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На убкладці: картина Ивана Манайло “Моє серце” 2005 р. 
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Руси Андрія Бровді (А. Бровді мол.)
Конференцію открыв прдседатель Общества 

Русинської Интелігенції им. А. Годинки проф. др. 
А. Лявинец:

Честовані Гості!
Дниська мы сяткуєме День памняти нашого 

славного академіка Антонія Годинки. Общество 
Русинської Интелигенції не случайно стало 
носителем имени Антонія Годинки. Чому? Бо ищи 

до днишнього дня многі недоу-
кы у исторіи не знавуть, ош 
существує русинська интелі-
генція. А русинська интеліген-
ція має намного старшу исто-
рію вуд сусіднього народа, кот-
рый теперь претендує на руко-
водящу роль. Не забудьме, ош 
Антоній Годинка жив у другі 
часы, товды даже не мадяр-
ськый язык быв головным язы-
ком, бо мадяры ищи не мали 
свого розвитого языка. Они 
тогды його лем розвивали, и 
Антоній Годинка у сьому при-
няв активноє участіє. Штудова-
ня ишло по-німецьки и по-ла-
тинськи, а по-мадярськи оно 
лем тогды зачиналося, у тот час 
зачиналося ошколованя и по-
русинськи. За тото героїзм 

сього чоловіка, котрый достиг у Мадярському 
Королівстві майвысокых степенюв у науці, став 
академіком, ректором Пийчського Універзитета у 
тому, ош вун не поліновався выдати свою 
знамениту монографію на русинському языку 
„Утцюзнина, газдувство и прошлость южно-
карпатськых русинув”, котра переведена на другі 
языкы, у котруй вун ушыткі научні дані выклав по-
русинськи, тым самым доказувучи, што хосновати 

наш язык мож и у 
серйознуй науці. Завто 
сись день є великим. И 
мы радуємеся, ош суть 
його продолжателі, што 
имня його не лем не 
забыто, а розвиваєся и 
його ученіє. Зато по-
хвально, што русины за 
послідні рокы выдали 
учебники. Най Украйи-
на не признає русинув, 
айбо зачалося ошколо-
ваня по-русинськи и на 

6 фебруара 2010 рока ВРМС и Общество 
Русинської Интелігенції організовало сяткованя 
памняти академіка Антонія Годинки. Сесе тради-
ціонноє сяткованя зачалося у 9.30 на улиці Бенцур 6 
коло памнятної таблы академіка возложенієм вінка. 
Традиціонно на возложенію приняв участіє онук А. 
Годинки – др. Ласло Годинка. Присутствовали 
также зам. председателя ВРМС др. Степан Ляви-
нец, Олга Сілцер-Ликович, председатель Столич-
ного РМС др. М. Лявинец, 
депутат Й. Стринська.

У 10.30 отбылася Божест-
венна Літургія по церковно-
словянськи у греко-католичесь-
куй церкви на Ровжак тере. 
Отслужили її о. Янош Соноцкі и 
о. Лёренц. На Богослуженію 
присутствовали многі депутаты 
и їх родичі, знакомі.

Там же отбылася и панихи-
да (у связи из неблагоприят-
ными погодными условіями). 
Часть вірникув все-таки руши-
лася на цвинтар и возложила 
вінкы на могилу академіка. 
Треба уповісти, што сього рока 
ВРМС и Общество им. А. Го-
динки, Столичноє РМС и тери-
торіальні самоуправленія ріши-
ли покласти достойный памнят-
ник на могилі академіка. Думаєме, ош сесе станеся 
кунцём юлія.

У 14.00 зачалася традиціонна памнятна кон-
ференція. 

Программа конференції, посвяченої 146-
роччю из дня рожденія академіка Антонія Годинки:

14.00 – Открытіє конференції (проф. др. А. 
Лявинец)

Привітственноє слово предсидателя ВРМС А. 
Манайло

14.15 – Награжде-
ниє лавреатув

14.40 – Антоній Го-
динка и языкові спорні 
вопросы на Подкарпа-
тю у 1930-х роках (др. 
Йожеф Ботлик)

15.00 – Хроніка ро-
дины Антонія Годинки 
(др. Ласло Годинка)

15.20 – Слово про 
первого премьєр-мі-
ністра Подкарпатської 

Честованя памняти академіка
Антонія Годинки

Честованя памняти академіка
Антонія Годинки
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Подкарпатю. Люди збиравуть на вто гроші по 
многым поселеням. Уже суть учебники по исторіи, 
географії, природознательству. Днишні лавреаты, 
робота котрых отмічена, заслужувуть похвалы, бо 
продолжавуть тоту геройську роботу, котру зачав 
Антоній Годинка.

Позад трагичеського событія у родині А. 
Манайло – смерти його отца, Ивана Манайло – 
привітственноє слово председателя ВРМС прочи-
тав зам. председателя др. С. Лявинец:

Антоній Годинка є 
майзнамов и майразно-
стороннёв особностью 
у исторії подкарпат-
ськых русинув, вели-
кым научником, изгля-
дователём.

Кто заслужив сисю 
высоку награду – пре-
мію Антонія Годинки – 
може гордитися свойов 
діятелностю.

Мы довго жили у 
тоты часы, коли не 
могли гордитися своим 

націоналным идентитетом. Тот народ, котрый 
лишеный націоналного самосознанія, не може 
существовати, у нього станеся роздвоєниє созна-
ния. Наші націоналні символичеські личности 
призвані обєдинити русинство. Їх породила не 
радикална ідеологія, а наша исторія. Мы мусили 
познати нашоє прошлоє, бо незадарь кажуть, ош 
тоты, котрі не знавуть исторії, обстануться дітьми, а 
дітьми мож добрі маніпулёвати. А самым великим 
знавателём, изглядователём исторіи подкарпат-
ськых русинув быв Антоній Годинка. Його широка 
діятельность содержить у собі изглядованя исторіи, 
церкви, етнографіи, фолклора, языка.

Нам, русинам, є чим гордитися, мы маєме у 
кого учитися. Мы дустали у наслідство вуд наших 
славных предкув, ученых, учителюв и тото ученя, 
ош треба направляти думки и чувства людей діла 
созданія духовных цінностей. Діла сьої цілі много 
зробили наші днишні лавреаты.

Сисі красні награды мы даєме днись нашим 
колегам. Тым, котрі робили над сохраненієм 
традицій, културы, віры, идентитета. Мы дякуєме 
їм, бо днись сесе є особенно важным. Без 
націоналної исторіи, віры и културы и без 
вытікающих из сього внутренних противорічій, мы 
не можеме мати будучность. А из преклоненнов 
головов не мож намагатися достиженія поставле-
ных цілей и не мож воспитовати молоду генерацію. 
Бо она мусить познати, ким были наші научники, 
славнозвісні художники, сященники-великомучен-
ники и другі наші славні предкы! Нам треба концен-

тровати на нашу молодеж, кидь хочеме сохранити 
историчеську памнять, идентитет и язык. Жизне-
ный путь Антонія Годинки може указати нам, як мы 
можеме пудняти духовность нашого народа, помо-
чи йому, обы послі неоднократного “промыванія 
мозга” у XX ст., вун муг однайти свої коріня, своє 
прошлоє, муг бы оцінити настоящоє и плановати 
цінну будущность.

Честовані лавреаты, дорогі гості!
Мы находимеся теперь у ліпшому положеню, 

бо організація самоуправленій, цивільных обществ 
и инших організацій на днишный день не є 
запретнов. Такым образом, вуд нас зависить, ци 
зможеме мы організовати діла себе тот світ, на 
котрый обратять вниманіє и общество, и політика. 
Сесе изробили наші лавреаты. Гратулую їх 
діятелности и желаву їм, обы продолжали у 
доброму здоровлю и далше робити у цілях розцвіта 
русинства! Путеводителями діла сього служать 
наші славні предкы, учені, художники, політики и 
другі идеалы!

Затым произошло награжденіє памнятными 
плакетами и дипломами. Лавреатами рока 2010 
стали:

Андрій Бровді
А. Бровді родився у 1895 році у Кёвежді. Робив 

учителём у начальнуй школі у Великому Бычкові. 
Пуд час I Світової войны чотыри рокы служив у 12-
туй піхотнуй части, демобілізовався як майор 
запаса. Його награды: бронзова медаль и крест 
Кароля. Пусля войны записався на юридичный 
факультет Будапештського універзите-та, и вуд того 
часа постоянно занимався и журналіс-тиков. Його 
репортажі стали часто появлятися у пресі. Пусля 
войны вун робив у Мукачові, де быв испершу 
редактором сатиричної новинкы, затым став 
редактором ежеденника „Kárpáti Futár”. У 1924 році 
зачав редаговати руськый ежеденник „Рускій 
Вістник” – новинку автономного земле-дільчесь-
кого Союза (партіи Куртяка), при тому став 

Общество имени             Антонія Годинки
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принимати активноє участіє у діятельности партіи. 
Пуд час руководства партіи И. Куртяком быв 
таємником. Послі смерти И. Куртяка быв делего-
ваный депутатом у Пражський Національный 
Совіт. На всеобщих выборах 1935 рока А. Бровді 
возглавив Автономный Земледільчеський Союз. Из 
самого начала свої депутатської діятельности вюв 
борьбу у интересах Самоуправленія Подкарпат-
ськой Руси. У 1933 році у связи из експозиціями 
(декретами) Бенеша произнес остру річ у 
Пражському парламенті, на котру обратили особоє 
вниманіє, и у котруй сперед ушытким установив, 
ош добровольноє прикапчаня Подкарпатя (Под-
карпатської Руси) до Чехословакіи є историчнов 
містіфікаційов, бо Совіт Подкарпатськых Русинув 
подписав сесе нібы добровольноє прикапчаня под 
чеську диктовку 8 мая 1919 рока. А. Бровді твердо 
высказався за свободноє голосованя, бо лем так 
може быти выражено истинноє жаданя народа про 
принадлежность території ид Чехословацькуй 
Республиці. За сесе його ищи у тот же день 
арестовали и держали у темниці Панкраца аж до 11 
фебруара 1939 рока. Арест головы правительства 
Подкарпатя вызвав бурный скандал, бо скоро стало 
общеизвістным, ош чого стався сись арест. У 
первых числах марта муг вернутися у Мадярщину и 
у Ужгороді його тепло привітствовали. У Ужгороді 
вун продовжав свою діятельность, зачату у 
интересах угро-русув (русинув), присутствовав 
при вводі мадярськых войськ на території, котрі 
ищи не были прикапчані до Мадярщины. Послі 
сього А. Бровді познакомився из діятельностью 
мадярськых політичных партій и їх руководителя-
ми, його тепло принимали у обох палатах Мадяр-
ського Парламента. Послі всеобщих выборув у 
1939 році вун став членом групы подкарпатськых 
депутатув у Парламенті Мадярщины. А. Бровді 
произес дуже вдохновенну річ, котра дустала 
всеобщеє признаніє. Вун став во главі групы 
подкарпато-русинських депутатув, котрі добивали-
ся автономії края. 

Принимав активноє участіє у подкарпатських 
обществах: культурному обществі им. А. Духнови-
ча, входив у состав руководства, быв почетным 
членом студенчеського общества им. А. Добрян-
ського.

А. Бровді быв арестованый совецьков контр-
розвідков СМЕРШ у 1945 році, а у 1946 році 
осужденый „народным судом” у Ужгороді до 
смертної казни за „коллабораціоналізм” и 
розстріляный. Реабілітованый послі розпада СССР.

Йожеф Ботлик
Родився 15 януара 1949 рока. Историк, 

публіцист, теолог. Закончив школу журналістув, 
пак выходив Высшу школу теологіи. У 1982 році 
защитив кандидатську дисертацію. У послідні 
рокы – преподаватель філозофського факультета 

теологічеського універзитета им. П. Пазманя. 
Многі рокы заниматься изглядованям историчесь-
кых документув и фактув Подкарпатської Руси, 
котрі довгі рокы были замовчані, авадь недоступні. 
Особенно майглубоко освітив період исторіи 
Подкарпатя у період до и пусля Первої и Другої 
Світовых войн. Из далеко неповного шора його 
публікацій мож выділити:  

1997 р. – Пуд тройным хрестом. Греко-
католики Подкарпатя, начинавучи уд Унгварської 
Уніи до наших дней.1649-1997.

2000 р. – Egestas Subcarpathica
2000 р. – Автономія Подкарпатя пуд егідов 

світої Мадярської Короны (1939-1944)
2005 р. – Газдувська и націонална політика на 

Подкарпатю
2008 р. – Едуард Бенеш и Подкарпатська Русь
Пропагація историчеської правды, што ся тыче 

Подкарпатської Руси и русинського народа – то 
была неутомима діятельность др. Йожефа Ботлика 
уже многі рокы. Вун публіковав не лем на боках 
научных выдань, айбо активно и открыто писав у 
популарных выданях нашої русинської общины. 
Так, у Календарі-Альманасі 2001 рук, появилося 
дві його публікаціи: Додаткы ид исторіи гимна 
подкарпатських русинув,  Первый період автоно-
міи Подкарпатя (1939 юлій – 1941 децембер). На 
боках Русинського Світа появилася його статя Еде 
Еган – поборник русинського народа. 

На цілу Мадярщину прозвучали його передачі 
по радіо и на телеканалі „Дуна” про исторію 
русинув Подкарпатя. Скоро выйде його книга про 
велику историчеську поставу Подкарпатської Руси 
– Андрія Бровді.

Маріанна Лявинец мол.
Маріанна Лявинец мол. родилася у Києві. 

Русинськый язык усвоила у родині и на Подкарпа-
тю. Закончила філологичеськый факултет Буда-
пештського универзитета им. Етвёша Лоранда. 15 
рокув робить у Мадярськуй Телевізії у програмах 
„Рондо”, де регуларно была режисерков русин-
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ськых програм. Изробила булше 70 філмув из житя 
русинської общины Мадярщины. Особенно юй 
удалися філмы – портреты Атаназа Фединца, 
Андраша Штумпф-Бенедека, Ивана Манайло и 
другі. Многі из них были представлені на фестивал 
телевізіонных філмув меншин Мадярщины. У 2008 
році філм про Візантійський Мужський Хор им. Св. 
Ефрема дустав III премію на такому фестивалі. У 
2006 році Маріанна Лявинец стала депутатом XI 
района Будапешта и председателём РМС. За сись 
період організовала літературні вечоры, вечер 
русинськых балад, сяткованя Рождества, котрі уже 
знані членам русинської общины и пользувуться 
успіхом. Особенно треба отмітити літературный 
вечер, посвяченый Петру Лінтуру, на котрому 
побывали и загатарні гості. У 2008 році Маріанна 
Лявинец зачала выданя серії „Русинськый ренес-
санс другої половки XX стороччя». Первый том, 
посвяченый поезії, содержить стихи булше 40 
авторув из 8 держав світа, де живуть русины. 
Теперь готовить до выданя другый том прозы. Як 
лінгвіст, Маріанна Лявинец робить над редакційов 
русинського Букваря. Є членом межинародної 
лінгвістичної комісії по русинському языку. У 2009 
році організовала первый Межинародный фести-
вал русинськых філмув памняти Енди Варгола, на 
котрому были номиновані філмы 4 держав. Перву 
награду фестиваля дустав філм „Роса Карпат”, 
котрый она зробила у Криниці на Межинародному 
Біенале. Є аспірантков на кафедрі словянськых 
языкув у Універзитеті им. Етвеша Лоранда.

Иштван Гомокі
Иштван Гомокі родився у Берегові. Там кунчив 

середню образовательну и музыкальну школы. 
Высші студії провюв у Лембергському Лісотехніч-
ному Институті. Из 1986 до 1991 рока робив 
инженером у Берегсазькому Мебельному Комбіна-
ті. Из 1991 рока живе у Мадярщині. У русинському 
двиганю из 2002 рока. Быв предсидателем РМС XX 
района (2002-2006 рокы), членом Общого Собранія 
ВРМС. Из 2006 рока є председателём РМС XIII 

района, членом Общого Собранія ВРМС.
За сись період Иштван Гомокі організовав 

много дуже интересных міроприятій, котрі 
проходили на высокому уровню и вызвали 
широкый интерес. Знамыми є Дні Меншин у XIII 
районі, де русины достойно представили свою 
културу, традиції. Иштван Гомокі быв иниціатором 
проведеня изглядовань тых поселеній, де живуть 
русины. Самоуправленіє XIII района активно 
принимать участіє у общих міроприятіях 
русинської общины: Сято Малої Богородиці, День 
Русина, вечера памняти Александра Духновича, 
Иштвана Удварі и другі.

Традиціонно у XIII районі проходять занятія 

дітського клуба „Русинята” (Великодні приготовле-
нія, сято Сятого Николая и другі).

 Иштван Гомокі принимать участіє у научных 
конференціях, де выступав из докладами. Активно 
робить предсидателём Ревізіонної Комітета ВРМС.

Отец Франтішек Крайняк
Греко-католичеськый сященник Франтішек 

Крайняк из Камйенки є єдным из авторув Нового 
Тетраевангелія. Сися публікація на 1050 боках є 
товмаченям из церковно-словянського на русин-
ськый кодифікованый язык у Словакіи. Языкову 
кваліту сього выданя гарантовала Анна Плішкова – 
преподавателька Института Русинського языка и 
културы Пряшовського Універзитета. Ушыткі пере-
воды перед тым, як ити у печатню, были одобрені 
институтом. Сись труд є написаный так, обы його 
годні были читати ушыткі: и русинськов азбуков, и 
латыніков. Гадка товмаченя Евангелія была 
извязана из потребов постараціи, а особенно из 
выучованям дітей. Но и самі вірникы-русины 
выразили потребу хоснованя материнського языка 
на Службах. На-перво было зроблено товмаченя 
Катехизиса діла дітей, а пак дакотрых частей 
Евангелія. Чотыри Евангелія: Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна суть передпосліднёв роботов, протоже 
найновшим ділом є перевод Сятої Літургіи Сятого 

Общество имени             Антонія Годинки
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вала у Ваці проведеня десятого Національного 
Русинського Сята, котроє было єдным из самых 
файных и удачных. На русинські міроприятия она 
кличе майліпші колективы из-за гатарув, обы жи-
телі Ваца могли познати русинську културу: межи 
ними Едельвейс – дівочий хор из Ужгорода, фолк-
лорный ансамбль Ужгород, ансамбль Перлинка, 
Ужгородськый Хор греко-католичеського Кафед-
рального Собора „Теодор Ромжа”. Мож бы ищи 
добавити серію благотворительных вечерув из серії 
„За спасеніє деревляных шедеврув Подкарпатя”, 
органні вечоры и многі другі интересні міроприя-

тія. По иниціативі Анд-
реї Илько первый раз у 
Ваці быв організован-
ный Вечер Націонал-
ных Меншин и также 
Націоналный Худо-
жественный Табор. 
Самоуправленіє Ваца 
признавши її діятель-
ность, у 2008 році, 
выдвинуло її на премію 
Націоналных Меншин. 
Андрея Илько родилася 
на Подкарпатю, завто 
она може тулько робити 
діла русинства, бо вы-

росла у тому краю, знає традиції, обычаї и културу. 

Доклады конференції печатаєме у слідуючому 
номері. Конференція закончилася выступленієм 
квартета им. Антонія Годинки пуд руководством 
Атілы Бониславського.

Редакція

Иоанна Златоустого на 
русинськый кодифіко-
ваный язык. Товмаченя 
Евангелія то є булше, ги 
25-рочна робота. Каж-
доє такоє діло має быти 
схваленым высшими 
церковными властями, 
має достати имприма-
туру. Имприматура на 
Евангеліє чекалася бул-
ше ги 10 рокув. Церков-
ні власти Словакіи не 
суть благосклонені ид 
русинському Літургіч-

ному языку, бо мавуть идею словакізаціи. Айбо 
русинська община настояла на свому. Тетраеванге-
ліє выдано Світовым Конгресом Русинув. Переклад 
є теологічно чистым и одобреный Літургічнов 
коміссійов при Греко-католичеському епископаті у 
Пряшові у 2006 році.

Андрея Илько
Діятельность Андреі Илько характеризує її як 

активістку у ділі розвитія русинства.
У 2002 році її выбрали депутатом вуд русинув у 

Ваці. Из того же рока она предсидатель РМС Ваца. 
У 2003 році Андрея стає депутатом Общого 
Собранія ВРМС. У 2007 році она возглавила 
Комісію По Вытварному Искусству при ВРМС. 
Андрея Илько иниційовала художественні пле-
неры, котрі прочно войшли у житя русинської об-
щины, и также выданя художественных альбомув, 
календарей. У 2009 році Андрея Илько організо-

  Честовані читателі!
У XIX районі Будапешта по улиці Лойоша Кошута 10/А у 2010 році будуть отслужені Божественні Літургіи 
по-церковно-словянськи. Начало у 15 годин кажду третю неділю каждого місяця.
Фебруар 21 – Перва Неділя Великодного Поста; Март 21 - Пята Неділя Великодного поста; Апріль 4 -  
Великдень; Апріль 18  - Неділя мироносиць; Май 16; Май 23 - Сошествіє Сятого Духа; Юній 20 – Четверта 
Неділя по Сошествію Сятого Духа; Юлій 18 – Восьма Неділя по Сошествію Сятого Духа; Август 15 – Успіниє 
Пречистої Богородиці; Септембер 19  - 17 Неділя по Сошествію Сятого Духа; Октобер 17 – 21 Неділя по 
Сошествію Сятого Духа; Новембер 21 - Введеніє Пресвятої Богородиці; Децембер 19; Децембер 26 – Неділя 
послі Рождества Христова

ВРМС             ORKÖ
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Смутні             Вісті

Иванови Манайло 16 януара сього рока 
исполнилося 68 рокув. Вун прожив наповненоє 
содержаням життя и лишив на земли добрый слід.

Народився у Ужгороді у далекому 1942 році и 
дітство його припало на тяжкі  послівоєнні рокы. 
Ищи малым вун усяко помогав мамці добывати 
копійку, продавучи на пьяцови, стояв у цілоночных 
очередях за хлібом.  Світлым споминанём його 
дітства, як вун сам про тото писав, было тепло 
родины у студені зимні 
дны. Його переполняло 
чувство, ош як файно и 
необычно дома, ушытко 
освітлено добрым настроє-
ниєм и юмором мамки и 
нянька. Сесе быв особый 
світ, де царив незабыває-
мый запах фарбы, разно-
образіє цвіта, и сись дух 
Иван перенюс и у свою ро-
дину из дітьми и онуками.

Юношество  Ивана  
пройшло у знакомстві  из 
основами культуры минув-
шых часув и културы  со-
часности: модернізмом у 
музыці и  вытварному искусстві. Утот час вун 
штудовав у Ужгородському училищі прикладного 
искусства, потому у 1960 році поступив у 
Київський Художественный Институт. За час ученя 
вун  у свої двадцять рокув женився, а у двадцять два 
рокы уже став отцьом. Они из жонов Ирмов жили 
на квартирах у районах Києва, доста тяжко 
существовали, айбо у 1966 уже были у Ужгороді. 
Иван уже мав на руках диплом преподавателя 
рисунка и мальовання. Товды головным діла  нього 
было обеспеченя сімї. Давалося сесе нелегко, айбо 
молода сімя подтвердила свою жизнєспособность, 
відержку. Жили родинно у любови и согласії. И сяк 

оно продолжалося до посліднього дня житя Ивана.
У возрасті 30 рокув Иван став директором 

Ужгородського училища прикладного искусства, 
попри тому став учительом многых студентув по 
рисованію и живописи. Директорська карєра його 
продолжалася до 1985 рока. За сись час поднявся 
уровень преподавания у училищі, появилися 
реальні можности діла розвития модерного 
прикладного искусства одновременно из честова-

ням традицій.
Усі сисі рокы його 

роботу сопровождали ра-
дость и можность творити 
и малёвати. Вун малёвав 
фігурні композиції, пор-
треты, натюрморты, пей-
зажі и заказні творы. Йому 
было інтересно тото, ош 
ци годен преодоліти барє-
ры, котрі ставила перед 
ним ідеологія.

Послі негаданої смер-
ти свого отця у 1978 році, 
Иван уєдно из сестров 
Катьов рішили передати 
свою родинну хыжу дер-

жаві, обы організовати меморіальный музей свого 
нянька – Федора Манайл. Над сим Иван робив два 
рокы. Кромі того, робив у художественному фонді, 
быв менеджером межинародної  асоціації ІНТЕР-
АРТ, а у 1986 році из многыми коллегами-
художниками уєдно создав творчеськоє обєдиненіє 
професіоналных художникув Закарпаття, у котрому 
быв головов бігом десяти рокув. На многочисленых 
выставках сього обєдинения усе експоновалися и 
його роботы.

У 1997 сердечна недостаточность стала 
причинов серйозної операції на серцю, котру 
зробили у Мадярщині. У 1998 році Иван из жонов 

Світлуй памняти Ивана МанайлоСвітлуй памняти Ивана Манайло

Імпресіи К. Сен-Санса, 2006 Дерева, 1972У полі, 2007

Иван Манайло (1942.01.16.-2010.02.08.)
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переїхав туды, обы быти пуд контролем мадяр-
ськых дохторув. Його діятельный  характер указав-
ся и туй. Уєдно из сыном Андрійом, котрый 
возглавляє русинську общину Мадярщины, вун 
організовує выставки „Три Манайла” у Будапешті и 
Вацови, сімейні розширені выставки у Марїяповчі 
и Будапешті, персональні выставки „Музыка у 
моёму искусстві” у Вацови и многых районах 
Будапешта, котрі уже заплановані експоноватися у 
европськых галереях на сись и на слідуючий рук, 
айбо будуть открыті уже на жаль без нього. За 
куртый час вун став знамым діла широкого круга 
людей. Не раз у нього брало інтервю Мадярськоє 
телевіденіє, много раз за нього писала мадярська 
періодика. Минувшого рока Всесвітньоє Обєдинє-
ніє Мадяр наградило його памнятнов срібернов 
медалью „За заслуги у обогащенії світового 
искусства и выдающийся внесок у укріпленіє 
історичної русинсько-мадярської дружбы”. Иван 
Манайло быв первым не мадяром за національ-
ностю, котрый дустав таку медаль.  

Цілоє життя вун отличався великым трудолю-
бієм, быв чесным из ушыткима, усе быв готовый 

научити, помочи из открытым серцьом и чистов 
душов.  И усе коло нього вірным спутником у 
радостях и тяжкостях была його вірна и любляча 
жона Ирма. 

Усе великов радостю діла Ивана были діти и 
онуки. Вун розбудив у них талант до малёваня.Усе 
быв інициатором сімейных выставок, як на 
Закарпатті, так и у Мадярщині. Як Иван сам писав у 
сімейному альбомі „Художники родины Манайло”: 
„…радость наша, што онуки, правнуки освоюють 
секреты, знания, котрі ведуть до професії худож-
ника, мішавучи, накладавучи фарбы рисувучи, 
компонувучи образы. Радостьов служить, ош 12 
наслідникув    родины Манайло Федора и Марії из 
честьов и уважениєм ид ним, старавуться 
примножити доброє имня фамилії Манайло на 
многая літ”. 

Бесконечно дорогий нам чоловік усе останеся 
из нами у наших серцях, як источник радості, 
любови, творчеської енергії и душевної благодати.

Вічна йому памнять и блаженный покой!

Русинська община Мадярщины

Xорске шпиванє при Руснацоx у Южней 
Угорскей ма уж сторочну традицию. Перши xор 
(гармонию) у Керестуре основал Георгий (Дюра) 
Манайло (Манойлa) такой накадзи пришол 1895. 
року за учителя и дзияка до валалу. Основал xор, як 
ше теди гварело „гармонию“, односно по мадярски 
„kórus“, та понеже xор шпивал у церкви на балкону, 
тото место людзе наволали по руски „ковруш“. 
Попри старшого xору пивцо-учитель основал и 
дзецински-школярски xор. Дзияк, односно xор 
предводзел шпиванє людзоx у Церкви. Дзецински 
xор, тиж барз швидко посцигнул високи квалитет 
шпиваня и участвовал на Вистави у Будапешту 
1897. року. 

За учителя и дзияка Дюра Манайло до 
Керестура приxодзи на вимогу Грекокатолїцкого 
владики кир Юлия Дрогобецкого, котри за Крижев-
ского владику меновани 19. октобра 1891. року, а 
интронизовани 28. авґуста 1892. року. Кир Юлий 
Дрогобецки, ище як священїк Mукачевского 
владичества бул вельки приxильнїк и любитель 
xорского шпиваня. Учишлєни є до плеяди 
припознатиx дириґентоx на Горнїци. Любел музику 
и бул и предсидатель Музичного Институту у 
Заґребу. 

Xорске шпиванє на Горнїци ма 170-рочну 

традицию. Перши штирогласни xор „Гармонию“ у 
Ужгороду основал музикант Константин Матезон-
ский. Дїялносц Матезонского постала стимуланс 
xорского спиваня у тим краю. Сную ше xори у 
вецей местоx и пароxийоx. Зявюю ше припознати 
диреґенти: Лиxварчик, Е. Талапкович, Г. 
Качановски, Ю. Дрогобецки, М. Желтвай, А. Чучка, 
С. Силвай, И. Семедий... Вшелїяк же найзначнєйши 
и найзаслужнєйши Iоанн Бокшай. Вон орґанизовал 
вецей xори, писал xорски партитури, обрабял за 
xори народни писнї, писал инструментални компо-
зициї за флауту, фортепиано, дзецински оперети... 
У 1903. року Iоанн Бокшай бул главни дириґент 
„Ужгородського пiвчеського округа“. Написал 
шейсц xорово литурґиї спрам закарпатскиx 
мотивоx, а 1906. року зложел, составел „Церковне 
простопiнiє.“

Кед слово о Горнїци, спомнєме з тей нагоди же 
священїк Ю. Дрогобецки видавал новини „Келет“ 
на мадярским язику. У чаше його службованя на 
Горнїци була барз велька мадяризация. Окончовани 
прициски з боку держави– утарговани руски 
школи, запровадзовани мадярски язик до греко-
католїцкиx церквоx, наградзовани про мадярски 
ориєнтовани руски учителє, священїки, державни 
уряднїки. (Уж ше и на сxодоx грекокатолїцкиx 

Початки xорского шпиваня при русиноx 
на горнїци у южней угорскей, керестуре 
Початки xорского шпиваня при русиноx 
на горнїци у южней угорскей, керестуре 
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священїкоx бешедовало по мадярски.) У преси ше 
водзела полемика о такиx питаньоx, алє руски/ 
русински новини и часописи ше нє читало, а 
мадярски нє сцели друковац одвити. З тим цильом 
же би ше на напади мадяроноx процив русиноx 
могло одвитовац по мадярски – часопис „Kelet” 
основал и редактор му бул праве Юлий. Дрого-
бецкий, арxивар епископа Юлия Фирцака. Часопис 
престал виxодзиц 1901. року. 

– Xто бул Дюра Манайло (Манoйлa)? 
Георгий (Дюра) Манайло (1861–1927) керес-

турски дзияк и учитель од 1. октобра 1895. року по 
6. новембер 1927. року народзел ше у Їршави, 
нєшкайшей Закарпатскей 
обласци, 2. марца 1861. 
року. Оцец му бул у истим 
валалє учитель и дзияк. 
Основну школу закончел 
при оцови, ґимназию у 
Ужгороду, дзе добил учи-
тельску и дзияковску ди-
плому 24. юния 1883. ро-
ку. По законченю школи 
такой достал службу.

На служби бул у мес-
це Шаланки, нєдалєко од 
Виноградова. Накадзи 
ступел на службу основал 
шпивацке дружтво и вод-
зел го з вельким успиxом 
же о кратки час за ньго дознава и управа влади-
чества у Ужгороду. „Прето кед 1895. року 
упражнєте канторске место у Керестуре, на тото 
место го 1895. року меновал Крижевацки владика 
кир Юлий Дрогобецки, – пише М.А. Поливка у 
Рускиx новиноx число 152 од 17. новембра 1927. 
року.

Дюра Манайло бул оженєти з Йоану Липчей 
(1884–1915). У малженстве мали дзевецеро дзеци, 
шесцеро виxовали. „Од шесцериx дзецоx – два 
дзивки и троме синове народни учителє и єден 
свящшнїк служа рускому народу, “ – пише М.А. 
Поливка.

После Першей шветовей войни пивцо-учитель 
Дюра Манайло 1921. року основал „Перше 
крстурске спивачке дружтво“ и бул му дириґент аж 
по свою шмерц 1927. року. Учитель Дюра Манайло, 
бул „вельки танцош“, занїмал ше зоз пчоларством и 
„вше бул пририxтани каждому дац совит як треба 
коло пчолоx робиц,“ пише М.А. Полївка.

Биоґрафийни податки о членох Манойло-
вей учительскей фамилиї:

•Георгий Манойло (1861-1927), пивцо-
учитель у Шаланґу, Закарпатска обласц України, як 
успищни хороводитель премесцени є до Бачкерес-
тура 1895. року.

•Юлиян Манойло (1887-1984), учитель у 
Коцуре, Новим Садзе и Р. Керестуре. Дзивка Еми-
лия була учителька, Иринка технолоґ, а Цецилия 
уряднїк.

•Илона (Гелена) Манойло, учителька у Р. 
Керестуре по 1929. рок. Одала ше за учителя Дюру 
Баконїя (Токарчика). Вєдно робели у Р. Керестуре . 
У 1929, року одходза до ЗАД, до Детроиту, дзе їх 
дзивка Ґабриєла после була професор Детроитского 
универзитета. 

•Емил Манойло, учитель у месце Чемерно 
при Вранове у Словацкей. Дзивка Клара була 

учителька, а друга дзивка 
Олґа лїкар.

• Анна Ма-
нойло (1892-1979), учи-
телька, музични педаґоґ и 
маляр аматер, успишни 
хороводитель пейдзе-
шатих рокох у Н. Садзе.

• Александер 
Манайло, учитель у Ко-
вачици, Падини и Дюр-
дьове.

• Владислав 
Манойло, священїк, ро-
бел у Кошицох, умар у 
Будапешту.

Фамилия Дюри Ма-
нойли була учительска фамилия и то: оцец Дюра, 
пецеро дзеци, потим два унуки, єдна нєвеста 
(Владиславова супруга) и єден жец, (Илонов муж 
Дюра Баконї). Треца унука Ґабриєла була професор 
на Детроитским универзитету у ЗАД. Дюра 
Манойло, його дзеци и жец закончели за учительох 
у Ужгороду. 

Мирон Жирош
На фото:
Учитель Дюра Манойло зоз супругу и шесцерима дзецми 

1905. року у Руским Керестуре. З лїва на право, стоя: Юлиян, 
Анна, Илона и Емил; щеда: супруга Йоана Манойло, нар. 
Липчей и Георгий (Дюра) Манойло; шедза опрез родичох: 
Алексанер и Владислав.

Литература:
М. А. Поливка: Умар Георгий (Дюра) Манойлов, 

керестурски учитель, Руски новини, ч. 152  од 17. XI 1927. року.
Олена Папуґа: Манойлова учительска фамелия, Studia 

Ruthenica, ч. 3, Нови Сад 1992-1993, боки 330–334.
Миxайло Алмашiй: Про Iоанна Бокшая i не тiльки..., зоз 

виступу на конференцiї з нагоди 100-рiччя виxоду в свiт 
„Церковного простопiнiя“, Карпатська Україна, н. 31 (137), 
од 5 серпня 2006. року, с.13.

о. Роман Миз: На каменю збудована, история Xристовей 
церкви, Нови Сад 2006, бок 280.

о. Степан Пап: История Закарпаття, том III, Iвано-
Франкiвськ, Видавнїцтво „Нова Зоря“ 2003, бок 439.

Информаторе:
Дюла (Юлиян) Манайло (1887–1984), учитель у Коцуре
Яков Чизмар (1891–1984), музикант у Руским Керестуре
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- За каждым 
успішным чоловіком 
стоить настояща жо-
на. Твоя мамка была 
таков исключительнов 
личностьов. Поговорім 
и про неї, бо она усе 
стояла „у тіні світи-
ла”, у доброму и злому, у 
щастю и страданію. Я 
лично її не знала. А 
исторія вашої сімьї 
отражає и исторію 
Подкарпатя. Побесе-
дуєме про вашу сімью. 

Яков была твоя мамка и її родина?
- У исторії нашої сімьї мама была головнов 

героинёв, мученицёв, уєдно из отцом. Судьба мого 
отца, як чоловіка, и як політика, была трагічнов. 
Айбо ищи майтрагічнов была судьба мої мамы. 
Она, як молода жона, понятія не мала про політику, 
она попала у Унгвар из провінції.

Коли мої родителі познакомилися, мамі не 
исполнилося и 18-рокув. Она происходить из 
района Кежмарока, из вароша, котрый у класичнуй 
літературі извістний як „чорный варош” и котрый 
быв населеный булш німцями. Мама мої мамы была 
наполовину німкиня, отец также раховав себе 
намцём. Родина мого отца и його родителі (мої 
бабка и дідик) были мадяронами. Отец мої мамы 
(муй дідо по материнськуй лінії) служив у гарді, 
ходив у елегантнуй уніформі из саблёв на боці, чим 
дуже гордився. Пузніше вун став директором 
желізнодорожної штації у малому русинському 
селі, недалеко вуд Чопа. Там моя мама провела 
дітство. Коли її отец выйшов на пензію, родина 
перебралася у Берегово. Мама ходила там у школу, 
училася у „Німецьких Кішасанёк”. Мама была 
дуже музыкалнов, файно співала и грала на 
фортепіано. На її способности обратила вниманіє 
єдна руська емігрантка пані Ромішовская, котра 
участвовала у організації музыкалных школ на 
Подкарпатю. Она настоятелно совітовала мамі 
продовжати серйозно заниматися музыков. Мами-
на учителька Я. Гергель, тоже поддержовала мненіє 
руської емігрантки. Они хотіли загнати її учитися у 
Италію. Мама стала брати урокы музыки у Унгварі.

- Она доїзжала у Унгвар? Сисі поїздки стали 
раз її великим щастям, а пак ударом?

- Любов из первого взгляда – сесе было при 
первуй стрічі мого отца из мамов. Мама была крас-
нов молодов 18 и пуврочнов дівков, а отец – пред-
ставительный, приятного вида, интелігентный у 

обращеніи чоловік, старший пан, 36-38 рокув, уже 
из невеликими пролысинами, файныий из 
темносиніми очима, красного тілосложенія. Вун 
быв на тот час нежонатым політиком, много-
обіщавучим „великим” чоловіком. Они сиділи у 
поїзді єден проти другого, и тогды отец позвідав: 
„Мила кішасонько, не думайте, ош я назойливий, 
айбо уповіште, ош де ся родять такі прекрасні 
дівки? Мама отвітила:  „У Берегсазі”. На сесе отец 
засміявся.

- Та што, амур пустив свою стрілу?
- Навірно, бо муй отец збирався їхати у 

Будапешт, айбо изойшов у Берегсазі.Вун отпрова-
див маму дому, представився її родителям, и вуд тої 
минути они духовно обєдинилися до конца жизни. 
Офіціалні діла мого отца усе отвлекали його, айбо 
вун усе находив час прийти, поухажовати за мамов, 
и через пувдруга рока они вступили у брак у 
Будапешті. Тото была велика любов; Через рук у 
них родилася донька Марія, а затым у 1941 році – я.

- Кулько рокув они могли прожити у любви, 
вірности и щастю?

- Раз они знимали квартиру, вілла Бровді ищи 
не была готова, ищи єден емелет треба было побу-
довати. Старша сестра мого отца, котра жила у 
Америці, спонзоровала його політичну діятель-
ность, купила діла нього авто и т .д. У щасливому 
браку они прожили 10 рокув. Мамі было 28 рокув, 
коли на Подкарпатя прийшли руські.

- Но туй мало станьме, бо за сих 10 рокув 
сталися судьбоносні событія. Коли Андрій Бровді, 
знамый русинський політичеський діятель, член 
Мадярського парламента (1938-1945) став пре-
мьєр-міністром первого правительства Подкарпа-
тя?

- Муй отец у 1935 році, як ведущий член 
Автономного Земледільчеського Союза, быв пред-
ставительом у Пражському Парламенті, айбо депу-
татськый мандат дустав послі смерти председателя 
партії Куртяка уже у 1933 році. Коли образовалося 
правительство Шірові, руководство Русинської 
Центральної Національної Рады Подкарпатя и 
ушыткі депутаты и сенатор Рады выбрали його 
премьєр-міністром первого правительства Под-
карпатя. Сесе рішеня приняло и пражськоє прави-
тельство, у резултаті сього А. Бровді став міністром 
у чеському парламенті по ділам „карпаторосов”. 
Подкарпатя тогды относилося до Чехословакії. 
Чеська автономія на папері существовала до 1939 
рока, и отец якраз став премьєр-міністром у тот час.

У 1938 році у октовбрі у Пражському 
парламенті взник огромный спор по поводу Под-
карпатя, и мого отца, як члена Чеського парламента, 

Исторія сімьї Бровді
Інтервью из Андрашом Бровді мол.

Исторія сімьї Бровді
Інтервью из Андрашом Бровді мол.

Андраш Бровді мол.
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обвинили у связях из мадярами и посадили у тем-
ницю, де вун просидів 5 місяцюв. Правда пузніше 
убідилися, ош вун невиновный и выпустили. У 
1939 році отец вернувся у Унгвар, котрый у 1938 
році вуд 10 новембра уже быв мадярськым 
варошом. 15 марта 1939 рока мадярськоє войсько 
ступило на територію Подкарпатя. Послі сього муй 
отец быв прикликаный у Мадярськоє правитель-
ство.

- Твоя мама не думала про вто, ош колись мо-
жуть настати и такі часы, коли „зло може 
побідити добро”, и її чоловіка, котрый и у мыслях 
никому не причинив зла, можуть „во имня закона” 
обявити врагом народа, 
арестовати и убити?

- Тогды ніт, ищи и у 
сні ніт. Мої родителі вели 
щасливоє, содержатель-
ноє житя єден коло друго-
го. У первому десятилітію 
свого замужества моя ма-
ма занималася тым, што 
особенно любила: дітьми, 
родинов, музыков. Выше-
спомнянута пані Роми-
шевськая, котра дуже роз-
сердилася на маму завто, 
ош она не пуйшла учити-
ся співу у Италію позад 
отца, ищи усе надіялася, ош може направити маму 
на достиженіє карьєры, такі она мала великі 
способности у музыці! Она и отцу говорила про 
вто, ош такі способности не мож пропускати. Айбо 
муй отец знав, ош кидь маму отпустить у Италію, то 
мусив бы на неї чекати и може її наусе утратити. 
Про способности мамы ид співу говорили ищи и у 
50-х роках. Сталося так, ош пусля смерти отца, коли 
она пробаловала продолжати свої штудії у 
музыкальнуй школі (вудки її пак выключили), слух 
пуйшов про її великый талант. Тогды из Києва у 
Ужгород приїхав знамый диригент Натан Рахлин.  
Вун быв дуже знамым у світі великым музыкантом. 
Вун послухав мою маму, котра по-руськи мало 
знала. Пусля прослуханя знаменитый музыкант 
воскликнув: „Як вы сміли такый великый талант 
скрывати?!” Бідна мама напудилася вуд його 
возгласа (она и не порозуміла, ош што вун уповів), 
думавучи, ош штось недоброє ся стало. На 
прослухованю присутствовала ушытка дирекція 
музыкалної школи: Янка Гергель, Вера Ромишев-
ськая и др. „Прошу Вас, прийдіть до Києва!”, - учу-
ли они голос маестро. Айбо мама и чути не хотіла 
тото позад дітей. Тогды стався неожиданный пово-
рот: маестро став на коліна перед мамов (свідіте-
лями сього были многі, у тому числі и знамый скри-
пач Тібор Бониславський). Айбо вернімся ид 
щасливуй порі. Концертні репрезентачні културні 

вечоры отбывалися на віллі Бровді. Мы не 
нуждалися ни у чому. Так мама даже и подумати не 
могла, ош станеся штось страшноє. Културноє житя 
Подкарпатя розцвітало у разных направленіях.

- Спомнянім на дітські и юношеські рокы 
твого отца. Из якої сімьї вун происходив?

- Муй отец происходив из учительської сімьї, 
мама його была русинков. Муй дідо быв 
немешського происхожденія, вун тоже женився на 
русинці. Мої русинські предки были дуже файными 
на вид людьми. Дідо не дуже муг содержати велику 
родину, завто выїхав до Америки. Там 35 рокув 
вудробив у банях. Вернувся дому лем умерти. Муй 

отец уже тогды быв „ве-
ликым” чоловіком, уже 
быв депутатом. Старші 
дівкы выйшли замуж у 
Америці, они помогали 
мому отцю. Они усе кли-
кали його у Америку, ай-
бо вун нигда не пуйшов, 
не лишив свою рудну зем-
лю, свуй народ. Часто 
сестры говорили йому: 
„Што ты туй глядаш? 
Приїзжай, туй є булше 
русинув, ги дома! Пой, є 
їх туй доста!” Муй отец, 
будучи великим патріо-

том, глубоко віруючим греко-католиком, усе твер-
до, увіренно отвічав лем єдно: „Ньит!”

- Я бы хотіла, обы ты майдетално розказав 
про житя интелігенції на Подкарпатю, котроє 
тогды было мирным и щасливым ! Сись світ жиє и 
у мені: благополучным, приятным, из интелігент-
ным обществом, из файнов обстановков, из весело 
бавлячимися дітьми… А пак настало пекло… Ци 
так было? Ты на што памняташ?

- Я памнятаву на щасливоє дітство, на запах 
отца, на його калап. Коли вун вертався из Буда-
пешта, мы весело бігли сперед нього, а вун усе клав 
свуй калап мені на голову. Ищи єдно воспоминаніє, 
котроє приходить як сон из мого дітського сознанія: 
черлені фляшки на крутящомуся конвейері. Сесе 
завто мало такоє значеніє, бо мы были уєдно из 
отцом на скляному заводі. Раз йому зателефоно-
вали, и вун мусив ити. Я видів, як вун побіг, а я став 
просто истерично плакати.  Мене не могли успо-
коити, бо я думав, ош вун мене лишив. Отцу пак 
розказали, што ся стало, бо вун не побзерав назад, 
коли спішно пуйшов. Сесе його потрясло, вун 
уповів, ош кібы знав, што такоє ся стане, не пуйшов 
бы у Будапешт.

- Мене усе пробирає дрож, коли подумаву на 
вто, як різко ушытко помінялося: из земного рая 
сталося земноє пекло. Аресты и убивства, нищеня 
многых родин. Діла вызначеня сих тяжких часув 

Андраш Бровді из жонов
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треба мати обєктив-
ноє, айбо не всепроща-
ющоє мненіє. Сисю 
трагедію тяжко пере-
жити ищи и у думках. 
Твої родителі пред-
чуствовали біду? Мо-
же взыграв материн-
ськый инстинкт?

- Моя  м а м а  
предчуствовала біду. 
Уже и усі окружающі 
помали стали говорити: 
„Треба утікати, заки не 
прийшли сисі дикарі”. 
Мама умоляла отца: 

„Андраш, ероплан буде чекати нас до послідньої 
минуты”. Мы мали полетіти у Швейцарію. Отвіт 
мого отца быв слідующим. „Ньит, я не совершу 
сись гріх, не лишу свуй народ, свуй край. Я не 
зробив нич пудлого, я усе служив свому народу”. 
Вун ищи мав таку мысль, ош сяде за стул пере-
говорув из руськыми, хотів из ними політізовати. 
„Я звяжуся из руськыми”, - казав. Так и зробив. Они 
увіряли його: „Ты лем лишайся, из тобов нич ся не 
стане”. Муй отец думав продолжати політику 
автономії. А кидь сесе не удастся, то у гуршому 
случаю перейде у оппозицію.

Карпато-русиньскый научный центер давать на знамость,
же выголошуе каждорічну

Премію Штефана Чепы
ім. Александра Духновіча 

в области русиньской літературы

Премія в сумі тісяч доларів буде дана за нaйліпшы творы
в поезії ці в прозі писаны по русиньскы, котры были надрукованы

за дотеперішній 5-річный період.

Премія Чепы ім. Духновіча помагать хоснованю русиньского языка в творах, котры приносять 
вызнамный вклад до русиньской красной літературы.  Премія є фінанцована Штефаном Чепом з 
Торонта и выдавать ся Карпато-русиньскым научным центром.  

Книгы красной літературы і поезії, надрукованы часі од 2005 по 2009 рокы мають право на премію 
в 2010 році.  Авторам або выдавателям треба представити і предложыти 3 ексемпларі каждой книжкы 
з коротков біографіёв.  15 апреля 2010 року буде послідный день засланя вшыткых матеріалів. 

Члены судейской коммисии 2010: Елейн Русинко (США), Мария Павловская (США), Валерiй 
Купка (СР). 
Адреса, де треба посылати книжкы:
2 ексемпларі: Professor Elaine Rusinko, Department of Modern Languages and Linguistics, UMBC, 
Baltimore, MD 21250, USA   (e-mail: rusinko@umbc.edu) 
1 ексемплар: Doc. PhDr. Valerij Kupka, Važecká 12, 080 05 Prešov, Slovakia

- Булшость родин думали, ош 3-4 місяці 
треба буде перебыти тяжкі часы (а пак из того 
сталося 45 рокув!), сесе я знаву вуд свої бабки. Они 
просто не могли осознати, ош што ся из ними 
стало. Што ты можеш на сесе уповісти? Они не 
віровали, ош не мож сесе „зло” побідити?

- Тяжко было науперед уповісти, такого ищи 
не было. Подкарпатя буквально за дуже короткый 
час оказалося у руках Красної Армії. Моя мама 
совершила велику ошибку. Думаву позад любви 
она не могла лишити отца. По моєму мненію, она 
мала узяти своих дітей и сісти у аероплан. Айбо она 
не лишила мужа, хоть вун наговорёвав її летіти, 
хотів, обы його родина была у безопасности. 
Спасавучися вуд бомбардованя, мы найшли 
пристанок у малому словацькому селі, недалеко вуд 
аеродрома. Испершу мы усі были уєдно. Через 
файный час, убідившись, ош родина є у 
безопасности, отец вернувся у варош, обы найти 
партнерув діла переговорув. Вун ишов по шоссе, 
махав білым платком,. Руські танки ишли єден за 
другым мимо нього. У нього стріляли… Дустав 
дуже тяжкоє раненіє, його доставили його у 
болницю. Там вун из надеждов казав, ош вернеся 
дому, айбо не прийшов туды уже нигда…

Продолженіє у слідуючому номері

Марія Ортутай
Товмачила др. Маріанна Лявинец

Андраш Бровді из дітьми
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27-28 фебруара 2010 рока у Празі отбылося III засіданя Світової Рады Русинув, котроє состоялося у 
Домі народностны меншин. На засіданії окрем ниже приведеного плана роботы розпозерали и ситуацію, 
котра ся стала у Ужгороді и тычеся судьбы дома-музея Федора Манайло. СРР обратилася ид президенту 
Украйины Віктору Януковичу из просьбов рішити ситуацію. 

Програма засіданя:
1. Отвореня Засіданя Дюров Папугов и узнесіня СРР
2. Контроль исполненія Резолюціи СКР и узнесіня СРР
3. Положеня исполненя програмы Дня Русинув у отділных державах – членув СКР (даты и програмы)
4. Актуальноє положеня значных активіт русинськых організацій – членув СКР у 2010 році
5. Пририхтованя кампанії у отділных державах – членув СКР перед списованям людей у 2010-20112 

роках (призначити планы)
6. Выголошеня конкурса на приз А. Духновича за поезію на русинському языку на 2010 рук
7. Письмо П.Р. Магочія ид Амбсаді Румунії и владі Украйины
8. Функціи и повинности чесного председы СКР
9. Предложіня на статус Архіва СКР и функціи часописа Русин у одношені ид СКР
10.Дискусіи
11.Принятя резолюціи
Приняту резолюцію приведеме у дальшому номері. У нашому номері зачалисьме серію статей, у 

котрых представляєме членув СРР. У тому році представили сьме тогды ищи лем кандидата от США и 
Канады – Джона Рігеті, дале представляєме члена СРР от Подкарпатя Николая Бобинця:

III засіданя Світової Рады РусинувIII засіданя Світової Рады Русинув

Актуална информація

На юбілейному Світовому Конгресі Русинув, 
што одбывся у юнію 2009 рока, членом Світової 
Рады Русинув вуд Украйины став Николай 
Бобинець из Мукачова,. Закончив фізичный 
факултет Ужгородського державного универзитета, 
(кафедра астрофізики). Робив у заочнуй вечірнюй 
школі Мукачовського района. Пусля розформованя 
школы пару рокув быв приватным предпринима-
тельом. Пак – заміститель 
директора професіо-
нално-аграрного ліцея 
имени Данканича. Каж-
дый из нас має право вы-
бора, свободу выбора. 
Каждый має право прини-
мати независимоє ріше-
ніє. Чому Николай Боби-
нець выбрав русинськоє 
движеніє? Живучи на 
русинськуй земли, вун є 
правнуком, онуком, сы-
ном русина – вун є русин 
до мозга кусточок своїх. 

Обы сохранити свою русинську идентичность, вун 
и не муг зробити иншак.

У 1996 році стає активным членом Мукачов-
ського общества подкарпатськых русинув – ОПР.

1999 рока Н. Бобинця выбрали предсида-
тельом правліня Мукачовського ОПР

У 2001 році принимав активноє участіє у 
пудготовці до переписа населенія Подкарпатя. 
Проводив роздачу русинськых агітаціонных 
календарюв у майже ушыткых варошах и великих 

селах Подкарпатя.
2001 рук – делегат 6. 

Світового Конгреса руси-
нув У Празі (Чехія)

2001 рук – за ини-
циативов Бобинця было 
легалізовано первоє моло-
дежноє русинськоє об-
щество – Мукачовськоє 
общество молодых под-
карпатськых русинув

2003 рук – принимає 
участіє у засіданії коміте-
та Верховної Рады Укра-
йины по вопросам прав 



Русинськый Світ • Ruszin Világ14

Событія             Сочасность

чоловіка, націоналных меншин и межинаціонал-
ных отношений, котроє проходило у Унгварі.

2003 рук – 2007 рук делегат Світовых Кон-
гресув Русинув.

У 2003 році Н. Бобинця выбрали предсида-
тельом правленія Крайового общества подкарпат-
ськых русинув. 

При поддержці Світової Рады Русинув Н. 
Бобинець дустав возможность організовати и 
привезти на VIII. Конгрес 60 русинськых активіс-
тув из Подкарпатя.

У септембрі 2007 рока – став членом Школьної 
рады русинськых недільных школ Подкарпатя. Из 
2007 до 2009 рока помуг открыти 5 русинських 
недільных класув у Мукачові и у Мукачовському 
районі.

У апрілі 2008 рока булшустью голосув быв 
перевыбраный председательом Крайового ОПР.

У 2008 році – став членом Світової Академії 

Перед 15 роками моглисьме собі у разных 
медіях выслухати и прочитати таку интересну 
информацію: дата 27 януара 1995 рока золотыми 
буквами записалася як до исторії русинської 
народностної меншины у Словакії, так и до исторії 
самої Словацької Републіки – матерської державы 
містных русинув, и также до исторії сосідных 
держав, де живуть русины. У тот день перед 
представителями Народної Рады СР, влады СР, 
Міністерства Културы СР, Міністерства школства 
СР, Матиці Словенськой, Языкознавчого Института 
Людовіта Штура, Словенськой Академії Наук, 
представителями греко-католичеської православ-
ної церкви СР, домашных и загатарных народност-
ных організацій, масмедій СР и перед многыми 
вызначными загатарными и домашными русинами 
была у Братиславі сяточно выиголошена кодифіка-
ція русинського языка.

Од того дня русинськый материнськый язык 
став офіціалным літературным языком русинув, 
жиючих у Словацькуй Републіці. При словах 
многых приутствующих участникув того сяточного 
акта товды была велика евфорія, котра ся проявила 
и у многых радостных выголошенях подобного 
типа:

Мы, русины, маєме свуй язык. Свуй материн-

Русинської Културы, котру возглавляє знамый 
меценат из Канады Штефан Чепа.

У новембрі 2008 рока на приглашеніє 
Державного комітета по вопросам націоналности и 
по релігії (Києв) принимав участіє у „круглому 
столі”, де сам защищав права русинув называтися 
отділным народом.

Фебруар 2009 рока – принимав участіє у 
засіданії Світової Рады Русинув, як временный 
представитель русинув од Украйины.

Такым є майже повный перечень діятелности 
Николая Бобинця, хосенный діла русинського 
двиганя у Подкарпатю. Пожелаєме йому из честьов 
представляти Украйину у Світовуй Раді Русинув и 
одстойовати законні интересы Подкарпатської 
Руси.

Желаєме йому плодотворної роботы на благо 
русинства.

Алекс Д.
Мукачово. Подкарпатя

ськый язык! Малисьме го отпрадавна, жилисьме из 
ним дома и из ним сьме блудили світом, у тому 
языку проспівалисьме свої співанкы, у тому языку 
написалисьме величезноє богатство поезії и прозы. 
Айбо прийшов час, коли люди уповіли, ош то не є 
наш материнськый язик, кидь не є узнаный 
декретом и не можеме тым языком писати и 
комуніковати. Каждый народ собі свуй язык од 
проподобы світа пестив, плекав аж до літературної 
нормы. Поступно так робилисьме и мы, русины 
Словакії. Прийшов 27 януар 1995 рока и наш 
материнськый язык, так довго ношеный у серцю и 
пережитый у співанці многых поколінь, укликаный 
музов писателюв минувших стороч и сочасности и 
словом Божим у храмі, накониць наповно узрів 
світло світа…

На приправі кодифікації русинського языка 
мавуть великі заслугы: бывший Институт 
русинського языка и културы при Русинськуй 
Оброді, Доц. Др. Юрій Панько, к. н. Доц. Др. Василь 
Ябур, к.н. Др. Михал Гиряк, к.н. Мгр. Александр 
Зозуляк, Пг.Др. Кветослава Копорова, Мгр. Анна 
Кузмякова, Пг. Др. Марія Мальцовська и Пг. Др. 
Анна Плішкова. Дяка вам!

С. Лисінова (скурчено)
Текст адаптовала др. М. Лявинец

Поздравляєме ушыткых русинув 
из 15-рочным юбілейом сяточного выголошеня 

кодифікації русинського языка у Словакії, 
котроє ся одбыло 27 фебруара 1995 рока у Братиславі

Поздравляєме ушыткых русинув 
из 15-рочным юбілейом сяточного выголошеня 

кодифікації русинського языка у Словакії, 
котроє ся одбыло 27 фебруара 1995 рока у Братиславі
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Имня Иоанна Пастелія мож уписати золотыми 
буквами у исторію Подкарпатя уєдно из именами А. 
Бачинського, А. Коцака, И. Фогорашія, Иоаникія 
Базиловича, Михаила Лучкая.

У исторію края вун войшов як церковный 
діятель, педагог, историк.

И. Пастелій родився 21 януара 1741 рока у селі 
Мала Пастіль – теперь сесе Пастілки (Перечин-
ськый район Закарпатя). По сьому вун приняв 
псевдонім,  а настоящоє його имня – Иван Ковач.

Иоанн Пастелій дустав ошколованя у Ужгоро-
ді, Будині, Егері, быв сященником у Хусті, 
Мукачові, Гуменному Керекені (Словакія), робив 
професором етики у Мукачовськуй богословськуй 
школі. Мож уповісти, ош вун быв высоко-
образованным чоловіком, котрый свої способ-
ности, свуй талант посятив розвитію духовности 
свого народа. Його дуже честовало и епархіалноє 
руководство за ділові качества, высоку ерудицію. И 
коли послі передачі шора парафій гречеського 
обряда Спішського комітата пуд юрисдикцію 
Мукачовського епископата у 1787 році возникла 
потребность у должности другого генерального 
вікарія діла управліня новообразованым Кошиць-
ким вікаріатом, то епископ Андрій Бачинський без 
усяких сомненій рекомендовав на сисю должность 
каноника И. Пастелія. У письмі вуд 30 децембра 
1787 рока до австрійського императора Йосифа II 
епископ охаректеризовав його як такого, што „уже 
має дуже хосенні знанія и необходимі качества діла 
сеї важної должности из особеннов розсудитель-
ностью и опытом”. Император, прочитавши сисю 
характеристику, согласився „назначити славного 
каноника из Ужгорода за тоті його добрі качества и 
основательні знанія другым вікарієм”. Из 
рекомендаційов раховалися у ушыткых инстанціях, 
и мадярськый королювський намістник Христофор 
Ніцкі 27 юнія 1787 рока дав приказ на його 
назначеніє.

Сеся його нова должность выкликала необхо-
димость переїзда до Кошиць, де И. Пастелію мали 
выділити резиденцію, котру треба было збудовати. 
Айбо Кошицькі власти не дуже спішили из 
будованям, завто И. Пастелій мусив перебратися у 
Пряшово. Тяганина из будованям, робота на 
должности вікарія требовали доста великых 
усилій, и уже и вік давав про себе знати. И. Пасте-
лій, добре розумівучи важность свої роботы и 
знавучи, ош не може уже її исполняти на должному 
уровню, обернувся до епископа А. Бачинського из 
просьбов освободити його вуд должности 
генерального вікарія, уповавучи на обширный 
горный регіон, котрий вун не муг уже обслужовати 
позад состоянія здоровля. Епископ А. Бачинський 
приняв во вниманіє сисі обстоятельства, освободив 

И. Пастелія вуд занимаємої должности и назначив 
на його місто Михаила Брадача, родного брата 
епископа Иоанна Брадача.

Сесе сталося 13 януара 1790 рока. Айбо єднов 
из причин сёго отказа все-таки было жаданя И. 
Пастелія написати велику роботу из исторіи 
Мукачовської епархіи, што видно из слов, 
датованых 2 марціушом 1790 рока, котрыми 
кончаєся рукопис: „Єднако, як резултат того, што я 
сесе изобрав у єден том, сесе може быти приміром, 
што треба робити…”

На жаль, свою роботу Иоанн Пастелій не муг 
завершити, бо у 1799 році умер. Похороненый у 
Ужгороді.

Роботов И. Пастелія было зачато изглядованя 
важної темы – духовної исторіи края. Сесе тема є 
актуальна и днись. Вун правильно вызначив роль 
епископа М. Ольшавського у основаніи Мукачов-
ської богословської школы у 1744 році, поміщеніє 
діла котрої, за його же словами „збудовав на гроші, 
одорвані од свого рота”, и также роль сього 
„Мукачовського Афінея” у воспитанію сященникув 
у „руському” (русинському) дусі.

За характером изглядованої тематики и исто-
ричнов концепційов твор И. Пастелія удачно 
вписуєся у широку панораму исторіи Подкарпатя, у 
частности у таку її часть, як релігіозні относины. 
Головным содержаням релігіозных относин у 
первуй половині XVIII ст. было намаганя и борьба 
за канонизацію (самостоятельность) Мукачовської 
епархіи. Успішноє завершеня сих намагань у 1771 
році звязано из именами мукачовськых епископув: 
Михаила-Емануїла Ольшавського (1768-1772) и 
Андрія Бачинського (1772-1809).

И. Пастелій вникає у исторію церкви на 
Подкарпатю, изучавучи статус парафіи гречеського 
обряда на Спиші. Вун доказує, ош сисі конфессії до 
Ужгородської унії 1646 рока принадлежали 
Мукачовськуй епархії и лем послі унії досталися 
пуд юрисдикцію Егерського епископата. И якраз 
межи иерархами двох епархій розвернулася борьба 
за них. Изглядователь приводить чисельні факты 
переманованя спишськими латинниками на свуй 
обряд цілых русинськых сел гречеського обряда. И. 
Пастелій изглядує ход конфліктної ситуації, котра 
возникла у другуй половині XVIII стороччя межи 
духовенством Мукачовського епископата восточ-
ного обряда и Спишським латинського обряда.

Иоанн Пастелій быв дуже квалифікованым 
изглядователем. Сам вун быв сторонником 
гречеського обряда и ушыткым способом защищав 
интересы його носителюв у ушыткуй Мукачов-
ськуй епархіи.

На основі доказательств королювська Высока 
Рада Мадярщины 3 фебруара 1787 рока вырішила 

Иоанн ПастелійИоанн Пастелій
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спор у пользу Мукачовського епископата: греко-
католичеські общины латинського обряда были 
передані пуд його юрисдикцію. А у тых містах, де 
народ каждого обряда є змішаный, латинники най 
держать свої сята, а греки – свої. Спорный вопрос 
успішно быв рішеный, дякувучи великуй організа-
торськуй способности епископа А. Бачинського, 
його высокому авторитету межи высшими кругами 
світськых и церковных властей, и особенно межи 
народом. Вун стрічався из греко-католиками 
Спиша, добре знав їх жаданя и надежды и робив 
ушытко можноє діла удовлетворенія їх духовных 
потребностей. Епископ лично занимався організа-
ційов акта передачі и прийома парафій, вызначеням 
даты и міста їх проведеня. И. Пастелій документал-
но подтверждає сись торжественный акт, котрый 
одбывся у поміщенію Спішського капітула 23 
апріля 1787 рока.

Так епископ А. Бачинський успішно завершив 
многоручні усилія своих предшественникув по 
канонізації епархії и кромі того достиг взаимного 
порозуміня межи конфесіями.

И. Пастелій лишив потомкам у рукописі ищи 
єдну историчну роботу – „Про происхожденіє 
русинув” (1781 р.). Она сохраняєся у областному 
державному архіві Закарпатя у Берегові. Исторична 
концепція И. Пастелія состоить у утвержденію 
автохтонности русинув Подкарпатя и отношенієм 
їх вуд начала до гречеського обряда. Сися концепція 
домінує и у рукописнуй роботі сочасника И. 

Соленоє на десерт

Продукты діла тіста: 
300 г топтаных круплюв, 350 г мукы, 1 яйце + 1 
жовток, 10 г друждюв, мало молока, 100 г масла, 
мало соли, сімя кмина.
Продукты діла начинки: 
200 г домашнёго коровлячого сыра, пучок свіжого 
укропа, спеції по смаку, мож додати домашньої 
колбасы.
Прилаженя: 
Дружді розвести из молоком, додати мукы, 
топтаных крумплюв, яйце, масло, добрі умішати и 
дати отпочити на пув години. Пак готовое тісто 
розділити на чотыри части, розкачати на кругы, а 
пак розділити ище на 8 частей. На кажду часть 
укласти начинку. Скрутити и придати форму 
кіфлика. Кіфлики помастити яєчным жовтком, пак 
посыпати тмином. Печи 20-25 мин. у пудогрітому 
бловдері на 175 С.

Пастелія – Д. Бабілі. Матеріалы робот сих двох 
изглядователюв широко ухосновали у своих 
роботах И. Базилович, Михаил Лучкай, а пузніше 
Иоанн Дулішкович у тритомнику „Исторические 
черты Угро-Русских”.

У Закарпатському облдержархиві сохраня-
вуться и релігіозні творы И. Пастелія – Канонична 
дисертація про дисциплінарні вопросы монахув и 
также роздумы про поліпшеня отношеній межи 
вірниками и сященниками. Є. Сабов ищи у 1893 
році сообщив, ош И. Пастелій написав латинський 
рукопис „Animadrecsio critica” – драгоцінні со-
общенія из времени борьбы за независимость 
Мукачовської епархіи”.

И. Пастелій лишив замітный слід и у літера-
турі. Заслужує вниманія його латинський стих 
„Elegiae Musae Ungvariensis ad Carsazem Jozsefuru 
II (1788). Вниманіє изглядователюв относиться и ид 
стиху „Піснь Пастелія”, котрый пузніше выдавали 
пуд назвов „Піснь пастыря душевного” и „Пастырю 
душевный”. Роботы И. Пастелія и його сочасника 
Д. Бабілі стали основами діла фундаменталного 
написаня М. Лучкаєм „Історії карпатськых 
русинув”, пятым томом котрої є изглядованя И. 
Пастелія.

Д. Данилюк
Календар пам’ятних дат на 2006 р.

Ужгород. Вид. В. Падяка
Товмачила др. Маріанна Лявинец

Капуста у тісті

Продукты: пув качана середньої капусты, мало 
вегеты вадь спеції по смаку, 11 ст.ложок мукы, 1 
погар сметаны, 1 погар маёнеза, 1 порошок діла 
печіня, 1 ч.л. цукру, мало соли, 2 яйця.
Приладження: Капусту посічи надрубно, посыпати 
вегетов, пожмякати руками, ужби помякла. Як мало 
постоить, золяти з неї соки.
Взбити яйця из цукром, додати порошок діла 
печіня, сметану, маёнез, муку, суль, ушитко добрі 
умішати. Покласти у умащену мастёв и посыпанов 
муков тепшу єдну половку тіста, пак укласти на 
нёго капусту, а згорі покрыти другов половков тіста. 
Закласти у науперед пудогрітый бловдер на 
середню температуру. Печи 15-20 минут, повернути 
на 180 С, и дале печи даз 15-20 минут. Провірити из 
деревлянов паличков, ци уже ся испекло. Испече-
ноє тісто накрыти мокрым ручником.

Валерія Мориляк

Исторія             Култура



Русинськый Світ • Ruszin Világ 17

1.02.1931  - Родився Володимир Микита - знамый русинськый художник, 
ученик Б. Ерделія, Й. Бокшая, Ф. Манайла. Окрем Ужгорода мав успішні 
выставки у Франції, Швейцарії, Мадярщинї, Болгарії, Японії, Канаді.
1.02.1947  - Родився Андраш Бенедек - историк културы, публіцист, поет. 
Закончив Ужгородську Універзіту, робив редактором многих новинок. Из 1976 
рока живе у Мадярщинї, знакомить мадярську общественность из исторіёв, 
културов подкарпатськых русинув. Автор книг “Сусіди добрі та вшелиякі. 
Русины-gens fidelissima!” Ужгород 2000 р., Будапешт 2004 р. и др.
3.02.1895 - Родився у Воловці Штефан Шкымба - выдаватель первых 
награнь лемковської народної музыки, културный діятель лемковскої еміґрації.

4.02.1897   - Начало акції Еде Егана на Верховині - котра была практичнов помочов селянам горських окресув. 
Из Тироля, Швейцарії, Баварії быв завезеный файтовый скот, котрый быв розприділеный межи ґаздами. У верховин-
ських селах были орґанізовані кооперативы (дружества), кредитні касы, котрі давали хосенні позички на розвитіє ґаз-
дувства. Дякувучи сюй акції фунґовали господарські школы, были побудовані фермы на полонинах.
4.02.1912 - Родився Михаил Молнар - педаґоґ, писатель, фолклорист. Закончив 

Мукачовську руську ґімназію. Кромі школы орґанізовав сілськый камерный хор 
“Голубинська борона”. Писав очерки по етноґрафії Свалявщины, записовав 
обряды, лексику русинського языка, музыкалный фолклор. Часть ёго етноґра-
фичеськых записув была выдана ёго братом Василієм Молнаром у зберьці 
“Вичурки у вуйны Полані”. 
4.02.1924  - Родився Иван Калинич - педаґоґ, художник, заслуженый май-
стер народної творчорсти, робив учителём у многых селах Подкарпатя. Ёго 
старанями было орґанізовано первоє обєднаня „Художник Верховины”, котрым 
вун руководив. На выставках презентовав себе ги художник-пейзажист. Окрем 
того, вун зарекомендовав себе, як талантливый русинськый поет. Писати по-

русинськы зачав из рока 1995. Выдав чотыри поетичнї зберькы: „Смійся, Верховино”, „Рудна земля”, „Верховинські 
вечурниці”, „Поетичні искринкы”. Ёго поезія оцїнена межинароднов преміёв имени Александера Духновича (2003). 
До кунця жывота брав участь у русинському русї. Быв членом комісії по кодифікації русинського языка. На ёго поетичнї 
тексты написано булше 30 співанок. 
7.02.1864   - Родився Антоній Годинка - славный научник, академік Мадярської Академії Наук, ректор 

Пийчської Універзіты , председа Подкарпатського Общества Наук. Широко по 
світї знавут ёго историчнї роботы, межи нима и “Утцюзнину, ґаздувство и 
прошлость южно-карпатськых Русинув”. В ёго рукописном наслїдстві убстали 
ся и лексикоґрафічнї и етноґрафичнї роботы, котрі и дотеперь не стратили 
цінность и выдавутся: “Глаголниця”, “Пісні нашых предкув” и др. Умер 
15.07.1946 у Будапештї.
8.02. 1932 - Родилася в Габурі Марія Хомова (Дупканічова) - педаґоґ, 
языкознателка, авторка многых літературных статей, соавторка книжки 
„Оброждіня Русинів” (2005), одповідна редакторка Русинськых літературных 
альманахув, активна културна діятелка Русинськой Оброды на Словеньску, 
Сполку Русиньскых Писателів Словеньска и дописователка Інфо Русина.

09.02.1944 - Родився Томислав Мишир – дохтор, поет. До року 2008 выдав дві книжки поезії и чотыри книжки 
документалної прозы. У пририхтованї має ищи дві книжкы поезії и три книжки прозы. Є членом Дружства „Руснак”. 
Уєдно из Силвом Ердельом и Силвом Кетелешом є основателём Етноґрафічної зберькы у Петровцёх (Хорватія) .
12.02.1835 - Родився Анатолій Кралицький - игумен Мукачовського монастыря, подкарпато-русинський 

будитель, поет, прозаик, етноґраф, фолклорист, публіцист.
12.02.1866 - Родився Иван Поливка - педаґоґ, сосполный діятель. Закончив 
учителську семинарію у Ужгородї. Написав и опублікував універсалный 
учебник (“Учебная книга реальных наук для подкарпатских угро-русских школ 
для повседневного и повторительного учения”). Записовав казкы, народні спі-
ванкы, леґенды, поговорки. Изобрані ним співанкы были опубліковані М. 
Врабелем.
12.02.1920  - Родився Семен Панько - поет, прозаїк, товмач, русинського 
происхожденія.
12.02.1922 - Родився Василь Молнар - учитель, писатель, сосполный 
дїятель и патріот родного края. Не встиг через зміну державности на Под-
карпатю завершити курс духовної семінарії у Ужгородї. По войнї закончив 
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філолоґічный факултет Ужгородської універзіты. Робив учителём у вшелиякых школах.  Писати 
зачав ищи у ґімназії, печатався у альманахови „Живая струя”, котрый выходив у Мукачові. Днесь 
ёго разножанрові творы печатавуться у областнуй періодицї. Выйшли ёго дві книжочкы малої 
прозы „Поклик отчого краю” и „Брызги из Лужанкы”. У роцї 2002 выйшла зберька „Вычурки у 
вуйны Полані”. Єден из знамых критикув Подкарпатя раз так писав за нёго: „Сесе имня має быти 
вписано золотыми буквами у русинську літературу”. Вун многожанровый писатель, лїпшый 
представитель малої русинської прозы, пише стихы и курті формы драматичного жанра.
12.02.1966 - Умер Петро Ризнич Дядя - театралный режисер, драматурґ и публіцист.
14.02.869 - Умер св. Кірілл (Коншантин) - автор славянської азбуки и первых перекладув Св. 
Письма и літурґічных текстув на старославянськый язык, просвітитель Славянув. Народився у 

827 році у місті Солунь.
14.02.1732 - Родився Иван Брадач - церковний діятель, просвітитель, епископ 
Мукачовської греко-католичесько епархії.
16.02.1854 - Родився Віктор Камінськи - сященник, педаґоґ, журналіст. Закончив духовну 
семінарію у Будапештї. У 1878 - 1891 рр.- професор Ужгородської духовної семінарії, из 1896р. - 
директор общества Св. Василія Великого. Издав церковні проповіді И. Чурговича, написав 
“Исторію Ужгородськоі учительськоі семинаріи”.
17.02.1750 - Родився Алексей Повчий - греко-католичеський церковный діятель, епископ 
Мукачовської епархіи. Учився у Великому Варадині и у “Барбареумі” у Відню (1775 - 1778). 
Много изробив дїла розвитія школного образованія межи русинами, способствовав изданію 
церковных книг, ёго подпорованням хосновалися В. Довгович, М. Лучкай, А. Духнович.
17.02.1949 - Родилася у Странянах Анна Кузмякова - бывша председателка РОС, редакторка Народных 

Новинок, нинї шефредакторка місячника Інфо Русин и културна діятелка РОС.
20.02.1914 - Родився Иван Керча - талантливый поет, літератор, редактор альманахов, 
орґанізатор літературных обществ. Умер у 1951 році. Ёго удпровуд учинився стихійнов 
демонстраціёв русинської интелігенції Подкарпатя против совітського тоталітарного режима.
20.02.1923 - Родилася Анна Галґашова - русиньска народна поетка и писателка, у днесь уж 
затопленуй Остружниці, окрес Снина. Авторка книжки “Стружницькима пішниками” (1933), її 
поетічнї творы суть надруковані у зберьці русиньскої народної поезії “Терньова ружа” (2002) и у 
антолоґії русиньскої поезії “Русиньски/руски пісні “(1997). Умерла 15.1.1996 у Пряшові.
20.02.1943 - Родився Ігор Керча - писатель, товмач, автор нової русинської граматики 
„Материнський язык”. Составив Читанку про недільні школы „Утцюзнина" (2001, Будапешт), 
„Матяш, король Русинув" (2001, Ніредьгаза). У 2007 р. появився Русинсько-русский словарь на 59 

тыс. слов.
21.02.1888 - Родився Иван Куртяк - учитель, політичеський діятель, депутат Чехословацького Парламента вуд 
Автономного Земледільчеського Союза. Основным содержанієм його політичеської діяльности 
была борьба за автономію Подкарпатськой Руси.
21.02.1919 - Родився Емелян Балецький - знамый поет, ученый, філолоґ-славіст. Закончив 
Будапештську Універзіту. Быв завідуючим кафедров руського языка и літературы.
21.02.1859 - Родився Імре Ревес - знамый художник. Довгий час жив и творив на 
Подкарпатю у Виноградові, там и умер у 1945 році.
22.02.1987 - Умер у Нью - Йорку Енді Варгол, похороненый у Пітсбурґу. Ёго родичі русины 
выїхали из Микова до Америки на зароботки. Світознамый вытварный умелець, єден из 
основателюв поп-арту. Народився 6.8.1928 у Пітсбурґу. Ёго первый музей быв открытый 1.9.1991 
у Меджілаборцях.
24.02.1921  - Родився Антон Кашшай - знамый художник Пудкарпатя, котрый много рокув 
быв председов Союза Художникув на Пудкарпатю.

24.02.1952 - Родився Осиф Кудзей  - поет. У літературу вступив у зрілому віцї. По року 1989 
спершу у „Народных новинках”, у часописах „Русин”, „Благовістник”, „Артос” и у русинськых 
календарях зачали выходити ёго поетичнї творы. У роцї 2008 увидїла світ ёго зберька творув 
„Мудрость жывота”. Ёго стихы (найчастїше байкы) написанї простым, народно-бесідным стилём. 
Автор у своюй поезії позерать на людей и на жывот коло себе через оптику гумора и сатиры. Сю 
атмосферу вун передає читателёви и заставлять го над тым задуматися.
25.2.1922 - Родився у Кули Евгеній Е. Кочиш - скулптор и маляр.
27.02.1910 - Родився Федор Потушняк -  знамый ученый-етноґраф, археолоґ, педаґоґ, 
писатель. Написав монографію „Археологічні знахідки бронзового та залізного віку на 
Закарпатті". (1958). Автор многочисленных літературных творув.
27.02.1829 - Умер Иван Орлай - ученый - медик, ботаник, філософ. Воспитатель Н. Гоголя.
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Емелян Балецький

Енді Варгол

Иван Куртяк

Федор Потушняк

Василь Молнар
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