до 
Івано-Франківска і т. д. Роботы не было. А за граніцю Со-
вєтьского союзу тогды не пущали. Люде зачали одходити 
до Росії. Тадь на зачатку 50-ых років признали, же безробі-
тя єствує лем в Закарпатьскій области. Праві зато многы 
одышли до Росії, дакотры і дале на Україну... но векшына до 
Росії, де орґанізовали колгоспы і так дале...
Н. Б.: Вы говорили о можности записати себе Русином 
при списованю жытельства в Росії. Буде то стачіти, з ва-
шого погляду, на самоідентіфікацію? Послали нам во-
прос: „Чом Русины не суть в Радї федерації?“ Я ся усміх-
ла, а вы мі на мій усміх одповіли: „Мы бы хотїли...“
А. Ф.: Дїло в тім, же послїднє списованя жытельства заре-
ґістровало лем 98 Русинів. Але нас є намного веце. А кібы 
было веце як сто, мали бы сьме право на канцеларію, на да-
яку матеріалну поміч од державы – на выдаваня періодічной 
пресы, своїх книг...
М. Д.: Тым веце, же ідентіта ся зачінать од самоназвы. 
Кідь люде одкрыто повідять – мы Русины, з того призна-
ня ся може зачати і процес навертаня к родній културї. 
Тадь мы знаме, же в часах совєтьской влады етнонім Ру-
син быв заміненый словом Закарпатець. Відїло бы ся, же то 
ґеоґрафічный термін, но фактічно люде в тот термін вкла-
довали етнічне значіня . 
Н. Б.: На жаль, наш час минув. Дякую моїм гостям. Же-
лам їм успіхів на їх пути в самоідентіфікачнім процесї, 
на котру, кідь єм добрї порозуміла, наступили уж перед 
многыма роками і жертвовали їй много своїх сил. 

(Переклад і корекції: К. КОПОРОВА.)       ■ 



• Панахіду за Маріёв Мальцовсков на дворї перед єй роднов хыжов у Руськім Потоцї 28. 9. 2010 одпраляли: 
(в центрї злїва) домашнїй парох о. А. Семанцё і бывшый отець духовный той парохії І. Кереканіч із Снины. На 
фотцї тыж: муж М. Мальцовской – Владимір (другый справа) і дївка Наталка (перша злїва).  Фотка: А. З.

• На вступній рецепції 1. Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї 14. 6. 
2010 участници, окрем іншого, заґратуловали юбілуючому лекторови історії В. Падякови з Ужгорода (четвертый 
злїва). На фотцї: директорка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ і лекторка русиньского языка А. Плїшкова, 
друга лекторка русиньского языка К. Копорова і лектор історії П. Р. Маґочій. Юбілантови наконець заспівали Мно-
гая лїт А. Порачова (в центрї) і вшыткы притомны в допроводї гры на акордеонї Й. Пірога. Фотка: А. З.   

• Тоты істы отцёве духовны за участи вшыткых участників погробу М. Мальцовской помолили ся над єй гро-
бом, котрый потім запечатали. Фотка: А. З.

• Абсолвентка Studium Carpato-Ruthenorum 2010 Емі Білчек-Мецендорф (перша злїва) 2. юла 2010 переберать 
цертіфікат о скінчіню 1. річника Міджінародной лїтней школы русиньского языка і културы з рук проректор-
кы про загранічны односины Пряшівской універзіты у Пряшові І. Ковалчіковой за асістенції авторкы проєкту 
лїтнёй школы А. Блыховой (перша справа) і членкы орґанізачного штабу акції А. Вєтошевовой. Фотка: А. З.
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сав: „Карпаты были общеславянским гнездом, из которого в 
последствиии славяне разошлись в разные стороны“, в тім 
одношіню і до Київской Руси, затоже пришли Гуны. А де Гуны 
пришли, там ніч не зістало, люде втїкали де лем могли – до 
Галічі, до Київской Руси. Просто, мы не знаме правдиву істо-
рію. Недавно єм зачав вникати до той проблематікы. На тій 
теріторії зістало лем єдно племя – Русины, замкнуты в го-
рах, многы ту зістали доднесь...
Н. Б.: Повіджте, прошу, в сучасности кідь проходить спи-
сованя людей на Українї – не є проблем записати ся і іден-
тіфіковати ся Русином?
А. Ф.: Є. Недавно, перед трёма тыжднями єм ся вернув 
зо Закарпатя, де єм ся стрїтив з приятелями і бісїдова-
ли сьме о тім. Єдна з сполубісїдників была членков комісії, 
кот ра мать на старости списованя жытельства. Як было 
списованя, многых ся ани не просили, якой суть народнос-
ти, лем такы факты, як мено, призвіско, штатна прина-
лежность, де ся народили... І автоматічно записали „Украї-
нець“. А тоты, котры ся звідовали на народность і стояли 
на своїм, тых записали Русинами. Є то добрї, же Областна 
рада Закарпатьской области збачіла, же бухать на глухы 
дверї... Кілько было писем, кількораз ся Русины обертали на 
владу Україны... А учены говорять: „Подля нас, то є субет-
нос Україны“. А може то Українцї суть субетносом Русинів?
Н. Б.: Є така традіція, же многы народы, котры суть рос-
порошены по світї, мають свої орґанізації – конґресы, 
землячества... Што можете повісти о аналоґічній штрук-
турї в русиньскім контекстї?
Й. Г.: По світї всяды суть Русины. У владах розлічных країн 
суть і Русины...
Н. Б.: Перебачте, Йосифе Михайловічу, пришов вопрос од 
позерателя з Братїславы, видить ся, же є священиком, 
котрый пише же в ёго парохії є дость Русинів, мають свої 
выданя і вшытко є в шорї...
Й. Г.: То є добрї і правилно. В Росії сьме тыж мусили боёвати 
за узнаня Русинів, бо Росія тыж довго не узнавала Русинів 
як народность. Но при послїднїм списованю така можность 
была. Мы зачали глядати Русинів, зорґанізовали сьме Ру-
синьске землячество, в котрім єм теперь підредседа. На-
шли сьме много добрых Русинів, котры жыють в Москві, в 
Московскій области. Шырше сьме не могли розвинути свої 
актівіты – ани фізічно, ани фінанчно. Нашли сьме ту мно-
го священиків: Матвей Грищак, настоятель храму Успенія у 
Вешняках, отець Чутвей – настоятель храму Октябрьско-
го поля, Стефан Пристая – наш духовный покровитель із 
храму Успенія в Тройцї-Лыково, отець Ізай – храм Чертано-
во, отець Реценець – Елоховскый собор, помершый Михаіл 
Форковець – ёго сынове роблять в Ново-Косину...
Н. Б.: Суть конфесіоналны шпеціфічности, котры бы од-
лишовали русиньске віросповіданя од православной ре-
ліґії?
Й. Г.: Нїт.
М. Д.: Може суть дакотры обрядовы елементы, котры суть 
призначны лем про Закарпатя.
А. Ф.: Попозерайте: 1848 рік, война в Австрії. Імператор 
Австро-Угорьска ся обернув на свого приятеля – царя Росії 
з просьбов помочі. Самособов, руська армада, приближно пів 
міліона вояків, пришла на поміч. Коли они на конях проходили 

через Польщу, проходили і через Підкарпатьску Русь і ту ся 
несподївали. Они писали: „Зашли сьме до церькви і говорили 
сьме з народом. Яке было наше несподїваня – мы їх порозумі-
ли, і они порозуміли нас. І богослужіня проходило на такім же 
старославяньскім языку, як у нас...“
Н. Б.: Высвітлийте, прошу. Кідь сьме вєдно бісїдовали пе-
ред высыланём, спомянули сьте, же ваша фамелія роспо-
рошена по світї... Спомянули сьте Камчатку і другы місця. 
Є то выслїдок природной міґрації в періодї совєтьской 
влады? А што ваша фамелія в Канадї, як то проходило? 
А. Ф.: Наша родина мала все позітівне одношіня к Росії. І так 
мы – трёме братове робили і жыли в Росії. Мій старшый 
брат цїлый жывот прожыв на северї Тюменьской области і 
на Камчатцї. Там была тыж орґанізація Русинів, котра ма-
ла 138 членів. Нажаль, він уж не є міджі жывыма, но куртый 
історічный нарис Підкарпатьской Руси, котрый він написав, 
єм присвятив ёму і вшыткым Русинам, котры уж днесь не 
суть міджі нами.
Н. Б.: Єдна з нашых позерателёк – панї Надєжда – нам пи-
ше, же в журналї „Ґео“ ч. 4/2008 ся тыж дочітала о Руси-
нах. Автором статї є Петр Вайль.
М. Д.: Гей, была така публікація.
А. Ф.: Мы вшыткы ся роспорошыли: я на Сібір, де єм ся оже-
нив зо сібірянков Людмілов, мій старшый брат взяв жену з 
Рязанї, молодша сестра Лена ся оддала за саратовского па-
рібка...
Н. Б.: То значіть, асіміловали ся.
Й. Г.: Хочу к тому доповнити... Дїло в тім, же коли ся За-
карпатя припоїло, зачали Русинам кривдити, не давали їм, 
наприклад, роботу. Промысел пересунули до Львова, до 
Івано-Франківска і т. д. Роботы не было. А за граніцю Со-
вєтьского союзу тогды не пущали. Люде зачали одходити 
до Росії. Тадь на зачатку 50-ых років признали, же безробі-
тя єствує лем в Закарпатьскій области. Праві зато многы 
одышли до Росії, дакотры і дале на Україну... но векшына до 
Росії, де орґанізовали колгоспы і так дале...
Н. Б.: Вы говорили о можности записати себе Русином 
при списованю жытельства в Росії. Буде то стачіти, з ва-
шого погляду, на самоідентіфікацію? Послали нам во-
прос: „Чом Русины не суть в Радї федерації?“ Я ся усміх-
ла, а вы мі на мій усміх одповіли: „Мы бы хотїли...“
А. Ф.: Дїло в тім, же послїднє списованя жытельства заре-
ґістровало лем 98 Русинів. Але нас є намного веце. А кібы 
было веце як сто, мали бы сьме право на канцеларію, на да-
яку матеріалну поміч од державы – на выдаваня періодічной 
пресы, своїх книг...
М. Д.: Тым веце, же ідентіта ся зачінать од самоназвы. 
Кідь люде одкрыто повідять – мы Русины, з того призна-
ня ся може зачати і процес навертаня к родній културї. 
Тадь мы знаме, же в часах совєтьской влады етнонім Ру-
син быв заміненый словом Закарпатець. Відїло бы ся, же то 
ґеоґрафічный термін, но фактічно люде в тот термін вкла-
довали етнічне значіня . 
Н. Б.: На жаль, наш час минув. Дякую моїм гостям. Же-
лам їм успіхів на їх пути в самоідентіфікачнім процесї, 
на котру, кідь єм добрї порозуміла, наступили уж перед 
многыма роками і жертвовали їй много своїх сил. 

(Переклад і корекції: К. КОПОРОВА.)       ■ 
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