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Дух Духновича витає надо мнов…
Ким є Духнович діла русинув Карпат-

Подкарпатя? Се не просто вызначный літератор и 
ученый-енциклопедист. Се не просто досі 
неперевершеный у майголовнішому поет, дітський 
писатель. Се не просто педагог, историк, 
просвітитель. Се не просто знамый фолклорист 
вадь журналіст, активный організатор літератур-
ного живота русинув. Духнович - символ чистоты, 
добра, справедливости. У тот же час вун - геній 
красної писемности и без усякого сомненія - 
образцовый греко-католик.

Айбо у своюй поемі вадь у романі я не маю цілі 
илустровати життєпис Духновича, вадь його путь 

Дух Духновича витає надо мнов…
Выпускавучи у світ окреме поему „Будитель” и 

окреме роман-ессе „Отец Духнович” - про генія 
карпато-русинської літературы (уєдно из другыми 
историчными полотнами, из котрыми они так, вадь 
иншак повязані), хочу уголосити, што дух Духно-
вича витає не лем надо мнов, а и над нами 
ушыткыми, над рудным крайом уже 150 рокув. 
Коріння його духа дуйшло до мого серця, мої 
сочасности.

 И як виноградна лоза, котра ухопилася за 
землю у первуй половці минувшого стороччя, 
днись дає грона. Они сочні, солодкі, карпатськоє 
сонце доброжелателноє, милоє, любоє, ласкавоє.

Дух Духновича - живыйДух Духновича - живый
Сяткованя памняти А. Духновича у Будапешті

Путь до романа „Отец Духнович”
Дух Духновича

до ткання того полотна? Яким я його вижу? А у 
конци 1 части послісловія дає отвіт: „Духнович – 
Поет-Будитель, Летидуб, Другий Моисей, Апостол. 
Сесе по-небесному. А по-земному? Пан сященник. 
Пан Отец - сесе діла вірникув. А діла ушытких 
карпато-русинув у общому? А діла нас ушыткых у 
общому – отец. Такый – Отец Духно-вич. Кидь 
єдным словом и без лукавого мудрованя на научно-
літературну из примісью політики тему. Бо 
політика момента минаєся, а Духнович вічный”. 

Добрый отец Духнович. И вічный, як сама 
Доброта. Слава Його Перу! Хоть живот и славный и 
само собов, як дар Божий. Айбо чому світить Гол-
гофа – Голгота чесным, безсмертным сынам? Треба 
попоруздумовати глибинно…

Сими словами зачалася літературно-музыкал-
на композиція „Дух Духновича - живый”. Літера-
турну часть (фрагменты романа) прочитала др. М. 
Лявинец. 

24 апріля, у Тетральному залі по улиці 
Академії отбывся літературно-музыкалный вечер, 
посвяченый Великому Будителю – Александеру 
Духновичу. Особность Александера Духновича є 

натулко многограннов, ош каждый раз мож учути 
про нього штось досі ищи невідомоє, вадь про тото, 
як видиться його особность знамым творцям – 
літераторам, філозофам, художникам.

На сись раз сценарій вечера быв побудованый 
на знакомстві из романом-ессе лавреата премії им. 
А. Духновича В. Фединишинця „Отец Духнович”.

Роман „Отец Духнович” быв написаный у 1993 
році. До романа автор прийшов через поему „Буди-
тель”, котру завершив перед тым, у 1992 році. У 
послісловії до романа В. Фединишинец писав: „Я 
давно чувствовав, ош хотів бым написати штось 
необычноє про Духновича. Айбо як приступитися 
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жизни и творчості. Сесе діло літературознателюв и 
историкув, отчасти и публіцістув. Я написав поему 
и роман, скорше, як своє особноє отношеня до 
Духновича, вадь ищи бы и так уповів: Духнович у 
мойому жывоті, у мені, у моих генах, у мойому зорі, 
у моюй душі.

Дух Духновича витає надо мнов…
Мене привлекав аспект: Духнович и моя 

сочасность, Духнович и я особно, я - чоловік кунця 
XX стороччя. Доля мої землі, мого народа и 
Духнович. Што туй природ-
ноє, и што туй духовноє? 
Які перспективы розвоя 
символа русинської красної 
писемности на европсько-
му тлі?

Духнович - символ ру-
синства. Айбо у розбудо-
ваню русинства мы, сочас-
ники, мусиме ити далше вуд 
Духновича - не лем у прос-
торі, а и у часі, и у третьому 
выміру - особно русинстві. 
Мы мусиме ити далше, 
углублявучи Духновича у 
розуміню ним русинства и у 
служіню йому. Лем так 
наслідіє має сенс - хоть 
якого генія вуд хоть якого 
народа…

Дух Духновича витає 
надо мнов…

Моя концепція у оцінці 
Духновича лежить не лем у 
сочасному прочитаню його 
творув из понятным акцен-
том на його творчеськых 
возможностях и концеп-
туалной можности теорії писемности середины 
минувшого стороччя як обєктивні обстоятелства - я 
вижу Духновича сивым символом неовозрождіня у 
новый час.

Дух Духновича витає надо мнов…
Инші народы, украйинці, словакы, полякы, 

чехы, россіяне, румуны, мадяры, жиды пуднима-
вуть из попілу своих сынув. Ци спаленых, ци згноє-
ных, ци розстріляных… Именных и безименных. 
Так мавуть робити и русины.

Дух Духновича витає надо мнов…
На алтарь русинства своє житя поклали и 

Адолф Добрянський, Михаил Балудянський, 
Михаил Лучкай, Арсеній Коцак, Юрій Венелін-
Гуца, браты Кукольники, Кароль Мейсарош, 
Михаил Врабель, Євменій Сабов, родина Лодіїв, 
отец и сын Сильваї, Юлій Ставровський-Попрадов, 
Анатолій Кралицький, Александер Павлович, 

Александер Митрак, Андрій Карабелеш, Петро 
Лінтур и многі другі.

Апостолы сочасного русинства Петро Лінтур 
вадь Андрій Игнат - як бы они радовалися теперь 
духовному возрождіню свого народа, новому витку 
сього возрождіня - лем не дожили до нього.

А славні наші художники-модерністы, генії - 
Адалберт Ерделі. Йосиф Бокшай, Федор Манайло, 
Андрій Коцка, Ернест Кондратович…

Дух Духновича витає надо мнов…
Русинство ищи не 

вычерпало себе. Далеко не 
вычерпало. И ци вычерпає 
колись? Майже ньит. Нова 
епоха дала йому новоє 
дыханя, реалный шанс на 
націоналноє самоопреділе-
ніє, на глубокоє самосозна-
ніє. Ідея русинства має и 
пост-перебудовну перспек-
тиву. И дяковати Духно-
вичу, ош вун понад 100 
рокув майже одиноко са-
мотно из свойов малов 
когортов держав на своих 
плечах идею русинства. 
Держав на разных историч-
ных путях то, што судилися 
русинам у днишньому сто-
роччі - такому неспокуй-
ному у непростуй исторії 
русинув.

Дух Духновича витає 
надо мнов…

Завто я и написав 
поему дилогію „Будитель”, 
роман „Отец Духнович”, 
обы розбудити дух руси-

нув, укріпивши и свуй. Духнович живе у 
русинському часі и просторі. Будитель и його 
плеяда, далші літераторы намагалися вытворити 
літературный русинськый язык. Айбо не змогли 
сесе зробити у силу разных причин. И не довели 
діло до логічного кунця. Завто и є тезис у 
опонентув: вы што, - язычіє возрождати хочете?

Мы же, сочасники, мусиме сись процес - 
вытвореня літературного языка -  возродити и 
довести до кунця.

Ци зможе моє поколініє, молодшоє, выробити 
русинськый літературный язык - укаже час. Айбо 
треба надіятися, віровати и робити. А як не мы, то 
кто?

Дух Духновича витає надо мнов…
Любов и честованя не мусять засліплёвати 

сочасника. Не буквално каждый рядок мусить 
восприниматися. Айбо є у нього и безсмертні 
высловы:

Общество имени             Антонія Годинки

Графіка М. Беленя
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Я русин был, єсмь и буду…
Я родился русином
Дух Духновича витає надо мнов…
Я хотів бы, обы дух Духновича витав над нами 

вшыткыми -русинами, обы обгорнув нашоє коріння 
- як символ нації, што позерать у будущоє. И має 
сесе будущоє.

Карпато-русины и каждый, кто интересуєся, - 
хочете заговорити из Александером Духновичом?

Мусите даже заговорити? Добре. Сесе мож. 
Почекайте секунду. Я вы-
кличу його дух. Я сесе 
можу. Я владіву чарами 
слова. Не чудуйтеся, я воро-
жіль. Маєте сомненія? Од-
мечте їх, будьте добрі. Сом-
ненія убивавуть дійство. 
Сесе знали ищи древні 
греки, а вуд них и мудрі 
римляне. Уже не сомніває-
теся? Тогды - уважай-
те…выкликаву…

Айбо испершу, сядьте, 
будьте добрі. Успокойтеся. 
Закрыйте очі. У думках 
рахуйте до дванадцяти. 
Успокоилисьтеся? Тогды… 
кто може и як знає, потихи, 
тихо, аж пошепки заспівай-
те за мнов…

Я русин был, єсьм и 
буду,

Я родился русином,
Честный мой род не 

забуду, останусь його 
сыном…

И так до кунця. Кто не 
годен, вадь не знає слова, не 
біда, не ганьбіться. Такый быв час, коли из розума, 
из серця песиголовці выбывали, вытрясовали сисі 
слова, сись дух. Айбо справді мож прострілити 
мозок, серце, айбо не мож убити дух.

Так я и выкликав Дух Александера Духновича 
- вы и не замітили. Говоріть за ним далше. Учіться. 
Учитися не ганьба - и молодому и на склоні літ. 
Наспівуйте у кунці:

По всей жизни почесть праву
Мой дух тебі принесет,
От всей душі, силу славу
Дух той твою вознесёт…
Кулько раз повторите, - я ид молодым, - и 

будете знати. „ Я русин был, єсмь и буду…” само 
ліпиться ид серцю, бо иде вуд самого серця. 

Будитель уже пуйшов дале у співі. Чуєте?
Подкарпатские русины,
Оставте глубокый сон…

Як видите, дух Духновича живый. И коли 
тяжко на душі, пусля слова - Обертаня до Бога, обы 
помуг, до Ангелика милого, што усе коло каждого 
чоловіка стоить и у день, и у ночи. А пусля слов сёї 
молитвы - „Будь мені на помочи”, - кличтеся на отця 
Духновича, на його Гимн. Яко пісню народну 
руську. И уже нияка чорна сила не досягне и не 
побідить тебе, карпато-русина, у сьому каламут-
ному світі, котрый не прочищався усе булше ста літ. 
Коли бы сто рокув не прочистилася вода у криниці, 

сесе жерело бы уничтожи-
лося. Світ майширшый вуд 
єдної криниці, бо у її плесі 
вуддзеркалюєся и небо, все-
світ, безсмертность. Коли 
зеркально чиста вода. Світ 
за послідні сто рокув бала-
мутили черлені чорты - 
щезли бы. Та вун уже 
прочищаєся. А што наш 
карпато-русинськый світ не 
щез, не замулився, дяковати 
Богу и його вызнамному 
сыну: Александеру Духно-
вичу - чоловіку XX сто-
роччя (дале автор упоми-
нать сына XX стороччя - 
Августина Волошина. Ай-
бо ци А. Волошин доклав 
дашто до сохраненія карпа-
то-русинського світа – воп-
рос неоднозначный. Прим. 
товмача).

Яка наша доля у XXI 
стороччі? Ци карпато-руси-
ны назад потребувуть сына, 
як жертву, обы выжити? Ци 
може мы будеме накониць 

жити, а не усе боротися за выживаня?
Так говорім теперь из Александером Духно-

вичом. Його дух живый. Вун туй. Присутствує. Вы 
не можете видіти дух, вы можете його лем 
ощущати.

Так, мы співаєме, общаємеся… Торжественна 
пісня, Гимн, не просто воспитує гордость, она 
пуднимає из колін.

Уставай, русине! Сесе наша доля, судьба! 
„Я русин был, єсмь и буду!” – се сигнал из 

Космоса, мы русины – неба сыны. Мы безсмертні, 
неумиравущі, заки сисі звуки живі, вадь приспані у 
подсознанію.

Ищи не умерла карпато-русинська цивілізація. 
„Я русин был, єсмь и буду”, - се код нашого 

народа. Из сим Гимном нас не зїсть злый Змій 
Небытія. Айбо затямім сись код.

Из небес спустіться,  будьте добрі, на Землю, 

Графіка М. Беленя
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Общество имени             Антонія Годинки

до сього зала, вадь до сьої хыжі.
Чуєте? Звучить Гимн. И дуже-дуже тихо. Аж не 

чути. Якась торжественность. Співавуть люди. 
Гимнови тісно у чотырьох стінах, они його придав-
лювуть…

Заслухалися Гимном горы и долины, самі 
полонины. Аж небо и сонце возрадовалися, 
звелися, як діти. Аж хмары розступилися над 
головов карпато-русина. Аж дубы зашелестіли, як 
легкі яворы, своими одвічными вітками, што не 
діла легкого шелестіння. Аж воздух став май-

свіжым. Аж ростины стали активніше рости, 
розвиватися, наповнятися животворными соками. 
Даже суха стеблина ожила, уже безнадежна. Як 
хвора на рак. Аж звірька, потята и насікомі лишили 
свої буденні суєтні клопоты и заботы… Ушытко 
живоє – ищи ліпше ожило, отямилося.

А тоды… Ктось десь робив на полю, вадь у лісі, 
за верстаком, вадь просто за столом - зачув 
Гимновоє слово и одорвав тяжку голову вуд 
буденщины сірої и прихилився ид казковому, 
неземному звуку нашого дакулько тысячоручного 
бытія, што лем у овиді. А позад нього мы ищи 
кулько билисьме?

Побзерайте лем: из Гимном пудроставуть не 
лем люди, а и горы, смерекы и дубы. Гучніше 
зазвонили швыдкі карпатську рікы, біжучи у 
Европу, спішачи воллятися у єдиноє словянськоє 
море, имня котрому Дунай, Дунай синього неба. 
Сесе и наш карпато-русинськый Космос. Звучить 
Гимн-пісня, и небо не просто посиніло, а и 
пудросло над нашов же головов, над нашим краєм.

Муцно стоиме на Землі Карпатської Пудковы у 
центрі Европы. што видить око довкола – сесе 
нашоє, пранашоє, рудноє, дідувськоє и материн-
ськоє. И булше ничіє. Його гатары вудзначує 
несмертный рядок „Я русин был, єсмь и буду!”

Мы - богобойні діти Космоса. За нами слідить 
Отцовськоє Око. Се - Бог. Вун выпробаловує нас на 

муць, давучи силу. А може и не давучи, бо тот хопле 
сам: така його сатанинська робота. А нашоє діло – 
не датися. Из нами Бог, а значить – нас не побороти, 
ми побідиме!

IV
Пан Отец выруняв на столі перед собов лист 

папіря, замочив перо и пуд римськов єдиничков, 
котра уже была там выведена натовсто, написав 
первый шорик:

Я Русин был. єсмь и буду,
Хотів вудкласти перо, айбо нараз замачав його 

изась и написав другый шорик:
Я родился Русином
Обы „Я” у сих шориках выйшли также 

натовсто, се щедро стікало чорнило из пера. 
Александер не уважав на перо и моментално, не 
замочивши його назад, дописав ищи два шорикы:

Чесный мой род не забуду
Останусь його сыном,
Другый и четвертый шорики написалися 

ненароком из отступом праворуч. И усі чотыри 
шорикы нібы схилялися долу, так потекло письмо. 
А перо насміхалося, оно нарочно потовщовало 
хвостикы букв. Навірно Пан Отец недавно налляв у 
чорнильницю свіжого чорнила, вадь пудсыпав 
пороха и розрідив, розтворивши водов, обы не 
шкребтати пером по денцю чорнильниці.

Пан Отец пройшовся по хыжі широкым 
кроком и назад присів ид столу, обы далше записати 
нашептані серцем слова:

Русин был мой Отець, Мати,
Поставив запяту, замочив и назад потовщено 

вывюв:
Руская вся родина,
Айбо чому пузніше текстологы - фалсифіка-

торы русофільські – у слові „руская” допишуть 
другоє „с”? Як тот сочасный фіглярь, што волів бы у 
слові русин написати два „с”, так як рахує себе 
твердити „руССином”?!

Твердый знак Пан Отец хосновав, мы його 



Русинськый Світ • Ruszin Világ6

ВРМС             ORKÖ

чорнильниці, просто треба уважати. Пан Отец 
вудклав перо.

У районі серця почувствовав дрож, затрясся…
Утомленый животом, выснаженый… 

В. Фединишинец

Послі літературных фрагментув выступив 
змішаный хор под руководством Золтана Сабова, 
котрый исполнив гимн „Подкарпатськіє русины”, 
„Молитву” С. Фенцика („Подкарпатська Русь), 
ораторію на слова Ю. Шипа и музыку В. Гайдука 
„Цвітка Голгофы”, посвячену великомученику 
епископу Теодору Ромжі и другі творы. Вечер 
пройшов из великим успіхом и закончився 
дружественным прийомом.

Составила др. М. Лявинец

теперь выпускаєме не завто, ош теперь мож хоть 
што міняти, а завто, ош досі не знаєме, як писати, 
ищи учимеся -  и за його и за чужым Букварём. А 
относително „с” – туй мало бы быти ушытко по 
нёму: двох „с” у оригіналі не є.

Александер пише дале: 
Русины сестры и братя
Назад замочив перо и дописав из отступом 

шорика направо, и назад усі шорикы потягли долу:
И широка дружина
На слові „дружина” перо запнулося, точніше 

на букві „у” и некаліграфічно вывело букву „ж”, 
даже мало заллялося чорнилом. Кулько раз казав 
собі, обы не переполнити чорнильницю. Бо ліпше 
тричі налляти мало чорнила, як раз, обы затым за 
пером бралося цілоє відро чорнила.

Та хвостикы на буквах „д” и „є” дуже милі. 
Такым образом, писати мож и при переповненуй 

Христос Воскрес ! Воистину Воскрес! Такым  
привітствієм зачався традиціонный вечер „Велико-
дні приготовкы” у Домі Меншин XIII района 

Будапешта. Як сперед сим, так и теперь, у 
подготовці вечера приняли участіє РМС VI и IX 
районув, а організацію и проведеня узяло на себе 
РМС XIII района Будапешта. (предсидатель И. 
Гомокі). По програмі вечера, уже традиціонно, 
члены дітського клуба „Русинята” мали пригото-
вити писанкы. Руководителі дітського клуба при 
РМС Теризвароша принесли матеріалы діла 
малёваня писанок, указали дітям даяку техніку, 
котру они дуже скоро освоили. Сього рока по 
програмі мож было изготовити великодні 
украшенія на стул, у сёму приняли активноє участіє 
и взрослі. Дякувучи газдыням, быв накрытый 
сяточный стул, на котрому и теперь красовалися 

великодні стравы - шонка, пикниця, яйця, жовтый 
сыр, а головным украшенієм стола были паски, 
испечені и оформлені нашов майшиковнов 
газдынёв Йоликов Стринськов и также шалаты, 
шютемині. Тым часом діти и взрослі закончили свої 
роботы и представили їх присутствующим. Было на 
што побзерати и позавидіти дітськуй фантазії! 
Майфайні писанкы будуть выставлені у Выставоч-
ному Залі Музейного Собранія ВРМС як и у 
спередущі рокы. Діти также наповнили Великод-
ный кошар, у котрый поклали тоты явствія, котрі 
понесуться сятити. За файну роботу зам. предсида-
теля РМС XIII района Рената Ечеди Папп вручила 
дітям дарунки, котрым они были дуже раді. Затым 
ушыткі сіли за столы и покоштовали великодні 
стравы. Гості довго вели бесіду у теплуй дружест-
веннуй обстановці, а діти бавилися, співали, 
танцьовали аж до самого вечера.

Олга Сілцер-Ликович

Сяткованя ВеликодняСяткованя Великодня
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Импресиї з розгварки о значеню и 
писаню писанкох з народну творительку 
Евфемию Жирош

Евфемия Жирош, нєшка пензионерка. Жиє у 
Руским Керестуре, Сербия. Обисце – кветова 
заградка зоз алпску горку, желєнїдлом... Позната 
була як уряднїк Кулянскей банки, вше по тамаль док 
жила и банка. Пришло до реорґанизациї и 
интеґрациї банкох, та остала дома, а требало робиц 
и зарабяц. Нєшка жиє у фамилиї з мужом Якимом, 

уряднїком Фабрика ар-
матурих „Истра” у Ку-
ли. Дзеци пошли сво-
йом драгом. 

Док дзеци були ма-
ли, мац Еуфемия виши-
вала руски мустри: 
партки, ручнїки, за-
главчки. Рихтала дзи-
воцку ладу. Врацала 
длуство своєй мацери, а 
жичала думки и памят-
ки – ручнїки, заглавчки, 
партки своєй дзивоч-
ки... Геклала, штрикала, 
вишивала, вишивала 

Вилерово ґоблени... Пре себе, свою любов, а дзецом 
пре їх памяки, як спомин на себе, свою мацер и баку, 
котри так уж сторочями робя пре любов, пре свойо 
чада...

– Вше сом любела робиц зоз руками, стваряц, 
видумовац, креирац...

– Любела сом природу, єй красоту, плоди и 
корень, лїсце, рошлїни. Тоту природу сом оплеме-
ньовала, украшовала, фарбела з рижнима, алє 
виразнєйши-ма природнима фарбами. Правела сом 
икебани. Конарки и конарчки чисцела, корень 
виновей лози обрабяла... „Главки” рошлїнох зоз 
вишатим нашенком, може коро-
ва, маку, пипиня, як брилиянти, 
пренайдзени на пажицох, у яру-
гох и запушених местох, цо их 
пренаходзел муж Яким, „ожив-
йовали” у моїх рукох зоз подпол-
ну красоту. Велї ше погляди 
затановели на моїх икебанох. 
Велї ми ше питали дзе сом то ку-
пела, дзе би их вони могли 
купиц. Нєсподзивали ше з моїма 
одвитами. Ша то я правела, 
украшела, зложела, ожила...

– Ша то нєт у нас таки 

прекрасни рошлїни, таки прекрасни главки, пальки, 
чаури, лїсца?

– Єст, єст, алє их треба пренайсц, дац им душу, 
врациц им красу и предлужиц им живот, – були 
мойо одвити.

Велїм сом гварела дзе сом пренашла тото и 
тото, зоз чим сом му врацела природни фарбу, як му 
дала мат лєбо лаґову фарбу, як го зложела... 
Чудовали ше, здиховали, нєверели... Велїм сом 
подаровала дар своєй роботи.

Писанки окремна 
приповедка. То – оплод-
зени памятки з дзецин-
ста. Памеметам их зоз 
рижнима мустрами, 
писани з воском, а фар-
бени зоз фарбу, з прилї-
пену мустру, цо остава-
ла на шкарупини после 
фарбеня. Писанки ожи-
вотворенє мрийох, фан-
тазия котра ше спина до 
нєба, а враца и дарує на 
Вельку ноц, як часц 
паски, пошвеценей ко-
шарки зоз шунку, сир-
цом, маслом, колба-
сами, баранком... То 
наша всятиня! Святиня нашей души, та и дзивоцкей 
младосци – дарована облївачом! 

А цо, уствари, писанка? Вона живот вични! 
Вона офарбене вайцо, пописана вайцова шкарупи-
на – украшена зоз символами цо живот, радосц и 
шесце знача. Боже, як сом ше радовала облївачом, 
як сом ше скривала, а Бога модлєла же би ме пре-
нашли, обляли, а я квичала, може аж звисковала кед 
ме мой наймилши, облївал и три раз мило вигварял: 
„Христос Воскрес!”, „Христос Воскрес!”, „Хрис-
тос Воскрес!” и облївал твар, а я му прешвечена до 

щиросци з полну любову одви-
товала „Во истину Воскрес”, 
„Во истину Воскрес!”, „Во 
истину Воскрес!”

Писанки пре виразни жа-
даня, радосц и щесце, пред-
ставяю вше цошка вельке, шве-
точне, торжествене. Аж велї-
чезне! Моя сушеда Еуфемия-
Фемка Сабадошова була моя 
учителька у їх писаню. Мала 
списани мустри ище од своєй 
мацери, баби, женох у валалє... 
Прекрашнє их писала, мальо-

Писанки возбудзую душу 
– ошвижую памятки

Евфемия Жирош запатрена 
на свойо писанки на столє

Оплеменєна природа 
– икебана, вазна, фляшка,

 малюнок зоз живого квеца

Писанки возбудзую душу 
и ошвижую памятки
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вала... Научела и я, алє знова ше умишала судьба. 
Мойого мужа братова супруга Лїляна зоз Словениї, 
подаровала моєй швекри дзирковани писанки. 
Принєсла их як дарунок за Вельку ноц. Тримала сом 
у рукох тоти крегки, прекрасни перли души 
анонимней уметнїци и пожадала исти таки, а и 
вельо красши створиц! Алє як? Ожили ми у 
памяткох дзирковани салветки, давендавни ручнї-
ки, плахти... Уствари їх мустри, котри би сом 
вирезовала у шкарупини, додавала им рижни 
фарби, правела квети, шерцочка... На шкарупини 
правела орнаменти, рижнофарбово вишивки з 
блузнох, вишиваних кошульох...

Жаданя ше витворели! 

Розпитовала сом ше велїм, пренаходзела 
написи у женских нови-нох „Практична жена”, 
слухала поради своїх приятельох з иножемства, 
доставала кнїжки, куповала зробени писанки, 
пробовала сама... Шкарупина пукала у рукох, 
мустри нє були симетрични, забеговала игла, крев 
ше знала зявиц на пальцох, алє схопносц надвлада-
ла. Усовершовала сом ше, напредовала.

Писани, шктабани и мальовани 
писанки

Робела сом класични писанки з воском, писала 
писанки зоз фарбами за керамику, рисовала сом 
библийски мотиви, Пречисту Дїву Марию, дзеци у 
молитви... З рижнима фарбами, комбиновани, у 
рижних прелївох... Рижнофарбово вайца ґравирала, 
дзирковала, вирабяла познати орнамети. 

Рижни способи „писаня” писанкох
Робела сом и робим – пишем, малюлєм, ґрави-

рам, дзиркавим, углавним, нашо традицийни 
мустри, цо их робели нашо стари, цо их стваряли з 
ручним дзиркавеньом и обшиваньом, вирабяли на 
машинох за шице, а я их на писанки преношим зоз 
гоби машину, з таку з котру зубаре оправяю зуби. 
Алє, подумайце, яка крегка и нїжна шкарупина, а 
треба ю празну тримац у руки и на нєй писац, 
ґравирац ю, брушиц, дзирки на нєй правиц, а вец 
фарбиц. 

Шкрабанє и дзиркавенє „писанкох”
Лєгчейше уж робиц зоз качима вайцами, 

гушима, а найподзеков-нєйши – нойово! На нїх 
можлїве створиц цали мустри, подполни орнамен-

ти, створиц цошка уникатне.

– Питаце ше, чи сом щешлїва кед креирам, 
стварям, вирабям писанки?

Кед би сом нє була, нє стваряла бим тоти 
прекрасни писанки. Днї и днї треба робиц же би ше 
створело тоти велїчезни перли души. Щешлїва сом 
кед ше людзом на виставох пача, кед ше застановня 
при нїх, розпитую... 

Першираз керестурски жени, а и ми два Фемки, 
викладали свойо писанки на Вистави кед преслав-
йована 250-рочнїца Керестурскей парохиї. Мала 
сом самостойну Виставу у Културним центре у 
Кули, у Новим Садзє, а викладам вше кед єст 
подобни вистави у валалє. 

Велї виражели дзеку мац таки писанки у свиїм 
доме, купиц их, та сом их єден час, кед сом остала 
без роботи, у тей нашей кризи вирабяла и на предай. 
Нєшка мойо писанки у велїх обисцох Нємецкей, 
Канади, Сербиї, а познате ми же велї як дарунок 
одпутовали и до Австралиї, України...

Кед ше мушело, бо требало створиц средства 
за школованє и за живот, преширела сом свою 
ручну роботу и на правенє витражох (очкох), мальо-
вала сом на склу: вазни, тацни, фляшки, погари. 
Була то своєфайтова применєна умет-носц и то сом 
прейґ Здруженя подо-бових уметнїкох предавала 
заинте-ресованим, та и у предавальньох сувенирох. 

Найвекша любов ми остали писанки. 
Найвецей сом подаровала своїм приятельом, 
родзини... Писанки найзложенша робота, треба 
найвецей знаня и сцерпеня, алє вони и найкрасши. 
Возбудзую душу, ошвижую памятки! Врацаю, озда 
каждого до найкрасших часох младосци. И цо барз 
значне, предлужую нашу традицию торжества 
Велькей ноци, Исусового Воскреснуца! 

Мирон Жирош

Перши дзирковани и ґравирани (шкрабани) писанки 
цо их виробела Евфемия Жирош

Писанки – радосц, надїя, живот

Аранжирани писанки 
на билих салветкох рижних мустрох и фарбох
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У даяких источниках про рожденіє Йосифа 
Гаганця пишеся, ош вун родився у Галиції, 10 
апріля 1793 рока быв похрещеный у Вышнюм 
Тваріжцю у греко-католичеськуй церкви. Родичі 
часто міняли місто свого перебываня по гатарнуй 
лінії Дукля-Горлиці. Мати, урождена Лупковічова, 
родом из Вышнёго Орлика, де дідо владыки под 
имням Гаган быв півцоучителём. Вуд дітськых 
рокув любив книжки, проявляв интерес ид наукам. 
Книжка была його вірным супутником и порад-
ником. У началну школу ходив у Бардійові (1801-
1804). Гимназичні рокы провюв 
у монастырю піарістув у 
Шаторалйоуйгелі (1805-1807), 
філозофію штудовав у Велико-
му Варадині, а теологію у Тир-
наві (1812-1816). У тому часі не 
было епископа ни у Мукачові, 
ни у Пряшові, завто Йосиф 
Гаганец быв высвяченый у 
Великому Варадині 8 марта 
1817 рока епископом Самуилом 
Вулканом. Як сященник, зачав 
свою діятелность у Руських 
Пеклянах (у рудному селі епис-
копа Павла Гойдича), затым 
служив у мадярському селі 
Вісло (окрес Боршод-Абауй-
Земплинь) и у Гейовкерестурі. У 
тот час овдовів и лишився из 
доньков Аннов. У 1835 році быв 
назначеный членом канцеларії при Пряшовськуй 
епархії, у тому же році 29 децембра быв назначеный 
каноником. Послі смерти епископа Григорія Тар-
ковича быв назначеный капітуларным вікарійом, а 3 
фебруара 1842 рока папа Григорій XVI подтвердив 
декретом назначеня Йосифа Гаганця пряшовським 
епископом. Декрет выдав тогдашный император 
Фердинанд V. Высвяченя на епископа Йосифа 
Гаганця отбылося у цісарськуй каплиці у Відню 
при участію цісарського двора мукачовськым 
епископом Василём Поповичом. Епископ Андрій 
Бачинський быв єднов из вызнамных постав у 
исторії греко-католичеської церкви и также у 
културно-націоналному животі русинув, а Йосиф 
Гаганец достойно перебрав естафету и став 
вызнамнов особностёв не лем у церковному світі, а 
и у націоналному возрождіню русинув у другуй 
половині XIX стороччя. У 1843 році Йосиф Гаганец 
пожадав вуд ужгородського епископа перевода до 
пряшовської епархії Александера Духновича и 
назначив його 11 мая 1848 рока каноником и 
согласно членом конзисторіалної ради при епархії. 

Вуд 1848 рока и до самої смерти А. Духнович быв 
правов руков владыки и його приятелём и 
порадником. Ушытко, што робив А. Духнович, мож 
приписати и Йосифу Гаганцю. У дакотрых 
начинаніях владыки мож было учути дух и руку А. 
Духновича. У общественно-політичных ділах, 
културно-націоналных и также церковных, його 
порадником быв Адольф Добрянський. За його 
взоры, тождественні из взорами А. Добрянського, 
Йосиф Гаганец дустав замічаніє вуд міністра Баха 
из Відня. Вун завюв у церкви систему контроля. У 

августі 1843 рока выдав своє 
первоє пастырськоє посланіє, у 
котрому просив клір пуднимати 
и вести бідный прибитый народ 
из помочов науки и доброго 
слова. Старався воспитовати 
сященникув-патріотув, котрі у 
мадярізації могли бы указати 
свому народу передавати цер-
ковні и народні традиції гене-
рації од генерації. Тому Гаганец 
намагався рішати и соціальні 
проблемы у епархії. Йому уда-
лося повысити платню сящен-
никам и каноникам. Не раз 
бывав у Відню, де улажовав 
фінансові діла свої епархії. До-
бився запріта покараня земле-
власниками дякув. Подпоровав 
будованя новых греко-католи-

чеськых церквей у восточному стилі. Так як и 
епископ А. Бачинський у кунци XVIII ст. и у началі 
XIX, и Йосиф Гаганец у своюй добі жадав вуд 
сященникув, обы они воспитовали своих дітей у 
дусі восточного обяда, обы знали язык своих 
родичув. Подпоровав церковный хор. Коли импера-
тор быв у Пряшові, вун навістив кафедралный храм 
у Пряшові и учув там прекрасный церковный спів 
под руководством диригента Михала Старенького. 
Император быв ним дуже очарованый. У културно-
просвітителськуй области Гаганец заложив нові 
основы церковної школы, а у сполупраці из 
тогдашным урядом жупы, постарався, обы у нюй 
учили місни сященники. Епископ мав также 
наміреніє основати діла сященникув у Пряшові 
Богословську семинарію, айбо тото йому не 
удалося зробити позад політичної атмосферы. Вун 
забеспечовав діла школ учебникы, діла церковных 
потреб – молитвенники, и тото помогало йому 
повышати грамотность наших предкув. Вун также 
розширяв печатноє слово и літературу. Шилияко 
подпоровав Александра Павловича и хотів пере-

Йосиф Гаганец Йосиф Гаганец 
– вызначный церковный и народный будитель русинув
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вести його до Пряшова. Айбо Павлович не хотів, бо 
свуй живот вун посвятив народови на Маковциці. 
Йосиф Гаганец быв єдным из основателюв 
Пряшовського літературного заведенія уєдно из А. 
Духновичом и интерната діла русинськых 
школашув – Алумнеї при Обществі св. Иоанна 
Крестителя. Його заслугов было основаніє 
Общества св. Иоанна Крестителя и св. Василія 
Великого у Ужгороді. Йосиф Гаганец выступив 
проти переслідованя Ивана Раковського віденськов 
нунціатуров, а вуд епископа Поповича добився діла 
нього епархії, де Раковський перебывав до самої 
смерти. Йосиф Гаганец возглавляв Пряшовську 
епархію 34 рокы, высвятив 237 сященникув про 
тогдашню Холмску епархію, котра симпатизовала 
Росії. Руський царь Александер II подаровав йому 
прекрасно илустрованый молитвослов. Йосиф 
Гаганец постарався про вто, обы Юлій Ставров-
ський-Попрадов мав добрі условія діла роботы, 
подпоровав срябинського сященника Михала 
Михалича, Михала Бескіда, котрый тогды быв 
сященником у Чертежному. Стояв за вто, обы была 
печатня у Ужгороді. Вун также сполупрацовав из 
ужгородськым епископом В. Поповичом. Быв за 
соєдиненіє тогдашных угорськых русинув из 
галицькими у рамках Австро-Мадярщины. Быв за 
введеня азбукы до писемного языка русинув 
замісто латиники. Быв скромный, роботящий и 
требователный ид собі и ид другым. Й. Гаганец 
добре относився ид словакам: Андрійови Радман-
ському, Йонашови Заборському и ид Матиці 
Словенськуй у Мартині. Й. Гаганец у 1848 році дав 
покласти епископську палату у Пряшові. У 1865 
році была перероблена дзвониця кафедралного 
храма у Пряшові, она была повышена новов 
приставов из турнёв, на котруй была установлена 
годинка. Коли зачалася революція 1848 рока, 
Йосиф Гаганец, будучи противником Кошута, 
мусив скрыватися по селам. Тогды революціонеры 
осадили епископську резиденцію и наробили у нюй 
шкоды на 2 494 гульдена. Айбо коли прийшла 
свобода, Гаганец скликав 27 септембра 1848 рока 
засіданя, на котрому вырішено было заслати 
посланцув ид императорови до Відня, обы 
обезпечити права русинув согласно из новов 
установов 4 марта 1949 рока. Членами делегації, 
котра 1 октовбра вырушила у Відень и прибыла 10 
октовбра, были: Йосиф Шолтес, пряшовський 
парох, Віктор Добрянський, епископськый секре-
тарь, Александер Яницький парох Мальцовський. 
А из світських представителюв – Адольф 
Добрянський, др. Михаил Висаник, продекан 
медицинського факултета у Відню, др. Вінсент 
Алексович, професор медицинського факултета и 
директор дітського шпиталя св. Йосифа у Відню. 
Делегація была представлена баронови Карлу 
Герінгерови, майвысшому императорському 

комісарови, назначеному Мадярщину, міністру 
внутренних діл Александерови Баху, міністру 
юстиції Шмерлінгови, міністру фінансув барону 
Краусу, міністру загатарных діл князю Шварцен-
бергови, міністру културы и освіты графови Иоану 
Гунови, міністру транспорта барону Кумлеру, 
міністру сільського газдувства Имфельфови, 
міністру обороны графу Дюлаї, маршалу графу 
Радецькому и другым высоким особам. 19 октовбра 
делегація была на аудієнції у императора Франца 
Иосифа у замку Шернборн, де його вуд имені 
русинської делегації привітствовав Віктор 
Добрянський. Делегація представила меморандум 
из 9 пунктув. Император высловився за подпору 
меморандума. Адольф Добрянський став главным 
жупаном Мукачовського окреса, у рамках котрого 
были назначені поджупаны. Руськый язык быв 
заведеный у уряды. Віктор Добрянський став 
ведучим Реферата освіты руськых школ у Кошиць-
кому окресі. У гимназіях у Ужгороді и у Пряшові 
были організовані спеціалні кафедры діла обученія 
русинському языку. У Ужгородськуй гимназії кромі 
Закона Божого и руського языка, по-руськи ся учила 
исторія и географія. У Відню обявився „Вісник”, а 
пак „Церковна Газета” у Пешті.

Умер Йосиф Гаганец 22 децембра 1875 рока . 
Не позиравучи на вто, ош была зима и были 
тяжкости из передвиженієм, на погреб прийшло 70 
сященникув. Новинка „Карпаты” вуд 22 фебруара 
1876 рока написала:  „Осиротіла епархія, є без отця, 
архипастыря, котрый готовый быв и душу свою 
положити за своих духовных сынув и свуй народ.” 
Достойным наслідником епископа Гаганця быв 
епископ Петро Павел Гойдич. Отзыв на смерть 
блаженного архієрея Йосифа можеме прочитати из-
под пера Юлія Ставровського-Попрадова: 

„Мы с сожалением окружаем могилу пастыря, 
скорбя, (в душе прискорбно вспоминаем великие 
его дела). Ох, бедны мы, отец-Владыка,оставил нас 
сирот и стонет весь народ

Увы, потеря столь велика!”
Озвався и А. Павлович стихом „Покойному 

святителю Йосифу, Отцу-Владыке Пряшевськой 
епархіи: Блаженный покой! Вечная память!”

(Свідник. 13/25 дец. 1875)
Йосиф Гаганец заслужив, обы його имня 

надовго сохранилося у памняти днишньої церкви и 
межи нашим русинськым народом. Його примір 
треба наслідовати як у церковному,  так и у 
світськув ділі.

Мґр. Гавриїл Бескид
Русин 6/2006

Текст адаптовала др. М. Лявинец
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Непредвиденный и епатажный. Екзалтованый 
и експрессивный, парадоксалный и пристрастный - 
такым „ворвався” у искусство Подкарпатя Ференц 
Семан - на имня Ечі, котроє стало його творчесь-
кым псевдонімом, и котрым вун сигновав ушыткі 
свої творчеські роботы. Сесе сталося у 60-ті рокы 
минувшого стороччя, коли отцюзняноє умелецтво 
находилося у тисках болшевицької ідеології. 
Природно, ош  тогочасный художественный и 
політичный офіціоз демонстровав різкоє неприятіє 
богемно-артистичного ху-
дожника - вольнодумця, 
котрый так не вписовався у 
совецькоє ідеологічноє 
кліше, заклеймив його, як 
чужака-формаліста, што 
проповідує ворожу соціа-
лістичному обществу бур-
жуазну културу.

Ференц Семан родив-
ся у Ужгороді. Способному 
юноші пощасливилося за-
кончити Ужгородськоє 
Художественноє Училище, 
де профессіоналні дисци-
пліны преподавали знамі 
живописці А. Ерделі и Ф. 
Манайло, урокы котрых 
стали вызначными у ста-
новленю и формованю 
творчеської особности бу-
дущого художника. Єдна-
ко, двері професіоналных 
„высшых” институцій выя-
вилися діла нього запертыми: за молодым художни-
ком муцно закріпилася репутація „духовного 
емігранта”, „прислужника чужої идеології”. Айбо 
Ечі не здавався на милость недоброжелателної до 
нього долі. Вун уперто и настойчиво робив, сміло 
отстоювучи свою собственну художественну 
програму, не предавучи свої естетичні убіжденія. 
Йому даже пощасливилося стати волным слушате-
лём Таллінського Художественного Интитута. А у 
1968 році открыти персоналну выставку своїх 
картин. Сесе неважно, ош через пару днюв она 
была заперта. На вернісажі все-таки устигли 
побывати десятки, сотні поклонникув його таланта. 
Выставка стала знаковым резонансным событієм у 
художественных кругах Ужгорода. 

На сьому выставочна діятелность Ференца 
Семана на Украйині закончилася аж до начала 90-х 
рокув, коли совецька имперія, а уєдно из нив и 

идеологічна инквізіція пуйшли у небытіє. До Ечі 
прийшло признаніє, його популарность зайшла 
далеко за гатары Украйины, айбо сесе сталося 
потому…

У далекі 60-ті – великоє равнодушіє до долі 
художника: житя Ечі сопровождалося тоталным 
отсутсвієм грошей, достойної роботы, вун до края 
покоштовав гурькоту неприятія и нерозуміня. 
Айбо, не позиравучи на ушытко,  живий, 
темпераментный, до безумія залюбленый у 

искусство Ечі, не здавав-
ся. Вун, не знавучи 
утомленія, писав – діла 
себе, цімборам, знако-
мым. Сесе было сенсом и 
формов його существова-
нія, без творенія вун не 
мыслив свого живота. У 
роботах художника-бун-
таря прочитувуться добра 
информованость, основа-
тельноє ознакомленіє из 
новаціями европського 
искусства. У них вывсві-
чуєся вудголосок твор-
чества Сезана, Матіса, 
Пікассо. Ван Гога, Моро.

У творчеському до-
роботку живописця збі-
гавуться многочисельні 
автпортретні отображеня. 
Выразителні черты ху-
дожника проступавуть у 
иронично-сентиментал-

ных образах Арлекіно из гурьков вымушено-искус-
ственнов усмішков и театралнов „гліцеріновов” 
слезов, у смутных живописных отображеніях слі-
пых музыкантув и бідакув, у гротескных лицях 
чудных персонажей сюжетных композицій.

Сесі картины – автомонографічні вудзеркаленя 
живота художника. Богатому воображенію и 
фантазії Ечі не є границь. Його креативность - яркоє 
змішаня тем и жанрув, настроєній и емоцій, стилюв 
и образных трактовок. Смуток и радость, успокоє-
ніє и тревога, интрига и роздумы, провокація и 
сосредоточенность - на картинах художника цілый 
калейдоскоп настроєній, проявленій людського 
бытія. А вудтак - своєобразна, еклектичность 
способув художественного языка, сплав, виділобы-
ся несовмістимых признакув, котрі пуд талантли-
вым пензликом Ёчі превращавуться у стройну 
цілостну естетичну малярську формулу. Образна 

Непредвиденный и епатажный „Ечі”Непредвиденный и епатажный „Ечі”
Памняти Ференца Семана (1937-2004)
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стилістика авторськых картин якимись дивовиж-
ным способом удержуєся на ледве ощутимуй 
границі, што розділять дійствителность и...., драму, 
и ярмарковоє дійство, гармонію и диссонанс.

Художник сміло приміняє живописні гіпербо-
лы и експресивні деформації и упрощеня, образні 
обобщенія и граничні стилізації, смілі компози-
ціонні зміщеня и активні цвітові гаммы. Такым 
способом автор возбуждає, волнує представленіє, 
кличе зрителя до сопереживаня, сотвореня картин-
ного образа. За внешнёв абревіатуров, живописным 
легкомыслієм крыєся чувствителна, уразлива 
душа, доброє люблячоє серце Художника, Творця, 
што до посліднього дыханія сохранив чистоту 
дітської непосредственності, безхитростності, вуд-
вертості.

Из часом фарбы, котрі создавуть настрой 
композицій, автор корригує: скорботні, нерідко 
трагичні, смутно иронічні ноты поступавуться 
містом гармоничнуй, яснуй тоналності, полотна 
высвічувуть ощущеніє радости и щастя житя. Та-
кыми є „Мадярська рапсодія”, „Закарпатські 
Мадонни”, „Натюрморты из цвітів”.

Натюрморты – разновидность малярства, 
котра занимать важноє місто у творчості живо-
писця. Туй панує неперестающа игра – игра 
оттінкув, ліній, форм, обємув, фактур. Айбо у сьому 
чудесному коловороті предметного разноцвітя 
безошибочно угадуєся центр композиції, її цвітові, 
структурні и архитектонічні наголоскы. Особен-
ного вниманія заслужувуть акварелі Семана 
послідных рокув. Они є своєобразнов антитезов 
малярства спередущих десятилітій. Сесе, у 
основному, изображеніє цвітів на мокрому – то 
єсть, на увлажненому папірю. У сих велико-

форматных листах автор, очевидно, отступає вуд 
свого скептично-іронично взора на світ, вуд дуже 
выявленої деформації и стилізації предметных 
изображеній. По мненію художника, каждый цвіток 
– современноє сотвореніє природы, вун несе у собі 
частичку світової гармонії и красы. Роботы сёї серії 
отличавуться сложным соотношенієм прозрачных 
акварелных фарб - сопоставленіє и контрасты 
ліловых, ружовых, світлосиніх, пурпурово-черве-
ных, што робить сесі роботы особенно привлека-
телными и загадочными.

Они нібы отображавуть „стенограму душі” 
творця - вдохновенної, емоціоналної, люблячої. 
Мадярськоє соло Майстра оборвалося внезапно, 
спередчасно, у момент, коли ид ньому прийшло 
ощущеніє щастя, прийшло признаніє, слава и 
популарность, коли вун ощутив необходимость 
свого творчеського присутствія у искусстві. Худож-
ник живе, заки живуть його творы. Ечі судилося 
довгоє житя.

Олена Приходько
Искусствовед, лавреат областної премії им. 

Й. Бокшая и А. Ерделі.
Переклала из украйинського др. М. Лявинец



Русинськый Світ • Ruszin Világ 13

Событія             Сочасность

Засіданя СРР открыв председа СРР Дюра 
Папуга. Пусля контрола выповненя Резолуції X 
Світового Конгреса Русинув и узнесіня СРР, члены 
СРР представили даты проведеня дня Русина у 
окремых державах у 2010 році (пункт 3).

Сербія – 17 януара
Горватія – 25 мая
Словакія – 4 юнія
Мадярщина – 6 юнія (офіціално День Русина 

установленый 22 мая)
Румунія – 4 септембра
Сіверна Америка и Канада – 20 новембра
Чехія и Украйина представлять 

даты на слідующому засідані СРР, 
котроє отбудеся у Криниці 23 мая 
2010 рока.

У пункті 4 члены СРР предста-
вили майглавні програмы, котрі 
будуть проведені у 2010 році.

Сербія – Організація Руска 
Матка планує провести шор култур-
ных акцій (Театралні выставы, 
декламаторськый конкурс). Великоє 
вниманіє буде уділено изученю языка 
у середнюй школі Петра Кузмяка.

Словакія – проведеня XI конкур-
са декламації Духновічів Пряшів и 
проведеня Дней Русинськых Тради-
цій.

Мадярщина – проведеня Дней памняти 
академіка А. Годинки и присужденіє премії им. А. 
Годинки. Будованя деревляної церкви у Маріяповчі 
и возложеня реліквій у Парку Памняти организа-
ціями держав, де живуть русины и проведеня шора 
културных акцій.

Сіверна Америка – Общество Карпатськых 
Русинув подпорує літню програму по выучованю 
русинського языка у Пряшові и также планує 
выдаваня книжки по-англійськи „Язык і народна 
ідентіта” др. А. Плішкової. У сполупраці из 
музейом Е. Варгола у Пітсбургу планує он-лайн 
учебный план про русинськых емігрантув, 
студентув гимназії, планує зачати збираня фінансув 
(2 млн. доларув) діла Народного Културного 
центра, выданя книги и КД діла англоязычних 
людей у сполупраці из Галинов Малецков из Полші. 
Публікованя книжки Б. Горбаля и далші міро-
приятія.

Румунія – Сяткованя 10 юбілея основанія 
Културного Общества Русинув у Румунії, організа-
ція літнього табора діла дітей у Деві и другі 
културні акції.

Полша – Біенале Лемковської Културы у 
Криниці (22-23 мая 2010, Лемковська Ватра, 30 

рочник у Михайлові 6-8 августа 2010 рока).
Чехія – головна ціль роботы у 2010 році – 

скоордіновати активні акції межи організаціями 
русинув, жиючих у Чехії.

Украйина – кромі обученія русинському языку 
у недільных школах плануєся організація научної 
конференції, проведеня културно-общественных 
акцій, выдавателство.

Членами СРР были подані слідующі пропози-
ції (пункт 9)

Наталія Гнатко (Горватия) - 
предложила провести 5 засіданя СРР у 

Петровцях 21-22 августа 2010 рока и 
засіданя Школской комісії (председа 
– Ксенія Медєші, Сербія) на тему: 
„Розвиваня русинського языка и 
културы у школах”.

Маріанна Лявинец (Мадяр-
щина) - предложила вручити премію 
им. А. Годинки, котру дустав о. 
Франтішек Крайняк из Словакії на 
Бієнале Лемковської Културы у 
Криниці, бо о. Крайняк не муг 
перебрати її у Будапешті. Передала 
обращеніє Андрія Манайло (пред-
седи ВРМС) до 8 держав, де живуть 
русины, приняти участиє у проекті 
Парка памняти коло выбудованої 

деревляної церкви у Маріяповчі. (про возложеня 
реліквій из каміня).

Александер Мошкола – Чехія
Предложив устав Сполку Русинув у Чеськуй 

Републіці - організації, котру предлагає членом 
СКР вуд Чехії.

Владимир Противняк – Словакія
Информировав членув СРР про сповненя задач 

при регістрації СКР на урядах и заложіню 
банковського рахунка. Доплаток членських взносув 
(50 евро) заплатили ушыткі державы кромі 
Украйины. Членські взносы 100 евро на 2010 рук 
треба заплатити до 1 мая 2010 рока.

Николай Бабинец – Украйина
Говорив про сложну ситуацію на Украйині, 

што ся тыче русинського двиганя и діятелності 
даякых Обществ. Предложив дати можность 
достати дані про походженя и обернутися не лем до 
Закарпатського архіва, а и до архіва у Празі про 
выданя офіціалного записа про народности на 
Подкарпатю у роках 1921-1945 по жаданю 
конкретных особ.

Составила на основанію записа тайомника 
СРР Владимира Противняка 

член СРР др. М. Лявинец

Про даякі пункты из записа Засіданя Світової Рады Русинув 
у Празі 27-28 фебруара 2010 рока

Про даякі пункты из записа Засіданя Світової Рады Русинув 
у Празі 27-28 фебруара 2010 рока
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Закарпатська обласна державна телерадіо-
компанія „Тиса-1”. Cесе її офіціалноє названіє, и 
фунгує она на Подкарпаттю у Ужгороді. А русин-
ські передачі сьої телекомпанії и Віра Кобулей – то 
штось нерозрывноє, цілоє. Тота Віра Кобулей из 
Голубиного Свалявського района, котра любить 
боса бігати по траві по росі. Бо своя земля – то є 
живый організм, котрый дає юй енергію предкув, 
очищає од усякої пакости, за што сюй землі треба 
дяковати. Віра не мінять своє Подкарпатя на 
загатары, не хоче емігровати. Хоче жити на землі 
предкув, на землі мамы, няня, їх 
чотырьох дітей: хлопця и трьох 
дівок. Сімья діла Віры – то 
найбулшоє богатство. Сесе она 
начала особенно чувствовати, коли 
умер няньо.… 

Боже муй! Як любили и знали 
файно співати мамка и нянько 
русинські співанкы! Особенно на 
сята, коли ся збирали родичі. Мали 
файні голосы, співали тихенько, без 
грубого надрыва. Сесі співанкы, 
хыжа, керт и солодка яблонька – 
петрювка ищи усе ся снять Вірі 
Кобулей. Мамка и нянько строго, 
свойим приміром учили чеснотам, 
учили быти уєдно, помагати єден 
другому, любити єден другого – бо 
то є дар вуд Бога. То была мудра школа.

Малов дітинов Віра была доста нёволяшна, 
айбо коли пуйшла у школу – докус ся поміняла. 
Училася на „отлично”, любила художественну 
самодіятельность, котра розвивала її таланты. 
Хотіла быти дохторков, артистков. Из теплотов у 
душі споминать учительку руського языка и 
літературы Поліну Ивановну Цоклан, котра дала 
юй розуміння Высокої духовности. Дала якраз 
тогды, коли треба: под час формированя характера.  
Віра Кобулей закончила Хустськоє култосвітньоє 
училище, пак – Києвський Институт Културы  и 
стала режисером. Думає, ош спеціалность выбрала 
собі удачно и рахує себе спеціалістом на свому 
місті. Спеціалность режисера дуже помагать юй у 
теперішнюй роботі журналіста.

 Свою творчеську роботу начала рока 1992, як 
редактор телевізіонных музыкалных програм. У 
передачах ишлося про розвитіє подкарпатської 
музыкалної културы, розказовалоя про знамых 
подкарпатськых музыкантув. Кажім, про солістув 
Закарпатської обласної філармонії Марію Зубанич, 
Петра Матія, Оксану Ильницьку и другых, про 
камерный хор „Кантус” пуд управленієм извістного 
Еміла Сокача, из котрым так пак заязалося тісноє 
сотрудничество. Мож вспомнити концерт „Ave 

Maria” из произведеній знамых світовых и 
подкарпатськых композиторув, спомнити план 
выхода на центральні украйинські телеканалы УТ-
1, УТ-2, Інтер,  де независимі редакторы выбирали 
ліпшоє – и програмы Віры Кобулей много раз ишли 
на централных каналах. Робота кипіла, роботі 
отдавалася душа, круг творчеськых личностей 
розширявся, у телепрограмы Кобулей приходило 
много знамых музыкантув, композиторув, поетув, 
котрі не жиють у Подкарпатю, айбо у душі 
лишилися русинами.

Людей треба было зачудовати 
дачим яркым, неординарным: 
самородками из Рахова, Міжгірья, 
Свалявы, Перечина. Велику попу-
ларность мав и много раз повто-
рявся у ефірі очерк про живот и 
творчество коломыйкаря из Лазі-
щины Степана Молдавчука. А 
вспомнити сюжеты про Марію 
Лучко, што выготовляє ліжникы, 
про різбарьув Алексія Пашу и 
Юращука! А кидь ищи вспомнити 
информаціонно-познавателні про-
екты „Світ захоплень”, „Чужа до-
ля”, „Имня твоє”! У кожнуй про-
грамі розкрывався світ мышленія 
русина из його духовными и жи-
тейськими проблемами. 

Збылася розова мечта Віры 
Кобулей: два рокы тому появилася офіціална 
передача „Русинська родина”. И Віра узяла на себе 
функції автора, редактора и ведучого сёї передачі. 
Одкрылися нові возможности, палітра ся обогатила 
новыми яркими фарбами. Родили ся нові проекты, 
нові програмы, у котрых ищи май глубоко ся 
розкрыває многогранна душа русинська, прекрасна 
природа Подкарпатя.

Русинські передачі выходять у телеефір двічі 
на тыждень: у суботу и неділю. Робота діла Віры 
Кобулей – то її хоббі. Послідный час и операторську 
роботу освоила, бо нигда оператор не зможе 
увидіти матеріал так, як хоче того автор. Ушытко 
робить сама: сама собі автор, оператор, редактор и 
режисер. Што помагать Вірі у її плодотворнуй 
роботі?

Я думаву, помагать юй генетичеська памнять: 
та пак коли русинам было легко?  Треба было 
выжити и ищи и файноту творити – бо из файнотов 
уєдно ліпше жити. И файнота може спасти цілый 
світ.

Честно и вірно служити свому народу – то є 
кредо. То є истинный стимул живота Віры Кобулей.

Дякуєме юй за ушытко! И най ся збудуть из 
Божов помочов ушыткі її задумы!

Алекс Д.

Честный мой род не забуду…Честный мой род не забуду…
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Паска (Рецепт Ирмы Манайло)
Продукты: 1 кг мукы, 5 яєць, 50 г друждів, 150 

гр коровлячого масла вадь маргарина, 100 г молока, 
суль, цукор по смаку, грознины, мало шкурки из 
цитрона.

Прилаженя: муку просіяти, дружді мавуть 
подойти у теплому молоці, яйця взбити – окреме 
білки, окреме жовткы из цукром.

У муку натерти цитрон, улляти дружді, мало 
посолити, добавити розтопленый у молоці 
маргарин, жовткы. Начати місити. Місити треба 
коло 15 минут, пак додати взбиті білкы. Місити, 
доки тісто не буде отставати вуд рук и вуд мискы. 
Прикрыти ручником и дати киснути 1-1,5 годины. 
Пусля того треба дуже файно змастити форму и 
выкласти часть тіста. Окреме учинити из 
опставшогося тіста прикрасы (хрестик, віночок и 
т.д.). Покласти прикрасы извирьху и назад дати 
тістові киснути, обы подвоилося у розмірі, 
намастити яйцем (змішати яйце, молоко, мало 
цукру) и дати киснути ищи 1 годину.

Выпікати у бловдері коло 40-50 минут при 160-
170 градусах. Кидь прикрасы начнуть пригорати - 
закрыти їх мокрым папірьом.

Жовтый сыр 
- прилажуєся на Великдень 
(Рецепт Андреї Ілько)
Продукты:10 яєць, 1 л молока, 1 ванілный 

цукор, 150 г цукра, грознины.
Прилаженя: покласти у лабош паритися 

молоко (покласти у такый лабош, обы молоко не 
прикурилося), усыпати у лабош цукор, ванілный 
цукор, грознины. Збити яйця, обы была піна. Коли 
молоко пудойде, покласти на малый огень и помали 
заливати яйця. Варити доты, заки ся не появить 
творожна маса. Як ся укаже сыворотка згорі, 
учиряти дуршлагом, вадь нараз процідити через 
марлю, завити и дати зцідитися. Держати у 
холодильнику.

Смачного! 

Яєчні палачінты из начинков
Продукты: яйця - 8, мукы - 1/2 погара, молока -

500 г, моркви - 2, цибуля - 1, куриноє філе 
(грудинка) - 2, овощі (ассорті) - 400 г, парадичковый 
совс и спеції (по смаку).

Ладиме палачінты: Молоко улляти у мися, 
додати яйця, суль, спеції по смаку, помалы при-
сыпати муку и збивати міксером. Упечи палачінты.

Ладиме начинку: Покласти на палачінтош хоть 
які свіжі овощі и потушити їх до готовности. 
Посолити, поперчити и додати 2-3 ложкы пара-
дичкового совса. Одварити курячоє філе. Порізати 
на дарабчики . На палачінтошови розогріти дуже 
мало олая и покласти порізану на карікы цибулю, 
потушити до золотистого цвіта . У кунци  добавити 

нарізаноє курячоє філе. Начинку из овощув и мняса 
укласти на палачінты и закрутити. Мож їх їсти 
горячими и студеными. 

Шалата 
"Мало из того, мало из сёго"
Завто сися шалата так ся называть, бо кидь 

обсталося одвареноє курячоє мнясо,її мож наскоро 
приладити. 

Продукты: 2оо - 3оо г одвареных білых грибув 
,вадь маринованых шампіньонув, 2- 3 зубка 
чеснока, 2оо- 3оо г філе курячого ( из грудинки), 
1оо - 15о г сыра твердого, майонез, суль и спеції по 
смаку.

 Прилаженя: Грибы надрубно порізати, сыр 
пореселёвати надрубно. Чеснок удавити. 
Одвареноє курячоє філе розобрати "по волокнам" 
вадь намілко нарізати. Ушытко змішати, додати 
спеції по смаку и заправити майонезом! 

Вареникы на опарі
Продукты: 0,5 літра кефіра вадь квасного 

молока, мало соли, мало бровзы, мукы – 1 кг.
Прилаженя: Усыпати муку у мися , додати 1/2 

чайної ложкы бровзы, 1/2 чайної ложкы соли, пак 
помалы залляти кефір, вадь квасноє молоко и 
помалы замісити тісто. Тісто має быти твердоє, 
вымішовати довго. 

Поліпити вареникы хоть из яков начинков. 
Варити на паровій бані 7 минут.

Вареникы легкі и дуже смачні! 
Смачного! 

Валерія Мориляк
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1.04.1858 - Родився у Шарішськом Ястрабю Михал Бескид – греко-
католичеськый сященник, публіцист, етноґраф и културно-освітный діятель. 
Бойовав за присоєдиненіє Подкарпатської Руси ид ЧСР. Умер у Кошицях 
30.11.1932.
3.04.1867 - Начав выходити первый русинськый педаґоґичеськый журнал 
„Учитель”, под редакційов Андрія Репая.
4.04.1906  - Родився у мадярському селі Вісло Др. Николай Бобак - 
педаґоґ, церковный діятель, первый директор Ґреко-католичеської руської 
ґімназії у Пряшові (1936-1944). Умер 18.12.1986 у Пряшові.
6.04.1953 - Родився у Пряшові Александер Зозуляк – шеф-редактор 
журналув Народні Новинки и Русин (1991-2007), теперішній подпредседа 

Словеньскої Асоціації Русинськых Орґанізацій Словеньска (САРО), активный културно-освітный 
діятель Русинув на Словеньску.
7.04.1989 - Русины Полші зарегістровали „Стоваришеня Лемків”.
8.04.1779 - Умер Алексій Илкович - каноник, єден из представителюв 
неолатиністики. Написав знамениті панегирики от имени русинського народа 
императору Иосифу II. Рахуєся єдным из майліпших поетув, писавших на 
неолатинському языку.
9.04.1907 - Родився у Буковцях Іван Шлепецький - историк літературы, 
общественно-културный діятель, автор рукопису „Старинные народные песни 
Пряшевського края и публікаціи”, „Выбрани творы А. Павловича (1955)”. 
Умер 9.10.1976 у Празі.
10.04.1793 - Родився Йосиф Гаганец - церковный діятель, просвітитель. 
Закончив академію у Великому Варадині (1811 - 1812), де изучав філозофію и 
духовну семинарію у Трнаві (1812 - 1816). Из 1843 р. - епископ Пряшовської 
греко-католичеської епархіи. Принимав участіє у роботі “Литературного 
заведения Пряшевского”, иниціёвав основаніє Общества Св. Иоанна 
Крестителя (1863).
10.04.1888 - Родився Евгеній Перфецький - историк-славіст. Излядовав 
матеріалы по исторії Подкарпатської Руси у архівах Мукачова, Ужгорода, 
Красного Брода и Будапешта. Межи ёго роботами: “Обзоръ угро-русской 
историографіи”, „ Іоанникій Базилович та його Brevis notitia”. Изглядовав 
конфессіоналні разногласія на Подкарпатю у період реформації и 
контрреформації. Ёго робота по соціално-економічеськуй исторії края и 
доныні є дуже важнов.
10.04.1922 - Родився у Руськом Керестурі Стефан Чекан - казкарь.
10.04.1932 - Родилася Любка Сеґеди-Фалц  - учителька, поетеса. Из 18 
рокув ищи у Овчарох, зачинать писати поезію. Перва ї зберька пісень „Подоба з 
далєка” выйшла у роцї 1975, а друга зберька пісень „Класки” была надрукована 
у роцї 1999. За сю зберьку у роцї 2006 її наградили преміёв Александера 
Духновича (тітул лавреата и премію достала у Криниці на ІV. Біенале 
Русинської/ Лемковскої културы). До днесь має выдано коло 250 пісень у 
вшелиякых часописах, новинках, календарях и антолоґіях. Была єднов из 
основателюв и первов председов дружства „Руснак”. Три рокы была членом 
Рады Світового Конґреса Русинув, также є членом Світової Академії 
русинської културы.
11.04.1929 - Родилася у Межилаборцях Анна Галчакова - зната народна 
поетеса и писателка.
12.04.1949 - Любомир Медєши  - етнолоґ, поет, сосполный дїятель. Робив 
у Воєводинському музею у Руському Керестурі. Из рока 1979 вюв активну 
културну дїятелность межи русинами Воєводины, быв председов Фестиваля 

А П Р І Л ЬА П Р І Л Ь

             Памнятні даты               Emlékezetes dátumok

Любка Сеґеди-Фалц

Анна Галчакова

Tеодор Ромжа

Любомир Медєши 
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„Червена Ружа”. Из рока 1987 стає директором новинкы „Руське Слово”. Быв 
председов Дружства за русинськый язык и літературу, председов „Рускей 
Матки” и єдным из зачинателюв Світового Конґреса Русинув. Є єдным из 
инїціаторув споєня Русинського дружства Северной Америки и Саскачеван-
ського дружства русинськой културы. Из рока 1992 жиє у Канадї, де продовжає 
активну дїятельность межи канадянами русинського походженя. Має ряд 
научных творув, котрі опублікованї на шістёх языках. Быв єдным из 
консултантув енциклопедії русинської културы и енциклопедії народув, котрі 
живуть у Канадї. Сотрудничав из рядом информативных медій на русинському 
языку. Написав дакулко театралных сцен, и приріхтовав дїтськї театралнї 
выставы. У Канадї выданї ёго книжкы про русинську културу, историчнї 
приповїдки дїля дїтей, поезія, и очеркы на выселенськї темы.
14.04.1911 - Родився Теодор Ромжа - єпископ, Мукачевської греко-
католичеської епархії, великомученик. Умер 1 новембра 1947 рока, отравлен 
сотрудниками совітського КГБ у Мукачовської городської болниці. Єпископа 
убили за отказ перейти у православіє.
14.04.1925 - Родилася Елизавета Бедзир-Кремницька - художниця. 
Закончила Ужгородськоє училище декоративно-прикладного искусства. Єдна 
из представителей подкарпатського аванґарда 60-х рокув. У її творчості - яркі 
многофігурні композиції, ориґіналні портреты. Нигда не ишла на компроміс из 
“искусством соціалістичеського реалізма”.
15.04.1892 - Умер Александер Гомичко - юрист, краєвед, публіцист, член 
“Литературного заведения Пряшевского”, печатався на боках “Церковной 
газеты”, “Месяцесловах”, у новинці “Карпат” напечатав цикл статей “об угро-
русской народной жизни” (1885).
16.04.1941 - Родився Димитрій Поп - знамый славіст, єден из составитлюв 
украйинсько-русин-ського словаря, успішно робить над совершенствованієм 
русинського літературного языка, автор многих книг, составляє учебники для 
русинськых школ, принимає активноє участіє у научных конференціях в 
Будапештї. У 2007 році выйшов ёго „Словарь русинсько-украйинсько-руський 
и русско-украйинсько-русинський”.
18.04.1923 - Родився Иван Лявинец - пражськый греко-католический 
єпископ, Екзарх греко-католичеської церкви у Чехіі. По порученію єпископов 
П.Гойдича и В.Гопка возглавляв греко-католичеську церков ЧСР в 
ілегалности, за што сидів у темниці. Талантливый поет, писатель /псевдонім 
Иван Горянин/. Основатель и редактор журналов „Благо-вісник”, ”Зоря”, 
„Єдиним серцем”.
20.04.1690 - Быв высвяченый на Мукачовського єпископа грек Йосиф де 
Камеліс. Первым почав печатати книги на русинському языкови /”Катехизм”, 
„Азбука”/.
21.04.1904 - Родився єпископ Василь Гопко - русинськый патріот, 
хранитель старославянського церковного обряда. Умер 23.07.1976 у Пряшові. 
Провозґлашеный Блаженным у 2003.
22.04.1802 - Родився у с. Тибава Юрій Венелін (Гуца) - знамый славіст, 
фолклорист, историк, філолоґ и сосполный діятель. Занимався исторіёв 
Болгарії и Подкарпатя.
23.04.1952 - Родився у Видрани Владимір Противняк - културно-сосополный 
діятель, председа Русинської Оброды на Словеньску. Сполузакладатель 
сочасного музея Е. Варгола в Меджілаборцях. Жыє у Видрани.
24.04.1646 - Была подписана УНІЯ у Ужгородському замку. Тым кіпом 
русины стали греко-католиками.

             Памнятні даты               Emlékezetes dátumok

А П Р І Л ЬА П Р І Л Ь

Елизавета 
Бедзир-Кремницька

Димитрій Поп

Иван Лявинец

Василь Гопко
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24.04.1803 - Родився у Тополі Александер Духнович - геніалный будитель 
русинов, педаґоґ, мыслитель, историк, драматурґ, публіцист. Автор гимна 
„Подкарпатськіє русины”. У 1851 році у Будапештї выдані ёго „Литургическій 
катехизис” и знаменитый „Хліб души”. Закладатель первої русинськоі 
културної орґанізації - Літературноє заведеніє Пряшовськоє (1850), Общества 
св. Иоанна Хрестителя у Пряшові (1862), автор зверненя Вручаніє (Я Русин 
был…), первого букваря и многих вызначних літературних документув. Умер 
30.3.1865 рока у Пряшові, де є похороненый у крипті Кафедрального собора 

св. Иоанна Хрестителя.
25.04.1940 - Родилася Анастасія Даліда – поетеса. Сохранила у собі 
велику любов до рудної Верховины, народных традіцій. Школу выходила у 
Мукачові.  Русинська поетеса-самородок. Її стихы дуже сердечнї, повнї 
любови и гражданської тревогы за судьбу Отчої землї. У роцї 2001 выдала 
зберьку „Дзвони Карпатського краю”. Її стихы печаталися у новинцї 
„Християнська родина” (Ужгород), „Русинськый світ” (Будапешт), у 
русинському „Календарі-Альмасї” (Будапешт).
26.04.1935 - Родився у Рускім Керестурі Яким Сивич - композитор, 
педаґоґ, културный діятель бачванськых русна-кув.
28.04.1928 - Родився у Подгорянах (Мукачово, Подкарпатя) Антон Шепа - 
єден из знамых художникув. Вун вырус у греко-католичеськуй родинї. 

Єден из ёго братув став монахом, у 1940 р. быв игуменом Малоберезнянського 
монастыря. А.Шепа закончив Лемберґськый Художественный Институт, 
факултет монументалного живописа. Из 1954 до 1961 р.быв преподавателём 
Ужгородського училища декоративно-прикладного искусства. Из 60-х рокув 
робив у Києві, де не переставав писати рудноє Подкарпатя („Народноє гуляня” 
1968р., „Щедрый вечер, добрый вечер” 1970 р., „Церков у селі Опорець” 1973 
р., „Великдень” 2001 р. и др.). У послідні рокы вернувся у рудні Подгоряны, де 
продовжає писаты свої шедевры.

А П Р І Л ЬА П Р І Л Ь

             Памнятні даты               Emlékezetes dátumok

Венелін Гуца

Александер Духнович

Анастасія Даліда

Вседержавноє Русинськоє Меншиновоє Самоуправленіє и Русинськоє Меншиновоє 
Самоуправленіє Шайовпетрі має честь прикликати Вас и Вашу милу родину

5 юнія 2010 рока на сяткованя

Націоналногє Сято Русинув Мадярщины
котроє отбудеся у Шайовпетрі.

Програма:
10.30 – Божественна Літургія по-церковнословянськи у греко-католичеськуй церкви 
Шайовпетрі. Осячення колокольного звона „Глас русинув”. 
Співавуть: хор из Будапешта (V район) и хор греко-католичеської церкви Мішколца.
12.30 – Културна програма у Дом Култури Шайовпетрі:
1. Привітствіє предсидателя ВРМС Андрія Манайло.
2. Выступленіє вокално-танцьовалного ансамбля „Карпатия”.
3. Выступленіє змішаного хора из Будапешта.
4. Выступленіє греко-католичеського хора из Мішколца.

Честовані читателі!
Фондація Націоналных та Етнічных Меншин Мадярщины уголосила новый грант.

 Деталі позирайте на сайті www.mnekk.hu.



Русинськый Світ • Ruszin Világ 19

Содержаня              Tartalom

Др. Маріанна Лявинец, Владимир Фединишинец

Дух Духновича.................................................................................................................стр. 2

Олга Сілцер-Ликович

Сяткованя Великодня ...................................................................................................стр. 6

Мирон Жирош

Писанки возбудзую душу – ошвижую памятки..........................................................стр. 7

М\р. Гавриїл Бескид

Йосиф Гаганец-вызначный церковный и народный будитель русинув................стр. 9

Олена Приходько

Непредвиденый и епатажный „Ечі”.......................................................................... стр. 11

Пункты из записа Засіданя Світової Рады Русинув................................................ стр. 13

Д. Алекс

Честный мой род не забуду….......................................................................................стр. 14

Валерія Мориляк

Русинська кухня............................................................................................................стр. 15

Памнятні даты...............................................................................................................стр. 16

Kiadja 
az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Felelős kiadó: Manajló András

A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Ljavinyec Sztyepán - felelős szerkesztő;

Dr. Lyavinecz Marianna - szerkesztő;
Morilyák Valéria, Szilcer-Likovics Olga, Dr. Szabó János,

Szónoczky János Mihály;
 Szkiba Irén - szerkesztőségi titkár;

A szerkesztőség címe: 
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b.

Tel.: (06-1) 468-2636
Fax: (06-1) 220-8005

E-mail: ruszinok@freemail.hu
lavinec@freemail.hu 

http// www.ruszinvilag.hu
Nyomdai munkálatok: Atlantis Reklám- és Nyomdaipari Kft. 

Выдає: 
Вседержавноє Русинськоє Меншиновоє Самоуправлениє

Отвітственный выдаватель: Андрій Манайло

Члены редакциі:
Др. Степан Лявинец - отвітственный редактор;

Др. Маріанна Лявинец - редактор;
Валерія Мориляк, Др. Янош Сабов, 

Ольга Сільцер-Ликович, Янош Мігаль Соноцкі;
 Ірина Скиба - секретарка;

Адрес редакциі: 
1147 Будапешт, улиця Дярмат 85/б.

Тел.: (06-1) 468-2636
Факс: (06-1) 220-8005 

Е-маіл: ruszinok@freemail.hu
lavinec@freemail.hu 

http// www.ruszinvilag.hu
При передрукови посилатися на “Русинськый Світ”

Появленя новинкы пудпоровали: Фондація Национальных та Етнічных Меншин Мадярщины,
Вседержавноє Общество Русинськоі Интелігенциі имени Антонія Годинки,

Фондація “За Русинув” и Общество Русинськоі Культуры.
A lap a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, 

Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Közhasznú Egyesület,
 “Ruszinokért” Alapítvány és Ruszin Kultúrális Egyesület

támogatásával jelenik meg 1000 példányban.
Egy példány eladási ára: 600 Ft.

ISSN: 1785-1149


