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Общества им. А. Духновича были у даякуй мірі 
идентичні из цілями Просвіты, айбо осуществити 
їх хотіли не на украйинськых основах, а на руськых. 
У 1930 роках Общество им. А. Духновича мало уже 
коло 30 000 членув, читалень было 300. Общество 
выдавало свої роботы по-руськи. У 1923-1924 
роках выдавався „Карпатський Край”, затым из 
1928 до 1933 рока – Карпатський Світ. Оба 
часописы содержали діла читателюв цінні 
матеріалы, айбо авторами їх у булшости были 
руські емігранты, живущі у Празі. Айбо слід 
указати и на разницю межи Обществами - русо-
фільським им. А. Духновича и украйнофільськов 
Просвітов. У Обществі Духновича состояла 
демократичеськи мысляща русинська интеліген-
ція. А у Просвіті - старші сященники и консерватив-
ні елементы.

Третьоє направленіє – націоналноє русинськоє 
- у 1920-х роках было нібы оттиснуто набук и уси-
лилося лем у конци 20-х рокув. До сих часув літера-
торы писали на трьох языках: по-руськи, по-
украйинськи и на містному русинському языку. 
Позад сього быв такый языковый хаос, ош 
послівоєнна генерація (маєся ввиду генерація 
пусля первої Світової войны) ни єден язык не могла 
добре усвойити. Чехословацькі власти испершу 
поддержовали як русофільськоє Общество им. А. 
Духновича, так и украйниофільську Просвіту,  из 
ціллю розділа русинув и обы пресічи розвитіє 
єдиної русинської мыслі. И при тому чехосло-
вацьким політикам удалося противопоставити сисі 
два направленія натулько, ош русофілы и 
украйинофілы даже не читали пресу єден другого, 
так што не могли даже оказати даякоє влияніє єден 
на другого.

Выдающимися поставами русинського языка и 
културного направленія были Антоній Годинка и 
Гиядор Стрипський, котрі у сисі рокы дуже внима-
телно слідили за положенієм русинського народа, 
формованям його судьбы и дуже много изробили 
діла його духовного розвитія. Антоній Годинка у 
1913 році выдав свою знаму книгу „Утцюзнина, 
газдувство и прошлость южно-карпатськых руси-
нув”, котра затым была переиздана у 2000 році. У 
нюй знамый ученый писав: „Обы гром ударив у тых 
предателюв, котрі ввели у заблужденіє русинськый 
народ. Они были тыми, котрі запалили пекло и 
обскакали огень. При тому намалёвали “чорта на 
стіну”, котрый затым и появився и перенюс корін-
ных жителюв „у єдну чужу, досі ищи неизвістну 
державу”, то єсть у Чехословакію. Согласно Годин-
ці, русины у 1913 році, сидячи у горячуй смолі, 
умлівавуть, пахавучи сись запах обіцяного їм рая. И 

Часть I.
Руська и украйинська интелігенція, котра у 

началі 1920 рока емігровала на Подкарпатя вуд 
пришедших ид власти большевикув, оказала 
влияніє на духовноє житя русинув. Ряды емігрантув 
на Подкарпатю поповнила и галицька интелігенція, 
котра не хотіла признати возрождіня Польші, як 
державы, пусля первої Світової войны. Представи-
телём сьої части быв Иван Панькевич (1887-1958) – 
лінгвіст, фольклорист, историк літературы, котрый 
при подпорованю чеських властей сыграв значи-
тельну роль у карпаторусинському школстві и у 
украйинизації русинув.

9 мая 1920 рока у Ужгороді украйинофілы 
Августин Волошин, Юлій Бращайко, Августин 
Штефан, Ілля Гаджега, Гіядор Стрипський под 
руководством украйинських емігрантув організо-
вали по приміру галицьких културных обществ 
Общество „Просвіта”. Ціллю Общества „Просві-
та”, котроє провозгласило себе общественным 
културным обществом, было книжноє выдаватель-
ство, організація бібліотек, аматорськых театрув, 
хорув, музыкалных ансамблюв, земледілчеських 
обществ у варошах и у селах. Русины, котрі стали 
членами „Просвіты”, сознательно признавали себе 
украйинцями и раховали русинськый язык, на 
котрому говорили тогды русины, безкултурным у 
сравненію из розвитым украйинськым.

Общество стало выдавати часопис „Науковий 
зборник”, у котрому у булшости печаталися труды 
живущих на Подкарпатю украйинськыих емігран-
тув. Уже у осени 1938 рока Просвіта, кромі Унгвар-
ського центра, мала 8 організацій у провінції, 250 
бібліотек, 150 аматорськых народных театрув, 
булше ги 100 хорув, коло 20 оркеструв, 50 спортив-
ных обществ. Число членув Просвіты перейшло за 
16 000.

Общество им. А. Духновича організовалося 
пузніше, лем 23 марта 1923 рока у Унгварі. Сесе 
Общество было організовано из ціллю сохраненія 
традицій Общества св. Василія Великого, котроє 
возникло ищи у 1864 році, было русофільськым и за 
період свого существованія было двічі реорганізо-
вано. Його основателями были Антоній Бескид, 
котрый быв губернатором Подкарпатя, Петро 
Гебей, греко-католичеськый епископ, Симеон 
Сабов, каноник, Йосиф Камінський и другі. 
Первым председателём Общества быв избраный 
Евменій Сабов (1859-1934), историк літературы, 
греко-католичеськый сященник, намістник Угочан-
ського комітата, котрый занимав сись пост до свої 
смерти. Послі нього председателём став секретарь 
Общества Стефан Фенцик (1892-1946). Цілі 
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при тому чекавуть вуд них, обы они добрі себе 
чувствовали, так як у Мадярщині, де они фактично 
были дома. Кромі того, розпространявуть тото, ош 
русины освободилися вуд мадярського іга… Айбо 
їх вудорвали вуд Мадярщины и подчинили чужим 
властям”. По поводу будущности русинув Антоній 
Годинка майбулшов опасностёв раховав тото, ош 
каждоє направленіє на Подкарпатю (русофільськоє 
и украйинофільськоє) составляє свої граматикы, 
частично їх придумує и хоче достигнути того, обы 
ушыткі їх розуміли. „Из цілого світа изобралися у 
шерег братя-словяне и так нас заполонили, ош 
майже не можеме уже помісти-
тися – и каждый на свому языку 
пише. Так, мы, бідні автоно-
місты – не мавучи автономію – 
сталисьме настоящим словян-
ськым Вавілоном … 800 рокув 
жилисьме, былисьме „угро-
россами”. А теперь нас кли-
чуть „мадяронами” – што за 
слово – якраз тоты, котрі недав-
но нас высмійовали у цілому 
словянському морі. Айбо мы 
все-таки были”.

Гиядор Стрипський у сво-
му пузнішому творчеському 
періоді у 1930-х роках, пере-
вюв на русинськый язык „Вру-
чаніє”. У кунци 1920 рокув 
середні слої русинського насе-
леня уже розочаровалися у 
украйинському направленію. 
По данным окружных кулутур-
ных обществ вуд 1 марта 1929 
рока 47,2% было русинськых обществ, число 
руськых было 28,6 %, украйинськых, 11,6% мадяр-
ськых, 2,8% - чехословацькых, .4% - німецькых, 
8,4% - змішаных русинсько-мадярськых, вадь 
русинсько-чехословацькых. По данным 28 децем-
бра 1928 рока націоналный состав културных об-
ществ на Подкарпатю отражає идентичну картину:

Читательські кругы – Общество им. А. Дух-
новича – 168, Просвіта – 101, районні – 37, мадяр-
ські – 26, чехословацькі – 6, німецькі – 3, иншакі 
общества – 20. Бібліотеки: Общества Духновича – 
152, Просвіты – 103, районні – 136, мадярські – 25, 
чехословацькі – 14, німецькі – 3, иншакі общества – 
20. Аматорські театры: Общества Духновича – 79, 
Просвіты – 43, районні – 29, мадярські – 36, чехо-
словацькі – 15, німецькі – 6, иншакі – 17.

Музыкалні колективы: Общества Духновича – 
24, Просвіты – 9, районні – 1, мадярські – 6, чехо-
словацькі – 12, німецькі – 1, иншакі – 4. Хоры: 
Общества Духновича – 23, Просвіты – 15, районні – 
19. мадярські – 15, чехословацькі – 27, німецькі – 1, 
иншакі – 4. Разні міроприятія у 1928 році: 

Обществом Духновича проведено 3151, Просвітов 
– 718, районными – 649, мадярськыми – 382, чехо-
словацькыми – 34, німецькыми – 2. иншакыми – 
214.

Руководство Общества Духновича у октовбрі 
1930 рока остро критиковало украйинофілув, и вуд 
того часа постоянно возбуждався интерес за 
націоналні цілі.

Общество Духновича тісно сполопрацовало из 
Автономным Земледільчеськым Союзом, котрым 
руководив И. Куртяк, из Націоналнов парохійов 
Карпатороссув и Русинськым Обществом Учите-

лей. У 1932 році Общество 
Духновича зачало выдавати 
Карпаторусскій Голос, новин-
ку, котра вудзеркальовала 
автономні націоналні русин-
ські взгляды и духовноє єдин-
ство карпаторусинської инте-
лігенції. Такым образом, на 
фоні двох вышеуказанных 
обществ соперничали межи 
собов два языкові направле-
нія: руськый и украйинськый 
языки. Сесю ситуцію дуже 
добре выхосновали чехосло-
вацькі власти. Они поддержо-
вали оба направленія, хоть и 
не знали, котроє окажеся 
звирьху. Заки русины были 
заняті бесплодными языковы-
ми спорами, на Подкарпатю 
беспрепяственно йшла чехо-
словакизація. У тот же час, у 
1937 році чехословацький 

отділ народного ошколованя, не знати из якых 
побужденій, організовав у школах Подкарпатя 
референдум по языковому вопросу. У ушыткых 
школах мали голосовати вадь за граматику, 
составлену председателём Общества Духновича 
Евменіём Сабовым, вадь за граматику Ивана 
Панькевича, украйинського емігранта из Галиції. У 
голосованю побідила граматика Е. Сабова (70%), за 
украйинську граматику проголосовало лем 15%, а 
другых 15% совсім не интересовав языковый 
вопрос. При голосованю отбылося и такоє, ош у 
началнуй школі родичі голосовали за украйин-
ськый язык, а у середнюй – за руськый. Айбо пак 
чехи обьявили резултаты несерйозными. Хоть Об-
щество А. Духновича мало булше членув (майже 
удвічі), у 1938 році Просвіта натулько усилилася, 
ош стала влияти на політику Подкарпатя и без-
жалостно обращалася из ушыткыми, кто ставав на 
її пути.

У чому криєся успіх украйинської орієнтації? 
У перепису населеня 1930 рока украйинцями 
записалося 2355 чоловік. У кунци XIX и у началі 

Общество имени             Антонія Годинки

Др. Йожеф Ботлік
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XX столітія украйинофілув представили Калман 
Жаткович, Августин Волошин и Гиядор Стрип-
ський. У 1918-1920 роках украйинофілы усилилися 
у перву очередь у Мараморошському комітаті 
братами Бращайками, Августином Штефаном и 
особенно поселившимися на Подкарпатю украйин-
ськыми емігрантами. Они у основному дійствовали 
у учительськых кругах – школа - власть. Они 
привлекли на свуй бук Августина Волошина, 
сященника, директора учительської семинарії у 
Унгварі, тым самым дустали можность воспито-
вати учительські кругы у свому дусі. Емігрантам 
удалося достигнути того, ош ошколованя стало 
отбыватися у украйнському дусі у учительськуй 
семінарії у Унгварі, у берегувськуй гимназіи, у 
мукачовськуй торговельнуй школі, у севлюшськуй, 
иршавськуй, великобычковськуй, раховськуй горо-
жанськых школах. Майспособні студенты стали 
учитися у Празі на украйинськых факултетах и у 
иншых чехословацькых высшых школах, де органі-
зовали украйинофільські общества. Кромі того, 
украйинствующі кругы дуже основательно заняли-
ся організаційов украйинського двиганя, де языко-
вый вопрос быв лем поверхностным. Корінні 
русины не замітили приготовлені укрйинцями 
духовні капканы. Они были затягнуті у борьбу, 
котра была подобна и на теперішню межи Києвом и 
Москвов. При руському и украйинському напра-
вленях существовало третьоє, так называємоє 
„русинськоє”, вадь „угро-руськоє”, представителі 
котрого хотіли постепенно розвивати свуй язык. 
Сесе направленя не принимало тоту ситуацію, коли 
у єднуй и туй же школі на Подкарпатю єден учитель 
учив по-руськи, а другый по-украйинськи, бо 
тысячолітньоє сосущестованіє из мадярами не 
уничтожило у народі їх русинськый язык. Сись 
язык раховався тоже „руськым”, айбо не „москов-
ськым”, а тим булше – не києвськым. Сесе быв 
спеціально русинськый язык, на котрому булшость 
людей розумілася єден из другым, ліпше, ги на 
языку мовковськых вадь києвськых емігрантув. 
Перед первов Світовов войнов на свому карпато-
русинському языку говорили проповідь попы, а 
основов языка была азбука А. Волошина. Пред-
воєнні писателі –угороссы глядали жерела у 
произведеніях руськых (російськых писателюв). 
Они обробляли сисі произведенія и так предствля-
ли русинам. Ид украйинськым произведеніям 
обращалися дуже мало, мож казати майже ньит. 

Такым образом, на русинськый язык не 
повлияли ни руськиый, ани украйинськый языкы, 
бо на ньому говорили и проповідовали греко-
католичеські сященники, учили учителі, говорили 
служащі, селяне. Русины осознавали, ош они 
мавуть дашто родственноє из руськыми, украйин-
цями и из поляками. Айбо осознавали и тото, ош так 
як много столітій они живуть у восточных областях 

Карпатського Бассейна и у основному позад греко-
католичеської віры и геополітичеськи, економі-
чеськи, културологічно они уже неотділимі вуд 
латинської духовности.

На Подкарпатю, пуд час Чехословакії, позад 
подогріваємого властями языкового спора, особен-
ноє значеня мало появленіє у началі юнія 1940 рока 
у Унгварі нової граматикы. Граматику составила 
лінгвістична комісія под руководством Шандора 
Ильницького.

Граматика была утверждена у фебруарі под 
назвов „Граматика угро-руського языка для серед-
ных учебных заведений”. Выдаватель, правитель-
ственный комітет, председателём котрого быв Юлій 
Марина, 15 юнія 1940 рока загнав 2 екземплара 
премьєр-міністру из таков примітков, ош… „дав 
діла обязателного хоснованя граматики у діло-
производстві и ошколованю”. Сесе подтвердив у 
выданому 20 августа розпоряженію Жігмонду 
Перені, правительственный намістник, по котрому 
вуд 1 септембра, т.е. у 1940-1941 учебному році мож 
буде хосновати у школах Подкарпатя лем „Грама-
тику угро-руського языка”.

Того же 15 юнія Перені загнав уєдно из 
памнятным примірником письмо премьєр-міністру 
Палу Телекі, у котрому выразив надежду, ош 
хоснованя граматикы „скоро укаже положитель-
ный резултат, бо из єдного бока прекратиться 
языковый спор, котрый продовжався 2 десятилітия, 
и также дасть можность нашым русинам далше 
розвивати свуй материнськый язык, и буде препят-
ствовати влиянію чужих (руського и украйинського 
языкув). У конци просив премьєр-міністра, обы 
увідомив обязателно про хоснованя подкарпат-
ського офіціалного языка ушыткі офіціалні держав-
ні уряды и органы власті.

Сесе и не треба было дуже просити, бо Пал 
Телекі усе быв за вто, обы націоналні меншины, 
живущі у Мадярщині, мали юридичноє право на 
ошколованя на свому языку. По поводу сього, 15 
марта 1940 рока, вун просив державных 
урядовцюв, органы правопорядка, учителюв, даже 
сященникув, относитися из терпінієм ид націонал-
ным меншинам, кромі того, настоятелно просив 
научитися націоналному языку, обы могли 
свободно говорити из народом. Пузніше, 2 юлія, 
премьєр-міністр на общому собранію правитель-
ства заявив, ош треба проводити достойну 
меншинову політику,  власти не смівуть влияти ни 
на кого, якої націоналности бы не быв чоловік, вадь 
влияти на родичув у выборі школы. Державным 
урядовцям треба буде здавати екзамен по языку тої 
меншины, де несе службу. 

Др. Йожеф Ботлік
Товмачила  Др. Маріанна Лявинец
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Общество имени             Антонія Годинки

2 фебруара у резиденції Русинського Менши-
нового Самоуправленія Йожефвароша у Будапешті 
состоялася презентація уже десятого за шором 
выданя Русинського Календаря-Альманаха 2009. 
Собравшихся привітствовав председа РМС др. 
Янош Сабо и ушыткі члены самоуправления. Честь 
презентації нашого выданя выпала Анні Ш. Бе-
недек. Даєме її бесіду:

Сердечно привітствую 
ушыткых зобравшихся!

Я Анна Ш. Бенедек. Многі 
рокы я была руководителём 
Русинської Бібліотеки (при 
ВРМС), аж до рожденія дітей (у 
маю 2010 рока плануву про-
довжити роботу – прим. ред.). 
Мені выпала велика честь пред-
ставити Русинськый Каледарь-
Альманах 2009, дякувучи мому 
нянькови – Андрашу Ш. Бенеде-
ку – почетному русину, Под-
карпатського происходжения, 
историку културознавства. Пре-
зентація сього выданя часто бы-
ла його задачов. На жаль, мого 
отца не стало у септембрі прош-
лого рока. Муй нянько у тому ро-
ці привітствовав появленя девя-
того выданя. Русинськоє Мен-
шиновоє Самоуправленіє Йожефвароша зачало 
выданя русинського Календаря-Альманаха у 2000 
році. Начинавучи из 2005 рока выдавателями 
Календаря-Альманаха суть: РМС Йожефвароша, 
ВОРИАГ, ВРМС. За прошедші десять рокув мож 
видіти много изміненій формы выданя. Начинавучи 
из 2007 рока, Календарь дустав стабілну структуру, 
характер и форму. Удачна убкладка, из малыми 
изміненіями, присуща и сьому Календарю. 
Оформленя и структура – мож уповісти – уже стала 
характернов, традиціоннов. Айбо у сьому році не 
найдеме у выданю памнятні даты на каждый місяць 
– вмісто них булше міста дустали не ефемерні статі, 
а актуалні событія и информаціи, памнятні даты 
появлявуться на боках місячних выдань (Русин-
ськый Світ – прим. ред.), Русинськый Календарь-
Альманах сам по собі прекрасно представляє цінну 
содержателну часть, файну поліграфію, добру 
структуру. Мы можеме дяковати за сесе редакто-
рам: проф. Др. Антонію Лявинцу, др. Маріанні Ля-
винец. Др. Степану Лявинцу и при сьому каждому, 
кто помуг збирати матеріалы и подпоровав выданя 
(ВРМС, СРМС, РМС районув). Листавучи сесе 
квалітноє выданя, око читателя радує не лем 

гармонічна убкладка, айбо надовго тішать нас и 
впечатленія вуд цвітных вкладок из репродукціями 
нашых знамых малярув, напримір, творы маляр-
ської династії Манайло и др.

Айбо туй мож видіти репродукціи не лем 
великих майструв прошлости, но и творчеські 
доробкы межинародных пленерув русинськых 

художникув. Сесе наводить на 
гадку, ош мож надіятися на по-
повненя и продовженя молоды-
ми русинського малярства, 
котроє має серйозні традиції. 
Йсе особенно радує, бо худо-
жественноє искусство служить 
ширеню меншинової културы 
также, як и музыка у своюй 
первіснуй формі, бо не потре-
бує товмаченя.

Нараз мож видіти тоту 
організаціонну роботу, котру 
проводить русинська община 
Мадярщины на царині сохране-
нія идентитета. Такі регуларні 
акції, сята, торжества, кон-
ференції, фестивалі, як Сято 
Русинув Мадярщины, памнят-
на конференція посв. Антонію 
Годинці и др., консолідувуть 
усе общину у майбулшому 

числі. Прошлорочный межинародный фестиваль 
Русинських Філмув, Межинародный Пленер 
Русинськых Художникув,  файный примір тому, ош 
на царині візуалного искусства майлегше мож 
сокотити културу, ширити її через гатары. Айбо при 
сьому наша русинська община намагаться много 
зробити у интересах русинського языка, печатаня 
выдань. Так уже не лем раз спомнянута новинка 
Русинськый Світ, а и книговыдавательська діятель-
ность охвачувуть усе майширшый круг общины. 
При сьому уже дуже актуалным стає вопрос кодифі-
каціи русинського языка у Мадярщині. Сись процес 
дустав новый перспективный импулс. Робоча група 
кодифікаціи русинського языка у Мадярщині пуд 
руководством Михаила Капраля согласно 
принятому плану кодифікації наперво приняла и 
утвердила русинську азбуку, пак завершить роботу 
над появленям русинського розговорника, словаря 
и граматикы. Достойным признанія и дає повод ид 
оптимізму и тот факт, ош Русинськый Альманах по-
являєся на материнському языку уже десять рокув.

Побзерайме, ош што представляє нам сесе 
выданя. Майнаперво булша часть посвячена 90-
тироччу поверненя Подкарпатя ид своюй Утцюзни-

Презентація Календаря-Альманаха 2009  
у VIII районі Будапешта

Презентація Календаря-Альманаха 2009  
у VIII районі Будапешта
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Духновича. У сюй части опубліковані и дакотрі 
доклады, котрі прозвучали на шилиякых конферен-
ціях прошлого рока. Межи матеріалами памнятної 
конференції А. Годинки – можеме читати и доклад 
мого нянька „Антоній Годинка – ученый другого 
періода реформ”. Дальші доклады: Иван Поп 
„Русины и державно-церковна політика Мадярщи-
ны у часы князя Гийзы и короля Иштвана Первого”, 
из матеріалув научної конференції „Опыт и 
проблемы націоналного самоопреділеня русинув” 
представлені доклады проф. Ивана Попа, Димитрія 
Попа, М. Юрасова, проф. М. Фейсы. Тематика 
конференціи посвячена вопросам самоопреділенія 
русинського самосознанія через освітленя истори-
чеськых событій освободительної войны мадярув, 
значимости русинув, як майвірнішого народа gens 
fidelissima , значимость и сліды русинув у державах 
Середньої Европы, освітлена тема руських 
територій у составі Мадярського королювства у 
середньому віці, тема русько-русинськых языковых 
взаимних влияній. Достанеме такой и представле-
ніє про тоты изглядованя, котрі не занимавуться 
вопросами єства русинського націоналного само-
сознанія. Видко, ош выданя дає терен и діла шилия-
ких концепцій, тым самим помагать научним изгля-
дованям, котрі мавуть приняти во вниманіє разні 
точки позора у цілях принятя консенсуса.

У розділі публіцистики мож читати за русин-
ську прозу (М. Федорко), за музейні рукописи 
Андрія Бачинського (Л. Філіп), и накониць туй 
найдеме и куртый бібліографічный опис научных 
выдань модерної мадярської публіцистики (М. 
Капраль), у котрому мож прослідити путь научни-
кув, начинавучи вуд Александра Бонкало и Антонія 
Годинки аж до научної кафедры Ніредьгазы и єї 
руководителя Иштвана Удварі, його сотрудника 
Игоря Керчі. При сьому туй ся описувуться и 
направленія далшої роботы по кодифікації русин-
ського языка у Мадярщині (за котрі говориться у 
спередслові самого выданя).

Заключителна часть Альманаха не так научна, 
айбо из точки позора сохраненія русинської менши-
ны, содержить не менше важні статі. У туй части 
Альманаха, котра посячена традиціям, найдеме 
превосходно илюстрованоє описаня высокваліт-
ных робот, котрі демонструвуть традиції выготов-
леня писанок – дякувучи статі Мирона Жироша. 

Такі и подобні такым, милі народні традиціи, 
помогавуть нам сохранити сокташі наших предкув, 
а тым самым помагавуть нам у сохраненіи нашого 
идентитета. И накониць, выданя завершають дві 
казкы. Як молода мама, я так вижу, ош казкы на 
материнському языку (на русинському) суть єдным 
из майліпших можностей діла захороны языка и 
културы у русинськых родинах у Мадярщині. 
Приміром сьому можу привести тото, ош муй няньо 
ищи и у старшому віці быв годен вспомнити слово у 

ні Мадярщині (де русины жили тысячу рокув – 
прим. ред.). По сьому поводу у сюй части 
представлені депутаты Подкарпатської Руси у 
Мадярському Парламенті 1939-1944 рр. Дуже 
хосенно туй подобрані факты, котрі накурто, айбо 
по суті представлявуть велику діятелность сих 
постав. Межи нима мы можеме увидіти знамых 
представителей интелігенції того часа, котрі 
проводили свою діятельность у шилияких областях 
общественного живота. Так напримір, туй мож 
читати интересні факты діятелности лідера 
русофільськых намагань – Андрія Бровді, Георгія 
Бенце, знамого композитора, сященника, духовни-
ка Иоанна Бокшая, Михаила Лемка, Стефана 
Фенцика,  (Дюлу) Юлія Фёлдеші, Ендре Корлата, 
мученика за віру и греко-католичеську церков – 
Евгенія Ортутая, Одона Зегору. Сись період исторії, 
не позиравучи на свуй доста куртый час, має дуже 

великоє значеня у исторіи русинув. Не позиравучи 
на вто, ош автономію Подкарпатя не дустало и по-
ныні, иппен у Мадярщині признали повноправ-
ность существованія русинського братського наро-
да, єго языка, подпоровали захорону народної кул-
туры, розвой писемного языка и накулько позволя-
ли воєнні обстоятельства, намагання поліпшити 
газдувство– у чому выпала велика роль політич-
ному представительству – депутатам Парламента.

У далшуй главі Альманаха представлені 
лавреаты премії Антонія Годинки 2009 рока. 
Гратулуєме сьому признанію за їх діятельность о. 
Иштвану Челені, проф. Ивану Попу, Йолані 
Стринськуй, Анні Кедик, Легелу Донату, Post umus 
музыканту Тибору Боніславському.

У далшуй части слідує подбор матеріалув про 
живот и діятелность великых русинських поетув, 
межи нима: поет Иван Сільвай. Михаил Томчаній, 
губернатор Константин Грабарь, Едмунд 
Бачинський, писатель духовник Евгеній Фенцик, 
філолог Евменій Сабов – председа Общества им. А. 
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слово казкы, котрі йому казала його мамка, котра ся 
родила у Америці, на англійському языку.

Итак, мы видиме, ош русинський Альманах, 
котрый отчасти сохраняє традиції зборникув XVII 
стороччя, вобрав у себе богаті темы из шилияких 
областей. Русины, лишені свої Утцюзнины, котрі 
не позад свої хибы, у наші дны мавуть создати свою 
научну основу и при тому передати културні 
традиції и язык новому поколінію, дустануть у 
сьому велику помуч вуд сього зборника. Мусай 
было веречи мост через бездну межи высокооціне-
ными роботами професорув и межи простыми 
людьми, котрі лем стоять на порозі пробужденія 
свого націоналного самосознанія. Но як сьме 
згадовали выше, у період поверненя Подкарпатя ид 
Мадярщині, стало ясным, ош основа фундамента 
исторіи русинув лежить у розкрытію проблем 
каждоденного живота, и тым самым сись подход 
стане основов будучности русинув.

Желаву русинськуй общині Мадярщины, обы 
сесе файноє и содержательноє выданя дало їм 
тверду основу у їхньому стараню у намаганю 
сохраненія свого самосознанія!

Члены нашої общины из великым интересом 
слухали презентацію, обмінялися мненіями и 
пожеланіями. Позад реорганізації и позад маймен-

Алексій Повчий быв сыном сященника. 
Родився у 1753 році у селі Кокод, Бігарської жупы. 
Гимназію закончив у Великому Варадині, теологію 
у Відні, у Барбареумі, у 1789 році быв посященый у 
иереї. Затым быв назначеный архидияконом, а у 
1800 році каноником Великоварадинського 
капітула. 8 марта 1816 рока быв назначеный 
Мукачовськым епископом, утвержденый апостоль-
ськым престолом 2 августа 1817 рока. У епархіи 
обсталася памнять про епископа Алексія, як про 
румуна, но якраз при ньому у семинарії пастыр-
ськоє богословіє зачало преподаватися по-руськи. 
Другі предметы преподавалися по-латыні. Епископ 
Алексій організовав інтернат-конвикт діла сирот 
сященникув, діла чого пожертвовав часть своих 
доходув.

У 1823 році вуд Мукачовської епархії были 
узяті 72 румунських прихода и передані румун-
ськуй уніатськуй Велико-Вародинськуй епархії. 
Епископ старався про матеріалноє забезпеченя 
парохій. Пуд час епископа Алексія быв поставле-
ный вопрос про „ядение мяса монахом”. Монахи-
василіяне до того часа держалися обычая Восточної 
церкви и не їли мняса. Но у тых случаях, коли они 
были у миру по ділам службы, вадь посіщали 

шых фінансовых возможностей Фондація Націо-
нальных и Етнічных Меншин Мадярщины у 2010 
році не выписала грант на выдавательство 
Календаря-Альманаха. Завто одинадцятый за 
шором Календарь выдавателі будуть выпускати за 
свої кошты, майже на сись раз буде двоязычным – 
русинсько-мадярськым.

Анна Ш. Бенедек
Товмачив др. С. Лявинец

родичув, они дустали у 1819 році право вуд 
генерального капітулярного вікарія Григорія 
Тарковича їсти мнясо. Алексій Повчий послі 
довгых переписок из Ужгородським епархиальным 
синодом, котрі ни до чого не привели, дав розказ 
про „ядение мяса” монахам у монастырях.

Епископ Алексій Повчий приняв активноє 
участіє у формованю нової Пряшовської епархії, 
высвятив у 1818 році у Красному Броді її первого 
епископа Григорія Тарковича. Вун много изробив 
діла розвитія школного ошколованя русинув, 
старався про основаня школ, про выданя церков-
ных книг. Вун поддержовав В. Довговича и М. 
Лучкая, помуг А. Духновичу обустроитися у 
Ужгороді, коли тот позад епископа Г. Тарковича 
мусів пуйти изПряшова. Быв основателём фонда 
діла оплаты учителюв Мукачовської школы из тым 
условієм, ош у нюй буде преподаватися руська 
література.

Архимандрит Василій Пронін
История православной церкви на 

Закарпатье.
Адаптовала Др. Маріанна Лявинец

Епископ Алексій ПовчийЕпископ Алексій Повчий
(1816-1831)
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Имня Анатолія Кралицького, игумена Мука-
човського монастыря, ищи у началі XXI стороччя 
раховалося майже забытым имням и отцюзнянуй 
исторії. Айбо и теперь, хоть уже маєме роботы 
даяких изглядователюв про літературноє наслідіє 
А. Кралицького (канд. ф. наук В. Падяк, проф. Я. 
Штернберг, Л. Ульченко), його великоє літератур-
ноє наслідіє чекає на детальноє изглядованя.

А. Кралицький родився 12 фебруара 1834 рока 
у селі Чабины (Словакія) у истока рікы Лаборец, на 
березі котрої живуть русины. На-
чалноє ошколованя дустав у со-
сідньому селі Красный Брод, кот-
роє было уже знамым у Австро-
Мадярськуй имперії и за її гатара-
ми, бо там находився Красноброд-
ськый монастырь – духовный и 
културно-просвітителськый центр 
тогдашньої Угорської Руси, у кот-
рому проходили подготовку до бу-
дущого монашеського житя молоді 
юноші и у котрому пузніше о. А. 
Духнович основав перву на Под-
карпатю бібліотеку. У 1851 році А. 
Кралицький став у Красноброд-
ському монастырі кандидатом у 
монахы и у тот же час преподавав 
катехизм у школі при монастырі. Свої студії 
пузніше продовжає у Маріяповчанському (1854-
1856), а пак назад у Краснобродському монастырях 
(1856-1858).

У 1858 році отбылося його постриженя у мона-
хы у Пряшові. Тогды вун выбирає собі монашеськоє 
имня – Анатолій (при рожденії його нарекли 
Александром).

Высятив Кралицького пряшовськый епископ 
Йосиф Гаганец. У конци того же рока вун, як монах, 
отбыває у Маріяповчанськый монастырь, уже як 
преподаватель церковної исторії и каноничного 
права. Айбо вызначна творчеська діятелность А. 
Кралицького повязана из мукачовськым періодом 
його жизни. У 1863 році вун переходить у 
Мукачовськый монастырь наставником до мона-
хув, дале служить як „игуменський тайомник” 
(секретарь игумена), а из 1869 рока до кунця свого 
житя є игуменом монастыря. У 1888 році выборный 
Собор иночеського чина, якый отбывся у Марія-
повчанському монастырю, продовжив полномочія 
Кралицького на должности игумена Мукачовського 
монастыря. Умер А. Кралицький 11 фебруара 1894 
рока, похороненый у крипті коло монастырської 
церкви.

А. Кралицький, кромі примірної духовної 

діятельности занимався літературнов творчостьов. 
Первым замітив способность юноши и талант до 
исторії и літературы А. Духнович. Кралицький 
раховав Духновича своим наставником и на 
протяженії свого житя, каждый раз, коли быв у 
Пряшові, не забывав из ним стрічатися, а по смерти 
Духновича написав його перві біографії.

У літературный світ А. Кралицький войшов як 
автор романтичеськых розказув. Сочасники рахо-
вали його талантливым етнографом, новинарём, 

историком-русиністом, літера-
турознателём. А. Кралицький 
ушыткоє житя посвятив култур-
ному возрожденію русинув, вун 
жадав своим творчеством влияти 
на сознаніє своих краян у опріді-
ленію идентитета. При тому, А. 
Кралицький орієнтовався на Ро-
сію, як и многі будителі, авторитет 
якої у Европі быв доста высоким. У 
тогдашных політичных условіях 
сесе было цілком природным не 
лем діла русинув, а и діла другых 
словянськых народув. Ідея словян-
ської солідарности пановала у об-
щественно-політичных настроє-
ніях интелігенції сих народув, и 

сесе наклало печать на їх творчеську діятельность, 
естетичні орієнтіры и на сформованя языка. Завто 
А. Кралицький, переслідувучи ідею духовної 
єдности словян, завязав тісні контакты из 
представителями интелігенції словянофільської 
орієнтаціи у Лембергу, Петербурзі, Москві и также 
из словацькыми и чеськыми літераторами, из 
словянськими діятелями у Будапешті и у Відню. 
Сисі контакты дали можность А. Кралицькому 
быти представленым на страницях пресы сих 
регіонув. Особенно много своих творув вун напеча-
тав у лембергськых выданях: „Зоря галицькая, яко 
альбум на год 1860”, „Галичанин”, „Слово”, 
„Новый пролом”, „Новый галичанин”, „Беседа”, 
„Науковый сборник”, у віденськых выданях 
„Вестник”, „Отечественный сборник”, айбо май-
булше печатався на страницях містної пресы: у 
новинках: „Свътъ”, „Новый свътъ”, „Карпатъ”, 
„Листокъ”, у календарях місяцесловах. На 
протяженіи жизни А. Кралицькому удалося выдати 
булше ги 300 публікацій – розказув, очеркув, ста-
тей, фолклорных записув, коментаріюв и т.д.

Художественноє наслідіє А. Кралицького сос-
тавлявуть розказы („Пастырь у полонинах”, 
„Федор Петрюк”, „Князь Лаборець”, „Казнь неба”, 
„Свято-Юрський монастырь в Ливадіи”, „Абеляр и 

Анатолій Кралицький 
– сященник, прозаїк, етнограф, журналіст

Анатолій Кралицький 
– сященник, прозаїк, етнограф, журналіст
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Гелоиса”, „Дяк”, „Прометей”, „Моисей”, „Сіль-
ський учитель”, „Иван”, „Пиявиця”, „Роспятиє 
перед судом”, „Бритва и мыло”, „Султанський суд”, 
„Югословянськиє амазонки”, „Екзекутор”, „Фон 
Минкач”, „Житейские дрязгы” и другі. До днись 
важным автобіографічным жерелом є його труды: 
„Русины Лаборские в Угорщине”, „Свадебные 
обряды у Шаришських словаков”, „Етнографи-
ческие мысли из быта Угорских Словаков”, „О 
современном положении русских в Угрии”. Творы 
А. Кралицького є важным жерелом минувшины 
русинув, їх културных памняток, вызначных 
особностей, монастырюв и т.д.

А сесе є десятки робот про ушыткі монастырі 
Угорської Руси, очерки про епископа В. Поповича, 
протоигуменов М. Шугайду, М. Микиту, И. Зей-
кана, И. Скрипку, И. Базиловича, діятелюв: А. 
Коцака, Ю. Венелина-Гуцу, П. Лодія, М. Балудян-
ського, А. Духновича, И. Раковського, Т. Легоць-

Выдавательство Русинської Оброды у Словакії 
выдало співник Штефана Ладижінського 
Русинські перлы – трьома голосами. У нёму 
уміщені ліричні співанкы, рождественські колядкы 
и єдина балада. Мелодії автор розписовав на три 
голосы, они также можуть быти ухосновані діла 
хорової інтерпретації. Пісенник содержить у 
основному співы из запад-ных русинськых 
регіонув Словакії (Стара Любов-ня, Бардійово, 
Свидник). Про отношеня автора ид русинському 
співу и културі много уповість спередслово автора 
ид співнику: „Дахто бы уповів: бідный народ. 
Днесь то є убогый народ, котрый добыв свободу, 
думать при тому, ош булший є, кидь утисненый и 
убогый у минулости. Думаву, ош Русины не были 
ни булше, ни менше утиснені, ги другі менші 
народы, котрі живуть у окруженю, вадь у сусідстві 
великых. Може то и є звыкла судьба менших 
етнікумув на планеті Земля”.

Убогый народ? Но часто наші люди были 
голодні пуд біднов стріхов над головов. Айбо убогі? 
Ньит! Усе были богаті духом и живилися свойов 
віров… у Бога и у себе. Бо як иншак, без нотної 
грамоты, без співникув удержали бы тулько стороч 
дух Кирила и Мефодія и своє „Господи помилуй!” 
Як иншак удержали бы дорогоцінности свої 
співаної поезії, котра живить їх щедрі серця и 
отношеня ид обычному и необычному, веселому и 
смутному, ид любови и суровости, єдным словом – 
ид зеркалу собственного богатства сердечного 
духа. Кажда співанка є перла, котра часто на жаль 
засыпана порохом, мало коли выгланцьована 

кого и др. Особенно цінным є запис наблюденій 
Кралицького по поводу интереса ид русинам 
инших народув. Маєся ввиду його отзывы на 
систематичні роботы мадярськых учених на 
страницях Будапештських журналув, труды про 
русинув словацького историка Ф. Сасінка, палео-
графічноє изглядованя Мукачовської псалтырі 
руськыми учеными И. Средневським и И. Соко-
ловым, німецькоязычноє выданя про русинув, 
котроє появилося у Відню и др. Так много изробив 
А. Кралицький во имня свого народа – русинув. А 
де сесе теперь мож прочитати? Хиба што у архівах! 
Айбо архів – сесе привілегія діла избраных. А 
другым, видно, треба ищи почекати… ліпших 
часув.

Валерій Падяк
Календарь краєзнавчих и політичеських дат 

на 2004 рук.

баршонём интерпретового майстерства, котра 
достала дар Божий у виді голоса и музыкалности. 
Чому думаву „мало коли”, кидь, Слава Богу, 
русинські таланты ся зьявлявуть, як оживавущий 
заклятый ліс, у котрому и грибы ростуть, як пусля 
дождя новых надежд при блисканю свободного 
рана? Лем завто, ош тых перлув духа – співанок – є 
тулько, ош часто їх и не видиме. Они суть 
розпорошені по тых луках каждоденного живота, 
айбо мы радше збираєме тоты розцвітші, котрі уже 
ктось припарадив даром свого таланта и довюв до 
блискучої популарности. Держиме у живому вінку 
своих сердець тоті розцвітлі, айбо додавайме до них 
и другі. Є їх булше, як собі думаєте у исторії 
русинув, у исторії Словакії и Европы, а у світі 
мавуть булшоє културноє признаніє, як можеме 
осознати. Много и часто співали наші мамы и бабы 
при прядках, на хрестинах, на свальбах, при 
поротю пірья, при роботі на полю…

А діти знали співати каждої яри, вытяговати як 
розфарбованых шарканюв до неба своє „Гоя, 
дюндя, ци заспівайме собі двома голосами!”

А завто, ош віруву у силу теперішнього духа и 
у талант наших жун и дітей, посвятивим немало 
часу перебраню золотых зерен, обы ся могли у співі 
наші перлы озвати и трьома голосами. Суть у них 
мої вечоры и недоспані ночи … То є и муй 
скромный дарунок на сохрану и вырощеня перлув 
нашого народа, котрый и при своюй худобности 
быв и є богачом духа.

Штефан Ладижінський
Інфо Русин, март 2010 №5

Нова книга 
Штефана Ладижінського

Нова книга 
Штефана Ладижінського
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Проблема праотчизны словян, їх етноґенеза и 
появы на історичнÿв арені інтересує  ученых уже 
много вікÿв. Припущень и гіпотез на сю тему є не-
мало, но ани єдна из них не дÿстала стопроцентової 
пуддержки. Чомусь историки не увіділи и лоґічноє  
припущеня русинського владыки Григорія 
Тарковича (1754-1841) по поводу праотчизны 
словян, котру владыка розмістив в Карпатськÿм 
реґіоні. Годно быти, ош причинōв сього быв тот 
факт, ош ищи й до сього часа рахуєся, ош у 
послідньÿм тисячолітю до н.е. словян у крайи под 
Карпатами ищи не было, кельты ги бы найшли туй 
якусь безлюдну заліснену пустыню. Айбо європей-
ські учені – ґенетики и демоґрафы, оприлюднили 
послідньым часом интересні результаты свойих  
изслідовань, котрі обобщені у ґеноґрафійи (нова 
область изслідовань людських ґенотипÿв на основі 
порÿвняня Y-хромосом и ДНК). Сисі дані 
доказувуть, ош у чехÿв, словакÿв и русинÿв 
(подкарпатських) є 37% словянського ґенотипу, 
25% кельтсько-романсько-ґерманського (!), 9% 
адріатично-балканського, 8% скандинавського и 
т.д. Та кідь кельты в V в. до н.е. найшли под Карпа-
тами незаселеный край, а даки и ґерманські 
племена, які у другÿв половині I в. н.е. угнали їх 
удтіль, тоже найшли незаселеный край, удкіль у 
русинÿв (подкарпатських) 25% кельтсько-роман-
сько-ґерманського ґенотипа? Майже ош настав час 
міняти дату появы словян не лем под Карпатами, но 
и уцілові на історичнÿв арені, и перенести ї в часы 
дохристіянські, иншак не мож буде обяснити, 
удкіль ся узяли у русинÿв 25% кельтсько-
романсько-ґерманського ґенотипа. Выходячи из 
сього, треба бы змінити и думку про праотчизну 
словян и признати, ош русинськый владыка 
Таркович мав правду... 

Кельты нагле лишили край под Карпатами у 
другÿв половині I в. до н.е. в     результаті 
нападения фракійських племен ґето-дакÿв из юга  

(из теритōрії Трансілванії) и єдночасно ґерман-
ських племен из запада и сівера. Кельтський оп-
підум (лат.oppidum – кріпость) Галіш-Ловачка 
(западна часть типирÿшнього Мукачева) перестав 
существовати, а сесе означало кониць політичного, 
економічого и культурного вплыва кельтÿв у крайи 
под Карпатами. Айбо ко лишать насиджєноє місто у 
результаті вражого нападения? Як правило, лем 
паны, бо їм є што тратити. В тоті далекі часы уєдно 
из племінным панством годна была пÿти и його 
воєнна дружина. Айбо в кельтськÿм обществі были 
ищи й ремесленики и земледільці. А селянин, як мы 
знаєме, дуже силно приязаный уд свойÿв земли, бо 
добрі розуміє, ош земля - сесе його єдиноє богат-
ство, його кормилиця, зато нагле міняти насид-
жєноє місто вÿн не буде. Та й простый майстер тоже 
розуміє, ош на новÿм місті його нико не чекать и 
йому треба буде за ушытко уд начала, а сесе не так 
уже й легко учинити. Выходячи из сього, лоґічно 
буде припустити, ош прості кельты – ремесленики и 
земледільці – из-под Карпат уже никуды не пÿшли и 
надале мирно сосуществовали из сусідами-словя-
нами, помалы асимілювучися у їх среді. Вплыва-
вучи, и доста замітно, на ґенотип тутишньых 
словян, який и вказує типирÿшня ґеноґрафія. На 
основі вышенаведеных фактÿв, годни”сьме небез-
основательно припустити, ош словяни появилися у 
крайи под Карпатами скорше ги кельты.

Доста просто мож пояснити и 9% адріатично-
балканського ґенотипа у русинÿв (подкарпатських),  
бо они годни быти поязані из єдным моментом из 
істōрії білых хорватÿв, племен сарматського авадь 
аланського (іраноязычного) происхожденія. Істо-
рична доля заверла сисі племена у словянську среду 
Карпатського реґіона в VI в.н.е., де они создали 
державноє формованя, названоє візантійським 
цісарьом и историком Константином VII Порфиро-
ґенетом (Багрянородным) (905-9.11.959) Білōв 
Хорватійōв. Айбо непозеравучи на свōю воєнну 

У началі 19 ст., у 1805 р., русинськый пÿп Григорій Таркович (1754-1841) написав оду, у котрÿв высловив 
смілоє припущеня по поводу праотчизны словян. Таркович написав такі слова: „Карпат славянов есть 
истый отец, мати, но розсђянђ дђти то не хочуть знати”. Иншак кажучи, Таркович образно утверждав, 
ош именно Карпаты суть праотчизнōв словян. Як ни чудно, айбо припущеня русинського попá пуддержали 
лем руські историки Карамзин Н.М. (1766-1826) и Ключевский В.С.  (1841-1911), хоть и не мали на тот час 
доста научных фактÿв, котрі бы годни были подтвердити сесе припущеня. Рÿно через 100 рōкÿв по смерти 
Тарковича родився Поп Димитрій (1941) (не путати з о.Димитрійом (Сидором), головōв Сойма), який уже 
не лем методом дедукції, но главным образом спиравучися на дані ґеноґрафії (нова область изслідованя 
людських ґенотипÿв на основі порÿвняня Y-хромосом и ДНК) утверждать, у чÿм його пуддержує и 
професор Поп Иван (Чехія), який, до слова, и консультовов у сьому вопросі свого брата, што Григорій Тар-
кович, не будучи историком, высловив абсолютно правильноє припущеня. (Як видиме, русины иппен так, як 
и пережє, и теперь мусять думати за вшитких словян). Кōсь годен и не соглашатися з высновками братÿв 
Поп, мы и такий матеріал надрукуєме, но просиме авторÿв, обы матеріал быв професійным и глубоко 
научным, матеріал типа „сього не годно быти, бо сього быти не годно”, науперед одказуємеся друковати.        

Ци мав рацію русинськый єпископ Таркович
авадь нові аспекты в теорійи  словянства

Ци мав рацію русинськый єпископ Таркович
авадь нові аспекты в теорійи  словянства
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силу, пришлякÿв было не натÿлко много, обы 
змінити словянськоє языковоє и етнічноє окруже-
ніє, хоть они и орґанізовали карпатських словян у 
державну формацію. До сього часа опстаєся загад-
кōв, як карпатські словяни за якісь двасто рōкÿв 
(VII-VIII вв.) доказали асимільованя білых хорва-
тÿв, у воєннÿм удношеню намного сильнішых, т.є. 
фактично панÿвный клас. Штōсь подобноє сталося 
у VII в. из турко-татарськима болґарами, котрі ся 
поселили межи южных словян и хоть и грали туй 
роль руководящої воєнної силы, тоже были словя-
нізовані тутишньыма словянами. Словянський 
феномен? Чому товды його не было у словян у 
вопросах  державницькых, из-за чого словяни аж 
до зміны границь у Європі по первÿй світовÿв вōйні 
не мали силної независимої державы (за вынятком 
московських русÿв)? 9% адріатично-балканського 
ґенотипа у русинів (подкарпатських), на нашу 
думку, пояснювуться тым, ош у 626 р. вожді білых 
хорватÿв откликнулися на запрошеня візантій-
ського цісаря Іраклія допомочи Візантійи в борьбі з 
аварами, які обкружили были столицю імперії 
Константинополь. Из помочōв хорватÿв авары 
были розбиті, и у знак подяки за надану помÿч 
цісарь поселив білых хорватÿв в Іллирійи (зúмлі 
днишньых Словенії и Хорватії), де они запановали 
над тутишньыма словянами и дали їм своє имня - 
хорваты. Єдна часть білых хорватÿв опсталася и 
надале жити в Карпатськÿм реґіоні, в т.ч. и на 
южных берегах Карпат и в передгорах. З часом у 
словянськÿв среді білі хорваты цілком ся 
асимільовали. Айбо они й так опставалися зйазані 
из свойима соплемінниками, што ся переселили в 
Іллирію ґенами. Сись зйазок и асиміляція в 
словянськÿв среді и дали 9% адріатично-
балканського ґенотипу у русинÿв (подкарпат-
ських). Обы закрыти тему ґеноґрафії, принагодно 
пувіме, ош поляки мавуть 50% восточнословян-
ського ґенотипа, а украйинці ищи булше (туй 
європейські учені не найшли генных слідÿв 
носительÿв трипольської культуры).

Як уже было пувідено выше, слов”яне – 
абориґены Карпатського реґіона и часть асимільо-
ваных кельтÿв никуды не пÿшли и завто, як тут ся в 
їх крайи появили даки и ґерманські племена у 
першых віках н.е. Айбо за них, мирных жительÿв 
лісÿв и передгор Карпат, мало ко знов, зато и не 
чудно, ош якийись час русинський край опставався, 
як його называли стародавні авторы, terra incognita, 
т.є. незнама земля. Правда, тут треба обьяснити, 
чому стародавні историки (середземноморські и їх 
сусіды) страшно любили употребляти фразу 
„незнама земля”. Діло в тому, ош сисі історики 
были страшні домосіды, много писали за тоті 
народы, што з нима сусідили авадь на їх державы 
нападали, и мало писали за народы далекі. Завто 
фраза „незнама земля” была у них доста ходова, її 
не треба было пудкріпльовати фактами, бо в 
принципі она нич и не означала. На жаль, любопыт-

ному читателю она нич и не поясньовала. Годно 
быти, ош фраза давньых историкÿв „незнама 
земля” и побудила историкÿв ищи й теперь 
утверждати, ош слов”яне появилися на історичнÿв 
арені якось наглі, не знати удкіль и намного пÿзніше 
– чеський професор-славіст Любор Нідерле даже 
утверждать, ош ниє ани єдного історичного факта, 
ани єдної достовірної традіціи, ани міфолоґічної 
ґенеалоґії, котрі бы помогли нам отвітити на 
вопрос, де ся взяли словяне. Нідерле намагаться 
доказати, ош наука не знає, де ся словяне взяли и які 
были у них удносины из другима народами. Сесе 
припущеня чеський ученый высловив десь в началі 
ХХ в. Мы, оперувучи даныма ґеноґрафії, припуща-
єме, ош словяне годни были появитися в крайи под 
Карпатами ищи скорше уд кельтÿв. Мы даже 
увірені, ош Таркович мав правду и пуддержуєме го 
у тÿм, ош праотчизнōв словян є компактна 
теритōрія Карпатського реґіона, а не землі уд Віслы 
до Одера на сівері и до Дніпра на востоці (є и така 
гіпотеза), бо сесе дуже величезноє пространство и 
на сих землях у тот самый час жили и другі племена 
и племінні обєдиненія, потомки котрых тоже годни 
казати, ош сисі землі суть їх праотчизнōв. В такÿм 
случайи треба признати исключительну прозорли-
вость русинського ґреко-католицького церковного 
иєрарха, першого владыку новосозданої у 1816 р. 
Пряшевської епархії Григорія Тарковича (1754-
1841), який, не будучи историком, у свойÿв 
панеґіричнÿв оді „Тезоименитству его царского 
высочества, пресветлейшаго государя Іосифа, 
угорскаго палатіна” (1805), написанÿв на честь 
палатина Мадярського королевства Йожефа и 
присяченÿв выдатному мадярському просвітителю 
Ференцу Сечені, говорить про праотчизну словян 
так: «Карпат славянов есть истый отец, мати, но 
розсђянђ дђти то не хочуть знати» - т.є. Таркович 
говорить, ош праотчизнōв словян суть Карпаты 
(Карпатський реґіон-авт.), но нико тото чогось не 
хоче признавати. Треба повісти, ош за 205 рокÿв из 
дня написаня сиї оды твердо пуддержали 
припущеня русина Тарковича лем московські 
историки Карамзин Н.М. (1766-1826) и Ключев-
ский В.С. (1841-1911). Но тото было в далекÿм 19 
ст. Айбо и так на фоні вышеповіденого словянська 
гіпотеза чеського професора Нідерле уже ся не 
видить аж такōв безхибнōв. Таким образом, мы 
попробовали побзерати на теорію словянства з 
точки зрения нової области изслідованя людських 
ґенотипÿв - ґеноґрафії, результаты котрої крихту 
розогнали мрак над словянським етногенезом, а 
также привели нас до думки твердо придержова-
тися гіпотезы Григорія Тарковича удносно 
Карпатського реґиона як праотчизны словян и 
утверждати, ош словяне появилися на историчнÿв 
арені ищи до н.е.

  Димитрій Поп, Ужгород
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(Часть II)
Отец пуйшов, а мы ищи на єден день 

обсталися. Мама была беспокойна, нібы пред-
чуствовала трагедію. Мы отправилися дому пішком 
у сыруй погоді. Виділисьме совецькі войська… Мы 
ишли у направленію вароша и через довгый час из 
тяжкостями добралисьмеся до нашої віллы. Коли 
мы зайшли, то из изумленієм увиділи, ош вілла 
занята партизанами. И слова не было, обы мы там 
обсталися. Мусилисьме пуйти до сусідув, до 
Калман бачія, де жила наша родина, коли ищи не 
была готова вілла. Айбо и там не малисьме спокуй, 
бо маму КДБ постоянно вызывало на выслухованя.

- Ци были униженія? Мали они якусь 
границю?

- По-мойому, ньит. Бродячи по віллі 
партизаны, уже на другый день поковтали до нас, 
говорячи ид мамі: „Пойте до нас, мало повеселиме-
ся, потанцюєме,” – казали. Мама была беспомощна, 
из двома дітьми, не знала ни по-руськи, ни по-
словацьки. Мы не мали у што убратися, наші 
служниці тайком выносили нашу одежу из нашої 
же хыжі. Спасли лем даякі річи, немного, лем 2-3. 
Пак из помощью нашых служниць быв спасеный 
портрет отца, намалёваный Бейлом Ерделі. Маму 
походы у КДБ страшно вымучёвали. Усе звідали 
вуд неї: „Де гроші, де гроші, котрі затайилисьте?” 
Они нич не знала. Мала лем 28 рокув, двох дітей и 
глядала мужа, плакала. Хотіла покончити из собов, 

айбо позерала на дітей и не могла сесе учинити. 
- Тогды уже знала, што зробили из її 

чоловіком?
- Айно, айбо бізовалася, ош скоро його 

выпустять. На тот сатанинськый план, по котрому 
сталося ушытко у далшому, никто не думав. Мама 
ходила на свіданія у тюрьму, я досі сохраняву тоті 
цидулы, по котрым туды пущали. Тогды она зачала 
учитися по-руськи, бо лем кириликов мож было 
написати содержаня чомага. Мы голодовали, 
ходили из хыжі до хыжі. Продавалисьме тоты речі, 
котрі удалося вынести служницям, из того 
жилисьме, продавучи їх за безцінок жидам. Через 
рук дусталисьме єдну комнату у пивничному ряді, 
де была обща кухня. А наша вілла была удты 
недалеко, каждый день мы ишли коло неї. Мамі 10 
рокув не давали роботу. Памнятаву, ош свою 
каракулёву бунду, котру удалося вынести, мама 
продала руськуй жоні. Она могла содержати нас, 
лем дякувучи случайным роботам: мыла платя, 
біглёвала, мыла пудлогу, т.е. робила тяжку чорну 
роботу.

- Коли она стыкнулася из настоящим 
лицем комунізма? Коли дозналася, ош її чоловіка 
розстріляли?

- Ушыткі знали, ош отец муй невинный. 
Мы дуже надіялися, ош його діло розслідувуть 
справедливо. 25 мая 1945 рока выголосили вырок: 
„За преступленія против народа, зраду, шпіонаж у 
ползу мадяр, як наёмник фашистув, агент Ватікана, 
американський шпіон – засуженый на смерть и 
конфіскацію майна”. У обьєктивнуй гуманнуй 
пресі його обозвали зрадником, паскудов и т.д., 
накониць понюс заслуженну кару, засудили на 
смерть!” Мама дустала шок, она не могла у сесе 
повіровати. Про сись приговор документа не є.

- Перед казнью ты стрічався из отцом?
- Айно. Мы из мамов навістили його у 

темниці. При стрічі я памнятаву, як вун прятав руки, 
бо ногті были синє-чорні, бо їх здерли. Про то, як 
його мучили,  розказала нам єдна знакома,  чоловік 
котрої быв тюремным дохтором. Айбо на стрічах 
про сесе мамі, у котрої постоянно текли из очей 
сльозы, нигда не говорив. Глубокый слід у мені 
лишився и пусля того, як раз, коли мы из мамов 
ишли по парку, у окруженію міліцейських появився 
бородатый чоловік у наручниках. „Позирай, там 
твуй няньо!, - уповіла мені мама. Вун побзерав на 
нас, попраболовав пуднести руку, айбо тут же 
дустав удар у плечі гумовов палицёв. Спотыкнувся, 
майже не упав и дустав удар ногов. Його вели из 
выслухованя у тюрьму. Я хотів розказати про тот 
період и тот світ, де родився и де мої родичі были 
мучениками… Послідньоє письмо у книзі Арон 

Исторія сімьї Бровді Исторія сімьї Бровді 
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Томаша было посліднёв 
вістков вуд отця. Мы 
жили у невіденню, чу-
лисьме усякі слухы: там 
виділи отца, туй виділи. 
Даколи мы дуставали 
вісті вуд Ивана Шпака. 
Иван Шпак быв интелі-
гентным русином, изу-
чав юриспунденцію у 
універзитеті у Празі. 
Коли муй отец став полі-
тиком, вун став редакто-
ром новинки. И його 
осудили на 4 роки. Його 
жона Аліз была ліпшов 
цімборков мої мамы, 
происходила из родины 
епископа Гебея Аліз 
нинія, коли її чоловіка 
осудили, переїхала у Ма-
дярщину. Пусля руської 
инвазії гатары были ищи 
открыті даякый час. 
Многі тогды поутікали, 
старавучися сохранити 
свою сімью. Она кликала 
мою маму: „Пой, Марі-
ка! Ивана забрали, кидь 
їх выпустять, они за на-
ми пуйдуть!” „Ньит, я 
свого мужа туй не ли-
шу”, - одказала юй мама. 
Аліз нинія из двома 

дітьми „утікла”.
- Недаром кажуть, ош существує 

„перст судьбы”. Ци быв такый у вашуй судьбі?
- Айно, судьба часто повна случайнос-

тей, котрі опреділявуть далшоє житя. Чоловіка Аліз 
нийниі не розстріляли, як мого отця. Через 8-9 
рокув выпустили, фізично и морально уничтоже-
ным. А быв дуже интелігентным чоловіком. Учився 
у Сорбоні (из помощью мого отця), перфектно гово-
рив по-французськи. Єден из сынув, коли утратив 
родичув, купив невелику квартиру у Будапешті 
коло Оперы, котру затым продав мені. Я там и до 
теперь живу.

- Думаву, ош маєш теплі споминаня на 
сімью Аліз нинії, айбо вернімся до ужгородського 
періода. Коли твуй отец исчез, вы не знали, ни де 
вун, ни што из ним є, коли вы дозналися про нього? 
Кто вам розказовав правду? Я так знаву, ош твоя 
мама пробаловала розслідовати сесе, и ты также, 
коли уже став взрослым. Розкажи и нам правду про 
сисі трагичні часы, без котрых и досі не мож 
порозуміти, як могло и што могло статися?

- Я рахуву своим довгом про сесе 
розказати. Послі того, як мама пуд час очередного 
посіщенія тюрьмы учула – „Рія. Рія, - кромі записки 
у книзі Арона Томаша, стали доходити ид нам усякі 
ложні слухы. Тогды моя мама и Аліз нинія 
дораховали пуйти до „страшного” главного 
прокурора Андрашка, котрый судив мого няня и 
чоловіка Аліз нинії. Судья быв русином, мав лем 28 
рокув. Пузніше из нього зробили „Героя Советского 
Союза”, бо колись быв партизаном (между прочим 
дезертировав из армії Людвіга Свободы). Руські 
постоянно казали мому отцу, ош не убьють його, 
рішили най убьють свої русины, котрі приняли їх 
„освобожденіє”. Так ся и стало, паскудну роботу 
заставили робити „преданых” русинув. Приговор 
так называємого „народного суда” быв юридично 
недійствительным, бо смертні приговоры юридич-
но у Совєцькому Союзі не существовали. А тогды 
ид смерти приговорили 28 чоловік. Василь Русин 
быв тогды „народным суддёв”. Пусля зміны режима 
( у 90-і роки) робили из ним інтервью у Києві, де 
тогды жив. Новинка завдала йому вопрос: „Вы 
приговорили до смерти Андрія Бровді и його 
сотрудникув. Вы не чувствуєте за сесе угрызненія 
совісти, чувство вины?” Отвіт быв цинічным: 
„Ньит. Они заслужили тото, што дустали. (Сисю 
статю я дотепирь сохраняву). А мого отца уже 
товды реабілітіровали. Вернувшися ид візиту 
матери и Аліз нинії, то тогды сталися такі событія. 
Коли они поковтали у двері, їм открыла жона 
Андрашко. Она увиділа, ош сисі дві жоны дуже 
рішітельно настроєні, не мож было їх прогнати. Из 
комнаты роздався грубый голос прокурора: „Што 
хочете?” „Не знаєме нич про своих чоловікув”. Тот 
же грубий голос їм прокричав: „Ваші чоловіки уже 
не живуть!” Аліз нинія остолбеніла, мама упала у 
обморок. Затым на каждому документі стояла 
позначка ПНЛ (політичеськи неблагонадежноє ли-
цо). Из того часа мама нигда не могла дустати 
роботу …

Марія Ортутай
Товмачила Др. Маріанна Лявинец



Русинськый Світ • Ruszin Világ14

Исторія             Событія

Игорь Грабарь рахуєся знамым руськым 
(російськым) живописцем русинського происхож-
дения. Вун – искусствознатель, основатель и 
організатор реставраційного діла у Росії. Родився 
Игорь Грабарь 23 марта 1871 рока у Будапешті. 
Отец Игоря Грабаря – Емануил Грабарь, юрист, 
карпато-русинськый общественный діятель, же-
нився на доньці Адольфа Добрянського, Олзі. Вуд 
сього брака родилися два сыни – 
Игорь и Владимир.

Емануил Грабарь быв депу-
татом Мадярського Парламента, 
вун выступав проти мадяризації 
на Подкарпатськуй Руси, начатої 
у 70-х роках правительством и 
котру поддержовав Мукачов-
ський епископ Панкович. У 
протистоянню мадяризації осно-
вав сатиричну новинку „Сова”. 
Емануил Грабарь быв русофі-
лом, поддержовав связь из русь-
кым дипломатом у Відні М. 
Раєвським. На Католичеському 
Конгресі у Будапешті отстойо-
вав право греко-католичеської 
церкви Подкарпатської Руси на 
автономію. У борьбі из мадяри-
заторами вун потерпів пораже-
ніє и у началі 90-х рокув мусів 
утікати из Мадярщины. Вун утік у Чехію, пак у 
Францію и накониць у Росію. Послі вымушеної 
еміграції Емануил Грабарь, його жона, Олга 
Добрянська, из сынами поїхала у помістя отца, 
Адолфа Добрянського у Чертежноє (Словакія) и 
жила практично пуд надзором поліції. У 1879-1880 
роках она вывезла дітей до мужа у Росію. Олга 
Добрянська продолжала свою общественну и 
політичну діятельность у Галіції. У 1882 році была 
арестована уєдно из своим отцом Адольфом 
Добрянським австрійськов поліційов. Они были 
обвинені у русофільстві, у контактах из руськыми 
діятелями. Сисі обвиненія были квалифіковані 
австрійськов поліційов, як „панславізм” и изміна 
державі. Державный обвинитель потребовав діла 
Добрянського и його доньки смертного приговора. 
Сись процес мав великий резонанс у Европі, быв 
кваліфікованый як політична провокація и закон-
чився повным оправданієм Адольфа Добрянського 
и Олги, так як не было ниякых доказательств їх 
вины. Послі процесса Олга выїхала ид своюй 
родині у Росію.

У 1880 році родина поселилася у Єгорьєв-
ському, де Игорь Грабарь закончив гимназію. У 
1895-1896 роках учився у Петербургськуй Академії 
Художеств под руководством И. Репіна. Затим 

учився у Мюнхені (1896-1901) у школах Ш. 
Голлоші, А. Ашбе, у Парижі у Академії Жюльєна 
(1897). У Росію Игорь Грабарь принюс идеї 
импрессіонізма у пейзажну живопис, став „поэтом 
русской зимы”, став теоретиком и историком 
искусства. Єднов из самих знамых картин И. 
Грабаря є картина „Февральская лазурь”. И. 
Грабарь, розказувучи про момент написанія свої 

картины, споминать на чудесні 
світлі солнечні дны, про приро-
ду, котра нібы сятковала якоєсь 
необыкновенноє сято – сято 
лазорового неба, білых берез, 
кораловых галузок и сапфіро-
вых тіней на ліловому снігови 
цвіта оргоны. Вун видів сись 
переклик ушыткых цвітув ра-
дугы и хотів передати „хоть де-
сяту долю сьої красоты”.

У 1909-1916 роках написав 
перву 6-томну „Историю рус-
ского искусства”. У 1913 році 
быв выбраный директором 
Третьяковської Галереї. Пусля 
революції и гражданської вой-
ны у Росії Грабарь став органі-
затором музейного діла, рес-
таврації и консервації памнят-
никув искусства. Быв выбра-

ный дійствительним членом АН СССР Академії 
Искусств СССР.

У своих споминах (1937 р.) И. Грабарь описав 
рокы, проведені у помістю діда А. Добрянського у 
Чертежному. Любознательный юнак у бесідах из 
містными селянами учув про вто, ош стріча руси-
нув из руськыми катунами армії генерала Паскеви-
ча у 1849 році, котрі прийшли на помощь австрій-

ському войську проти 
мадярської револю-
ціонної армії, не была 
таков приятнов и теп-
лов, як про тото говорив 
його дідо. У юнію 1955 
рока посітив своїх ру-
синськых предкув на 
Подкарпатю. Вун пода-
ровав Закарпатському 
Художественному му-
зею у Ужгороді колек-
цію своих робот (26 
картин и 24 графіки).

Составила 
др. М. Лявинец

Игорь ГрабарьИгорь Грабарь

Фебруарська лазурь

Автопортрет
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Событія             Сочасность

По приглашенію школы им . Шандора Вереша 
19 марта депутаты РМС Ференцвароша побывали у 
гостях у колективі школы.

Анна Бекеш, учителька исторіі обратилася до 
мене из письмом по поводу проведеня интер-
культурных днюв у школі из просьбов выступити 
перед учениками двох класув и розказати про 
исторію, культуру, традиції русинув и также про 
діятельность русинської меншины Ференцвароша. 
Наше самоуправленіє из радостю взялося за роботу, 
бо сякоє приглашеніє ищи 
не дустали сьме нигда, од-
коли фунгуєме. Дуже бы-
ли сьме горді, ош мадяр-
ська школа інтересуєся 
нашов русинськов мен-
шинов.

Доклад про исторію 
русинув я попросила зро-
бити Маріанну Лявинец, 
председательку Столич-
ного Русинського Менши-
нового Самоуправленія .

Перед уроком мы 
познакомилися из дирек-
тором гимназіі Амбрусом 
Добсайом и учителями 
школы, котрі повіли нам, ош дуже ся інтересувуть 
національными меншинами и хочуть обы и 
школники познали націоналності, котрі живуть на 
територіі Мадярщины.

Наше міропріятіє открылося привітствієм 
присутствующих. Я од имені ушыткых русинув 
подяковала за возможность представитися.

У свойому докладі Маріанна Лявинец розказа-
ла про исторію русинув, де жили русины у давні 
часы, де живуть теперь, про булш, як тысячолітньоє 
совмістноє житя из мадярами, про вто, ош русины 
нигда не мали отцюзнины, айбо свойов праотцюз-
нинов рахувуть Подкарпатя, де и теперь живуть у 
булшости. Ученики дозналися, ош меншинові 
самоуправленія намагавуться робити ушытко діла 
того, обы русины сохранили свуй идентитет, язык, 
греко-католичеську віру, традиції. Розказали сьме 
про міроприятія, котрі  проводять діла сього. Из 
гордостью преставили сьме плеяду наших знамых 
русинув, будителюв русинства А. Духновича, А. 
Павловича, , Е. Фенцика, И. Сильвая, ученых А. 
Годинку, А. Бонкало и также художникув, компози-
торов, співакув, и т.д.

Дуже великоє впечатленіє на ушиткых зробив 
документальный філм Шандора Ковача про 
Верецькый перевал, про памнятник тому місту, де 

первый раз войська Арпада перейшли на терито-
рію, на котруй основали свою державу. 

Пусля філма я розказала про роботу Русин-
ського Меншинового Самоуправленія Ференцваро-
ша од начала його организації. Розказала, кулько 
русинув жиє у Мадярщині, про закон про 
національні меншины, котрый дав возможность 
національным меншинам мати самоуправленія, 
школы, вызначити своі національні сята, мати своі 
театры, ансамблі и т.д. Ознакомилам молодеж из 

тыми культурными міро-
приятіями Ференцваро-
ша, на котрых мы  прини-
маєме участіє каждый 
рук и прикликала ушыт-
кых на стрічу меншин 
Ференцвароша, котра од-
будеся 15 мая у Домі Кул-
туры Ференцвароша, де 
школники можуть увиді-
ти фольклорну разноцвіт-
ность и богатство націо-
нальных меншин Мадяр-
щины.

Діла того, обы діти 
учули русинськый живый 
язык и народні мелодії, 

послухали сьме диск Анны Кедик из популарными 
русинськыми співанками. Ми представили также 
русинські выданя за послідні рокы, котрі выйшли у 
Мадярщині: Календарі-Алманахи, новинкы Русин-
ськый Світ, Русинськый Вісник и др.

Из того, як діти звідали нас и попросили упо-
вісти дакулько предложеній на русинськум языку, 
было видко, ош заінтересовалися русинами. 

Пуд кониць презентаціі мы указали ученикам 
дуже важну інформацію про меншины, електронну 
бібліотеку „Örökség-Kultúra" Oktatási E-Könyvtár , 
де є матеріалы про національні меншины Мадяр-
щини: література, періодики, журналы, відео- і 
аудіоматеріали. Се новый портал на інтернеті, 
котрый включеный у програму „SULINET” (елек-
тронна школна програма), и де ученики можуть 
дустати массу информаціі про ушыткі національ-
ності, котрі жиють у Мадярщині. Діла нас, русинув, 
се дуже важно, бо сяк намного скорше и булше 
молодежі познає нас, нашоє житя и діятельность, 
особенно, кидь тема про меншины буде включена у 
школну програму Мадярщины. Колектив школы 
дуже подяковав за нашу информацію.

Електронный адрес: www.sulinet.hu/oroksegtar

Ольга Сільцер-Ликович 
председатель РМС Ференцвароша

Русины у гостях у гимназіі им. Шандора Вереша 
у Ференцвароші

Русины у гостях у гимназіі им. Шандора Вереша 
у Ференцвароші
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5.03.1815 - Родився Иоанн Раковський - подкарпато-русинський будитель, автор 
школных книг. У Будині 13.03.1856 рока выпустив „Церковну газету” - первый 
періодичный орґан подкарпатськых русинов у Мадярщинї. „Церковну газету” выдавало 
„Общество Св. Стефана”.
7.03.1875 - Родився Гиядор Стрипський - писатель, журналіст, товмач, фолклорист, 
етноґраф, историк літературы, русинофіл. Робив у Націоналному Музеї в Будапештї, де 
позберав много експонатув и книг из Подкарпатя. Напечатав перші изглядованя про 
русинські старопечатні книги. (Угро-руські літописні записки, 1911). 
Быв членом Мадярської Академії Наук. У роботі „Где документы 

старшей исторіи Подкарпатськой Руси?” (1924) призывав русинув честовати свуй рудный 
язык и сохраняти топоними у селах, де они живуть.
7.03.1925 - Родився у Матисові Штефан Ладижинськый - музыкант, композитор, 
културно-сосполный діятель.
8.03.1360 - „Літопис”, найденый у Мукачовському монастирі пише, ож князь Федор 
Корятович „…в честь и память Святителя Христова Николая положен храм сей, и уведе в 
он иноков…”
9.03.1881  - Родився Иван Мурані - греко-католичеський сященник, просвітитель, 

педаґоґ, лінґвіст. Образованіє достав у Ужгородськуй духовнуй 
семинарії, рукоположеный у сященники у 1905 р. Як математик, быв избраный членом 
Мадярської Академії Наук. Автор учебникув по математиці, астрономії, граматиці. 
Потовмачив У. Шекспіра, Ч. Діккенса. Свої статті, товмачення, публіцистику публіковав на 
страницях “Учителя”, “Літературноі неділі”. Архив и бібліотека И. Муранія была знищена 
по приказу НКВД.
9.03.1906  - Родився Бартоломей Гаджега - педаґоґ, краевед, общественно-
політичеськый діятель. Закончив Ужгородську учителську семінарію. Зберав и публіковав 
фолклорный матеріал. Из 1936 р. составляв записи у “Памнятнуй книзі”, своєобразнуй 
народнуй енциклопедії.
10.03.1241 - Родився Дейнеш Гийдерварій  - уєдно из русинами обороняв Веречан-

ськый перевал уд нашествія татар. У битві погибло много русинув, котрі обороняли землю Мадярщины.
14.03.1737 - Родився Арсеній Коцак - знамый ученый, лінґвіст, поет, педаґоґ, историк, філософ, теолоґ. 
Автор граматики „Школа или училище граматики русской і прочих многоразличных отрокам 
надлежащих…” (бібліотека Дебреценської Універзіти). Граматика написана в роках 1768-1788, намного 
скорше уд М. Лучкая, лем не опублікована.
15.03.1838 - Родився Иван Сільвай /Уріил Метеор/ - знамый прозаїк, поет публіцист, церковный 
проповідник. Теолоґію закончив у Будапештї.
15.03.1783 - Родився Василій Довгович - греко-католичеський душпастырь, первый знамый поет на 

світські темы, разнобокый писатель, ученый-філолоґ, антрополоґ, музыкант, художник. У 
1830 році быв избраный членом - кореспондентом Академіи Наук Мадярщины, лишив за 
собов 248 латинських, 36 мадярських 10 русинських трудов. 
17.03.1913 - Умер Александер Митрак - русинськый словникарь и писатель.
19.03.1901 - Умер Адольф Добрянський - признаный у Мадярщинї вождь русинов.
19.03.2003 - У Будапештї зарегістровано Вседержавноє Общество Русинської 
Интелігенції им. Антонія Годинки. (ВОРИАГ).
20.03.1792 - Родився Йосиф Змій-Микловші - художник. Из 1814 р. дяк церкви Сятої 
Варвары у Відню, паралелно изучав живопись у Віденськуй Академії Художеств (1814 - 

М А Р ТМ А Р Т

             Памнятні                Даты

Иван Мурані

Иоанн Раковський

Гиядор 
Стрипський

Иван Сільвай
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1822). Из 1830 р. иконописец Пряшовської капітулы, писав портреты містных діятелей, 
жанрові картины, портрет Еп. Григорія Тарковича. 
21.03.1938 - Родився у селі Брод (Иршавськый окрес, Подкарпатя) Андрій Бокотей -
художник скла и кераміки. Ёго отца, котрый быв греко-католичеськым 
сященником, у 1949 р. за отказ приняти православіє осудили на 25 рокув. 
А.Бокотей закончив середню школу у Чинадієві, пак став студентом 
Худождественного Института у Лемберґу. У 2000 р. стає директором 
Лемберґської Академії художеств, у 2001 р. – дійствителным членом 

Академії Художеств Украйины. У 2006 р. ёму присвоєно званіє народного художника 
Украйины. Творчость А.Бокотея достигла світового уровня.

22-23.03.1991 - У Меджілаборцях одбывся Первый Світовый 
Конґрес Русинув.
22.03.1923 - У Мукачові орґанізовалося Културно-Просвітителноє 
Общество им. А.  Духновича.
24.03.1910 - Родився Дюла Ортутай - знамый етноґраф, член Мадярської Академії 
Наук. Изглядововав русино-мадярські связі, выдав казки Михаила Федича. Член Под-
карпатського Общества Наук (1941).
25.03.1871 - Родився у Будапештї Игорь Грабарь - мироизвістный ученый, 
искусствовед, живописец, быв директором Третяковськоі Ґалереї. Ёго 
отец быв депутатом Мадярського Парламента, а мати - Олена 
Добрянська, дочка А. Добрянського.
25.03.1933 - Родився Юрій Чорі - поет, прозаїк, публіціст, середню 

школу закончив у Мукачові. За антисовецьку діятелность быв засуженый спецсудом на 10 
рокув исправително-трудовых лаґерув. Реабілітованый у 1991 р. Є автором многих 
выдань: „Слово не полова”, „Легенди нашого краю”, „Цвіт папороті”, „Жива исторія” и 

др., жерелом дїля котрых послужив жывот рудного края.
27.03.1899 - Умер Юлій Ставровський-Попрадов - знамый русин-
ський поет.
27.03.1937 - родився Ференц Семан - представитель подкарпатського 
аванґарда 60-х рр. Быв єдным из ведучих художникув нової волны. Совецьков пропаґандов 
быв провозглашеный “формалістом”. Мав 11 персоналных выставок, котрі мали великий 
успіх. Картины Ф. Семана суть у многих ґалереях Европы и Америки.
28.03.1919 - Родився Юлій Мушка - знамый русинськый художник Пряшовщины.
29.03.1865 - Умер Александер Духнович - великий подкарпато-русинський будитель, 
поет, прозаїк, драматурґ, историк, філософ, фолклорист, геніалный педаґоґ.

             Памнятні                Даты
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Легенды – то совість наша пресвята. Їх у нас 
ани злодій не украде, ани огень не спалить, ани вода 
не забере. Легенды не умиравуть, як и памнять 
наша людська. Они – наша исторія.

Єднов из таких историчных постав 
быв, є и буде на віки вічні Федор Фекета – 
поштарь, котрый каждый Божый День пі-
ши носив пошту из Ужгорода у села 
Турянської Долины.

Розказувуть, ош ищи легінём, 
роблячи у лісах десь пуд полонинов Ру-
нов, Федор Фекета каждый вечур, коли 
уже ушыткі змучені люди полягали у 
колыбах на одпочинок, спішить у 
свої Турьї Реметы, обы хоть на ми-
нутку, через фірганок помилова-
тися, як його любка Илонка заплі-
тать свої русі косы. А рано уже тре-
ба было до схода сонця бучки вали-
ти у тых дебрях заклятых.

У дворі водяного млина Илон-
чиных родичув, на єднуй из май-
высоких трепет гніздилися бузьки. 
Надоїло старому мельнику слухати 
їх клацаня, котроє не давало йому 
спокуйно спати, узяв тай зрубав 
трепету. Розсердилися бузьки – из 
огня, што десь у полю догоряв, принесли ищи 
тліючоє угля и верли на мельниковоє обыстя. Того 
же літа смерть прийшла у Илончину родину. 
Сиротов из односільцями подалася у наймы – 
житницю жати аж десь за Дунай. Обіцяла Федору 
вісточку подати. Та уже и осінь минула, рук, 

другый, а письмо нібы десь заблудилося. Удтогды 
Федор и нанявся поштарём, обы первым перебрати 
у Ужгороді обіцяну вістку, бо може паны її стратять, 
як тоту правду, котру и доныні глядаєме. Та кулько 

не ходив, а письма так и не дочекався. А ищи 
така легенда. До Турьїх Ремет якось прийшли 
вербовалники и агітовали верховинцюв на 
заробутки за океан. Казали, ош у них там 
золота, срібла, як у наших Карпатах листя 
букового, хоть лопатов греби. Так родичі 
Федора и подалися на чужину ласкаву 
долю глядати, а малого Федора лишили 
на старых діда и бабку.

Так минули рокы, уже и старі 
давно поумирали, а письма так и не 
было. Так сталося, ош Федор 
пуйшов поштарити. И як не 
упозіровав тоты конвертики, имня 
Фекета там не муг найти.

Была ищи и така легенда. 
Роблячи пуд самов полонинов 
Рунов, каждый раз, коли лісорубы 
спущалися до своих хыж на Сяту 
Неділю, Федор на плечах носив по 
дереву из надеждов побудовати и 
собі хыжку, змочися на землю. Та 
уже коли зобрався правити зруб, 

кось його замелдовав. За такоє „злодійство” Федору 
на площади коло церкви руку одрубали. Та люди 
його пошкодовали и наняли поштарём. 

Юрій Чорі
Подав Иван Козак: „Моя газета” № 3, 

Перечин 1977.

Діла          Діточок

Шей гоя, гоя, милєнко моя

Шей гоя, гоя, милєнко моя,
шей гоя, гоя, милєнко моя,
поведз ти мнє, моя наймилєнша, чи будяеш моя,
поведз ти мнє, моя наймилєнша, чи будяеш моя.

Я ци нє повем бо я нїч нє знам,
я ци нє повем бо я нїч нє знам,
бо я млада як млада ягода, я робиц нє знам,
бо я млада як млада ягода, я робиц нє знам.

Єст у полю бич научиш робиц,
єст у полю бич научиш робиц,

а на бресце желєна галужа зоз сна зобудзиц,
а на бресце желєна галужа зоз сна зобудзиц.

Ище сом ци нїч уж ме строїш биц,
ище сом ци нїч уж ме строїш биц,
а док будзем твоя наймилєнша цо будзеш робиц,
а док будзем твоя наймилєнша цо будзеш робиц?

Винко будзем пиц тебе будзем биц,
винко будзем пиц тебе будзем биц,
а палєнку будзем попивовац, тебе любовац,
а палєнку будзем попивовац, тебе любовац.

Поштарь ФекетаПоштарь Фекета

Сердечный поздрав рускиням и ушыткого найліпшого вам вінчує из 
нагоды Межинародного Дня Жун – председа Світової Рады Русинув 
Дюра Папуга.
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