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Спомины 
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Андрія Бровді

Спомины 
про первого премьєр-міністра Подкарпатя 

Андрія Бровді
Пуд час І Світовоі войны служив чотыри рокы 

у 12-му піхотному батальоні. Пусля войны посту-
пив на юридичеськый факультет Будапештського 
універзитета. Занимався и журналістиков. У 1924-
му році быв редактором руськоі новинкы Русский 

Весник Автономного Земле-
дільчеського Общества (партія 
Куртяка). Принимав активноє 
участіє у роботі партіі.До 1933 
рока быв отвітственным ре-
дактором популярноі новин-
кы. Послі смерти Куртяка став 
депутатом Пражського Націо-
налного Собранія. На общих 
выборах 1935-го рока став 
ведущим у списку депутатув 
Автономного Земледільчесь-
кого Общества. Из самого 
начала у Пражському Парла-
менті боровся за автономію 
Подкарпатської Руси. У 1933-
му році, ищи у началі свого 
депутатства реагувучи на вы-
ступленіє Бенеша, выступив из 
бисідов, котра вызвала сенза-
цію.

У бисіді вун уповів, ош 
факт про доброволноє подкап-

чання Подкарпатя є історичнов містифікаційов, бо 
Націоналный Совіт Подкарпатя  сесе так званоє 
„доброволноє подкапчаня” зробило пуд давленієм 
чехословацькоі власти 8-го мая 1919 рока. 

Подкарпатський народ не муг свободно высло-
вити свою волю, бо не знав про се рішеніє.  Иппен 
завто власти Чехословакиі не мавуть права 

13 новембра 2010 рока у резиденції Все-
державного Русинського Меншинового Само-
управленія отбылося знаменательноє событіє – 
спомины про первого премьєр-міністра Подкарпат-
ської Русі Андрія Бровді. Интересным и особенно 
цінным было вто, ош про житя 
и діятелность сього русин-
ського політика розказав його 
сын – Андрій Бровді мол. Послі 
привітственных слов предсе-
дателя ВРМС Андрія Манайло 
вун выступив из дуже памнят-
ным и содержателным докла-
дом про свого отця, про Под-
карпатя и про значимость сов-
містної жизни русинув и мадяр. 

Представити слушателям, 
якым быв отец, помогло табло 
из документаційов про діятел-
ность політика и портрет, нама-
льованый Бийлом Ерделі, кот-
рый є натулко майстерськи, 
правдивым и сугестивным, што 
тяжко было вуд нього одвести 
взор.

У журналі Русинськый 
Світ уже не раз споминали сьме 
про первого премьер- міністра 
Андрія Бровді, його сімью. Теперь, у перву очередь, 
хочеме указати його політичну роль на основанії 
высшеспомнянутого доклада.

Андрій Бровді - премьер-міністр Подкарпатя 
родився у греко-католичеськуй сімьі у новембрі 
1895 рока у Кивяжді. Середню школу закончив у 
Унгварі, пусля чого учив у Великобичковськуй 
школі.

Исторія            Култура

Андрій Бровді мол.
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ссылатися на волю народа.
Бисіда Андрія Бровді вызвала великый віхор у 

республіці и остру полеміку у прессі.
У сюй бисіді Бровді обратив вниманіє 

Чехословацького правительства на вто, ош 
союзники Чехословакіі при первуй возможности 
лишать іі без помочи, и Совецький Союз не поможе. 
Иппен завто республіці треба вести таку політику, 
котра спираться на поддержку сосідных держав, и 
дуже скоро треба наладити добрососідські отноше-
нія из Німеччинов, Польшов и Мадярщинов.

Парламентську роботу поддержовали и 
мадярські партіі Фелвідика. У 1938 році, под час 
судетськоі кризы, коли образовалося правительство 
Широва, подкарпатськый Центральный Совіт, 
ушыткі депутаты и сенаторы Подкарпатя выбрали 
Бровдія премьер-міністром первого правительства 
Подкарпатя. Выборы признало и пражськоє 
правительство, и так вун став міністром по ділам 
карпаторосув у чехословацькому правительстві. 

Бровді стойко держав позицію, ош Пудкарпатя 
має само рішати до кого хоче ся относити. 27 
октовбра 1938 рока на засідані Совіта мініструв 
были великі споры про вто, ош ко має рішати 
вопрос про отрыв дакотрых чехословацькых 
територій- суд, вадь референдум. Андрій Бровді 
категорично одстойовав референдум, бо лем так 
народ муг свободно высказати свою волю. За се 
ищи у тот день його арестовали и держали у 
темниці аж до 11 фебруара 1939 рока. Причину 
ареста премьер-міністра всі уяснили дуже скоро,  и 
се вызвало недовольство, скандал на цілый світ. 
Пусля освобожденія ищи вун даякий час лишався 
на теріторіі Чехословакиі, бо так диктовало 
положеніє на Подкарпатті.

Андрій Бровді у марті 1939 рока вернувся у 
Мадярщину у Унгвар, котрый 10 новембра 1938 
рока войшов у состав Мадярщины. Послі выборув 
1939-го року вун став депутатом. Єдиногласно быв 
избраный членом Парламента Мадярщины. Його 
бисіди у парламенті вызывали великий интерес. 

Даєме отрывки из його бисіди у Мадярському 
парламенті.

12-є засіданіє Па-
латы Депутатув Парла-
мента Мадярщины 30-
го юнія 1939 рока.

Андрій Бровді:
Честованый Пар-

ламент! У сись сяточ-
ный час, коли пред-
ставителі угроруськоі 
(русинськоі) націі пере-
ступили порог сього 
зданія и зайняли вызна-
ченоє діла них місто у 

парламенті, позвольте мені ведучому представи-
телю угроруського національного парламента, из 
великов радостьов и з глубокыми чувствами 
обернутися из молитвов до Всевышнього Бога 
завто, ош вернув муй народ, найвірніший народ 
„gens fidelissima” імперіі Св. Штефана (довгі не 
стихающі аплодисменты) у стару, тысячолітню 
Отцюзнину (оваціі). Сись народ, угроруську націю 
20 рокув назад, не звідаючи його, проти його волі 
(правда, правда!) одорвали од многолітнього 
совмісного житя. Айбо сисі 20 рокув страданя и 
угнетения не зломили душу сього народа (оваціі),  
вун лишився преданым. Я, як єдиногласно 
избраный ушыткым законным народным депутат-
ством  главов сього народа, угроруськоі націі 
(голосні аплодисменты у цілому залі), рахуву своим 
довгом заявити туй вам, цілому світови, братам, 
врагам ош муй народ по свойому желанию вернувся 
у имперію Св.Штефана (голосні оваціі и оплески) и 
своє домувство, будучность, щастя за тысячу рокув 
туй хоче побудовати уєдно из братськов наційов, из 
мадярськов наційов. Хочу высказати глубокоє 
почтєніє його світлості пану Міклошу Хорті, ош 
вун из отцьовськов опіков, мудростю государстве-
ного діятеля и твердов вольов у потребный час дав 
возможность угроруському народу, котрый за 
столітія сплотився из мадярськым народом душев-
но, кровно и економічно, побудовавши общу 

Исторія            Култура

У греко-католичеськуй церкви на Ровжак тере
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культуру,  вернутися у ту державну 
общность, котру побудовав уєдно 
из мадярським народом (голосні 
аплодисменты). Нись обидва наро-
да уєдно охранявуть Карпаты (ова-
ціі и аплодименты)...

Сись памнятный вечур мав 
великоє значеніє для нас, бо дав 
возможность отдати честь, благо-
дарность и уваженіє первому 
премьер-міністру Подкарпатя и 
схилити перед ним голову.

Послі вечера у греко-католи-
чеськуй церкви на Ровжак тере 

отбылася Служба Божа на честь 
памняти Андрія Бровдія, на кот-
руй співав змішаний Хор Ужго-
родського Кафедралного Собора. 
Руководитель А. Товтин. Хор 
прибыв по приглашению РМС 
Йожефвароша и СРМС.

Службу отслужив ректор Уж-
городської Духовної Академії им. 
Теодора Ромжі о. Т. Ловска.

Олга Сілцер-Ликович

Исторія            Култура

усиленя репресій и переслідовань. Обы уникнути 
ареста о. Александер Пунько мусив нелегално 
лишити епархію и через Чехословакію емігровати у 
США. Тогдашный уполномоченый у ділах 
релігіозних культув у Закарпатськуй області Л. 
Агафонов процесс ліквідації Унії представляв так: 
„Унія заведена насилно и треба її насилно 
ліквідовати. А діла сього необходимо:

1. Поручити уполномоченому у ділах РПЦ по 
Закарпатськуй области через православноє духо-
венство подобрати 2-3 греко-католичеськых сящен-
никув и 2-3 авторитетных вірующих, котрі сочув-
ствують православію и жадавуть до нього наверну-
тися, помочи організовати из них иниціативну 
групу.

2. Услід за переходом хоть лем 20 уніатув до 
православія немедленно передати їм церквы.

3. У случаї слабої діятелности иниціативної 
группы одновременно по всюй области передати 
греко-католичеські церквы православным двадцят-
кам. (2). Таку иниціативну групу у марті 1947 рока 
намагався організовати директор областного крає-
знателного музея Петро Сова, айбо безуспішно. 
Епископу Ромжі стало извістно про сись план, и вун 
став проти осуществленія сього плана. (3). Такым 
образом, духовенство епархії во главі из епископом 
Теодором Ромжов, стояло на высоті свого призванія 
и сознателності и было перешкодов у осуществле-
нії планув власті по ліквідації греко-католичеської 
церкви. Такоє состояніє признавали и самі авторы и 

У началі 1947 рока у Мукачовськуй епархії 
было нараховано 289 сященникув, коли по 
совецькому законодательству у Закарпатськуй 
області зачалася регістрація релігіозных общин. 
Айбо заявленія вуд греко-католичеськых громад 
позад разных выгаданных причин не принималися. 
Епископ Теодор Ромжа неоднократно як у устнуй, 
так и у писемнуй формі обертався из прошеніями и 
протестами проти такых дійствій. Так, 19 мая 1947 
рока вун направив уполномоченому по ділам 
релігіозных культув по Закарпатськуй області 
Роспутьку письмо, у котрому писав: „Обы наші 
греко-католичеські общины не пострадали юри-
дично и материално, просиме зачати їх регістра-
цію”. (1). Пуд час перебываня на Закарпатю 
представителей Совіта по ділам Руської Право-
славної Церкви при СМ СССР Соколова и Иванова 
епископ Теодор Ромжа уєдно из каноником Алек-
сандом Хіров (вун уже тогды быв рукоположеным 
епископом) и директором канцеларні Ал. Пуньком 
быв на прийомі, де просив законных прав греко-
католичеськуй церкви, зарегістровати приходы и 
запрітити православнуй церкви самоволно отбира-
ти греко-католичеські храмы. Коли сисі ушыткі 
заявленія и протесты не дали резултатув, то 
руководство епархії дораховало отправити у 
Москву діла переговорув из руководством Совіта у 
ділах Релігіозних Култув директора епархіалної 
канцеларії А. Пунька. Сися командировка не лем не 
помогла вырішити діло, а наоборот – привела до 

Епископ Теодор Ромжа 
- вдохновитель віровызнаня и мученичества 

діла греко-католичеськых сященникув и мирян 
у Мукачовськуй епархії

Епископ Теодор Ромжа 
- вдохновитель віровызнаня и мученичества 

діла греко-католичеськых сященникув и мирян 
у Мукачовськуй епархії

Первый премьер-міністр Подкарпатя 
Андрій Бровді
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Исторія            Култура

исполнителі сих планув. Так, уполномоченный у 
ділах РПЦ області А. Шерстюк вызнав:„… духо-
венство православної церкви качественно не може 
порунятися из уніатськым духовенством. Ушыткоє 
уніатськоє духовенство из высшим образованієм. 
Из сященникув православної церкви, котрі роблять 
на Закарпаттю, лем двоє мавуть высшоє образо-
ваніє. Не так просто было узяти верьх над уніа-
тськым духовенством”. 
Православный епископ 
Нестор неоднократно выс-
казовав думку, ош виз-
начным фактором у сьому 
ділі є не місіонерська дія-
тельность, котра може дати 
ощутимі резултаты через 
десять рокув, а прямоє 
вмішателство из сторо-
ны.”(4).

Высокоє релігіозноє 
сознаніє сященникув и вір-
никув перешкодили атеи-
стичнуй власті осуществи-
ти план ліквідації греко-
католичеської  церкви. У 
руководстві православної 
епархії и у булшості її 
сященникув зачали появ-
лятися сомненія у право-
мірності своїх дійствій 
проти греко-католичеської 
церкви. Бо уже самі вір-
ники предостерігали їх, ош 
скоро и они можуть стати 
жертвов переслідовань из 
бока атеїстичної власті. 
Завто діло „возєднаня” греко-католикув из право-
славными уже не могло лишитися містным ділом 
православных и їх сященникув у рамках Закарпатя, 
а стало великым планом московської політики. Про 
сесе свідітельствують архивні матеріалы, в част-
ності „План мероприятий по воссоединению греко-
католической (униатской) церкви Закарпатской 
области УССР с Русской Православной Церковью”. 
(5).

Епископ Теодор Ромжа став активным препят-
ствієм у осуществленії мір, запланованых Совітом 
у ділах Руської Православної Церкви при Совіті 
Мініструв СССР. Його безстрашноє и успішноє 
противодійствіє власті поклало на порядок денный: 
будь-яков цінов устранити из пути епископа. Кидь 
доты лем тліла, то теперь из великов силов люто 
розгорілася безпощадна пропаганда и агітація 
проти греко-католичеської церкви. Член Совіта у 
ділах Руської Православної церкви при Совіті 
Мініструв СССР у своюй докладнуй записці писав: 

„Уніатськоє духовенство дало клятву епископу 
Ромжі на вірность Риму. Треба уповісти, ош межи 
уніатським духовенством є немало колеблющихся 
и даже готовых перейти на православіє, айбо не 
роблять того из-за боязни вуд епископа Ромжі”. (6). 
А уполномоченный у ділах РПЦ по Закарпатськуй 
області И. Ромер пуйшов ищи далше. Вун 1 
октовбра 1947 рока писав у обком и высшому 

руководству: „Епископ 
Ромжа и його заступник 
Хіра мусять быти немед-
ленно у туй чи иншуй 
формі избавлені можності 
продолжати тягнути до 
Рима майже пувміліона 
совецьких людей Закар-
паття до Рима, їх необхо-
димо немедленно избави-
ти вуд можності продол-
жати творити антидержав-
ноє, антипатротичноє ді-
ло”. (7).

Высші ешелоны влас-
ті, дуставши таку инфор-
мацію вырішити перейти у 
рішительноє наступленіє, 
спередсловом котрого бы-
ло избавленіє греко-като-
личеської церкви вуд її 
духовного пастыря. Про 
покушеніє и смерть епис-
копа Теодора Ромжі свіді-
тельствує написанноє соб-
ственноручно обертання 
генерал-лейтенанта отділа 
„ДТ” (диверзія и терор) 

Павла Судоплатова до XXIII зїзда партії: „По указа-
нію члена Політбюро ЦК ВКП(б) и первого 
секретаря ЦККП(б) Хрущова, за планом, роз-
робленым МГБ УССР и схваленым Хрущовым, у 
вароші Мукачово быв знищеный Ромжа – глава 
греко-католичеської церкви, котрый активно со-
противлявся присоєдиненію греко-католикув до 
православія”.

Пусля сього пудлого терористичеського акта 
власть надіялася, ош теперь юй удасться схилити 
когось из сященникув до исполнения плана 
присоєдиненія греко-католикув до православія. 
Напримір, каноникови и папському прелатови (так 
раховала власть, а поправді вун уже быв тайно 
высяченым епископом) Александру Хірі предло-
жили епископську должность, даже метрополічый 
престол у Лембергови. Айбо ни вун, ни другі 
сященники не пуддавалися искушению.

Власть, обы одвернути вуд себе гнів народа за 
совершеный терорістичный акт, обвинила греко-

Памнятный знак на місті атентата у с. Івановці
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ської канцеларії о. Александер Пунько емігровав у 
США, у Чехословакію выїхали: парох с. Малый 
Березный о. Иосиф Голомб, парох с. Турья Быстра 
о. Гавриил Копчай и парох с. Кострино о. Антон 
Сабов, суспендованый - 1 (Иван Гумен, парох с. 
Новоселиця), нововысяченых – 13 (о. Андрій 
Березнай, Мирон Бескид, Иван Василенко, Иван 
Гаджа, Андрій Глеба, Йосиф Головач, Иван 
Лелекач, Леонтій Лізак, Йосиф Сабов, Федор 
Самус, Иван Семедій, Стефан Федор и Гавриил 
Чечур).

Даниїл Бендас
Благовісник № 11, стр. 20-21

переклала из украйинського др. М. Лявинец

Жерела:
1. Державный архів Закарпатської області ф.1490. оп.1 

стр.15
2. ДАЗО р-195 стр. 135
3. Василь Маркусь. Нищення греко-католичеської 

церкви в Мукачівській епархії в 1945-55 рр. Париж, 1962
4. Посисень Галина. Як розпинали Унію на Закарпаттю. 

Карпатський край 1992, №31-34 стр.13
5. Клованич Іван. Як Боронянську ікону боронили. 

Карпатський край – 1995, №1-4 стр. 85-87
6. Білас Іван Репресивно-каральна система в Україні 

1917-1933. Книга 2. Київ. 1994. стр. 678-979
7. Посисень Галина Названа праця с. 13
8. Карпатська Україна. 1992. № 34

католичеськых сященникув у совершению терори-
стичных акцій – о. Віктора Иванча у организації у с. 
Негровець волненій межи вірниками, о. Юлія 
Иванча – у організації у с. Люта антисовецької 
терористичної организації, о. Ивана Лелекача 
обвинили у тому, што вун утайив вуд власті факт 
про участіє свого тестя о. Ю. Иванча у терористи-
чеськуй організації, о. Семена Поппа – у причаст-
ности до убийства головы сільської рады, комуніста 
Ивана Черничка у с. Діброва Тячовського района.

Айбо усі сисі обвиненія были пудлов брехньов 
и выгадков. У 1947 році было засужено до разных 
срокув заключенія по сфалсифікованым обвине-
ніям 8 сященникув (парох с. Колочава о. Михаил 
Бобик, преподаватель Ужгородської духовної 
академії о. д-р Юлій Гаджега, парох с. Негровець о. 
Віктор Иванчо, парох с. Люта о. Юлій Иванчо, па-
рох с. Жнятино о. Иван Кешеля, помучный сящен-
ник у с. Люта о. И. Лелекач, парох с. Чорнотисово о. 
Иван Міня и парох с. Діброва о. Семен Попп). Кромі 
сього, на протяженію 1947 рока у кулькусном 
составі Мукачовської епархії сталися такі зміны: 
умерли 3 сященники (сященник пензіст о. Юрій 
Кадар, парох с. Новоселиця Міжгірського района о. 
Еміліян Мустянович и епископ Теодор Ромжа, 
отравленый у Мукачовськуй болниці сотрудниками 
КГБ из группы Судоплатова. Лишили територію 
епархії четверо сященникув (директор епископ-

(Часть I.)
19 новембра 1799 

рока у многодітнй сімї 
лучанського дяка Ми-
хаила Попа народився 
хлопчик, котрому суди-
лося стати особностью 
исторії, чоловіком ен-
циклопедичеськых зна-
ній, великым просвіти-
телём, изглядованя и 
творы котрого мали 
епохалноє значеніє діла 
русинського народа. 
Вун, будучи великым 
патріотом свого рудно-
го края, свого рудного 

села Великі Лучки, замінив своє имня Поп на 
псевдонім Лучкай. Його хресными родичами были 
Петро Глагола и Анна Галус, хрестили його у 
Великых Лучках (сященник Иоанн Черський). Др. 
В. Гаджега у своюй книзі „М. Лучкай. Життєпис и 
творы” приводить записи Ярослава Гординського, 
котрый у своюй роботі „Основаніє греко-

католичеської церкви у княжестві Лукка у Италії” 
(стр. 70) писав: „Михаил Лучкай родився у селі 
Великі Лучки Береговського комітата у Мадярщині. 
Його отец быв дяком и назывався Попом. 
Именованя Лучкай приняв Михаил вуд рудного 
села. По окончанію богословія у Відні высвячено 
было його на сященника у Великум Вараді. У 1816 
році вун став капеланом у В. Лучках.

У януарі 1820 рока приділено його до 
епикскопської канцеларні, а у марті того самого 
рока став вун ищи бібліотекарем и архіваріусом. 
Епископ Алексій Повчий именовав його у 1818 році 
своим секретарём. У 1827 році вун достав парохію у 
Ужгороді”.

Михаил Лучкай у своих записах, тестаменті 
1831 рока писав про своих чотырьох сестер и 
єдного брата: сестры – Марія, Катерина, Анна, 
Пелагея, брат – Иван (Иоанн). Ушыткі пятеро были 
молодші вуд нього и ушыткі записані у метричных 
книгах у Великых Лучках.

Началні знанія Михаил Лучкай дустав вуд 
свого отца. До 1809 рока лучанськых дітей 
зачинали учити грамоті дяк и сященник у своих 
обыстях. Сільську народну школу у Великых 

Михаил ЛучкайМихаил Лучкай
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Лучках побудовали у 1809 році у центрі села, и 
ошколованя у нюй зачалося у 1810 році.

Народну школу Михаил Лучкай закончив у 
Мукачовському монастырю, а у 1805 році зачав 
ученя у Ужгородськуй гимназії, де у конци рока 
дустає майже из ушыткых предметув высшу оцінку.

У списку третьокурсникув у Ужгородськуй 
гимназії имена Михаила Попа (Лучкая) и одно-
класника Ивана Чурговича не стрічавуться, бо И. 
Чурговича было переведено из другого курса на 
четвертый, а Михаила Попа (Лучкая), як отличника 
пусля окончанія II курса, было переведено діла 
продолженія ошколованя у Великоварадинську 
гимназію (Орадея, Румунія). Якраз у Варадині вун 
прийняв имня Лучкай, котроє носив из гордостью 
до самої смерти. У гимназії М. Лучкаю прийшлося 
пережити доста тяжкі часы ученя, бо сільськый дяк 
не мав великых доходув и помогати ушыткым дітям 
не дуже муг. Айбо М. Лучкаю удалося успішно 
закончити Великоварадинську гимназію и у 1812 
році по його же просьбі быв принятый клериком 
каноником Иваном Кутков. И Кутка направив 
молодого юношу у Відень у богословську семина-
рію, котру М. Лучкай закончив из отличієм у 1816 
році. За 4 рокы ученя у Відні Михаил Лучкай ни 
єден раз не быв дома на вакаціях. Вун старателно 
приготовлявся, слухав лекції, читав много гумані-
тарної літературы. Директор богословської семина-
рії Ланг неоднократно заганяв у Ужгород письма, у 
котрых хвалив Михаила Лучкая, отмічавучи його, 
як єдного из 3-х майліпших ученикув, котрі зани-
мавуть первоє місто из 50-ти по богобойности, 
добродітелі, моралі и послушанію.

Проходячи ошколованя у Відні уєдно из своим 
земляком Иваном Фогорашійом из Великых Комят, 
изучавучи теологічні наукы, М. Лучкай слухає 
лекції професора Бартоломія Капітола, автора 
чиселных изглядовань по языку, літературі и 
исторії словян, изучає роботы Йозефа Добров-
ського – знамого славіста, посіщає його лекції, 
знакомиться из студентами русинами, сербами, 
чехами. Дякувучи слуханю лекцій Капітола и 
Добровського и знакомству из студентами-словя-
нами, вун у будущому стає первым філологом. 
Такым образом, М. Лучкай ищи у Відні выбрав собі 
путь орача на камнянистуй ниві писемности и 
науки. Там, у Відні, училися у універзитеті и наші 
земляки из Подкарпатської Русі: Николай Теодоро-
вич, Михаил Балудянський, Иван Орлай, Иван 
Фогорашій (Бережанин) и др. Другый період 
самостоятелного житя Михаила Лучкая зачинаться 
из 1816 рока, коли його было высячено у сященники 
у Великому Вараді епископом Самуилом. У 
новембрі 1816 рока його направили на практику у 
Великі Лучки до сященника Андрія Ромжі, котрый 
тогды мав 65 рокув.

У Великых Лучках М. Лучкай робить капела-
ном из 3 децембра 1816 рока до конця 1817 рока. 

Затыим його переводять у Ужгород, де вун 
испершу заміняє Михаила Черського, котрый робив 
архіваріусом и бібліотекарём и также конзисторіал-
ного нотаря Андрія Хіру.

Вуд 19 септембра 1818 М. Лучкай зачав робити 
секретарём и тайным радником у канцеларії 
епископа Алексія Повчія, коли Андрій Хіра выїхав 
у Відень.

Сисю должность вун дустав дякувучи епис-
копу Алексію Повчію. Вун знав М. Лучкая ищи по 
В. Варадину, коли робив там руськым сященником. 
А. Повчій быв старшим вуд Лучкая на 35 рокув и 
полюбив його, як рудного сина, до послідных днюв 
свого житя.

Роблячи уєдно из епископом у Мукачовськуй 
греко-католичеськуй канцеларні, Михаил Лучкай 
мав доступ ид ушыткым секретным документам, и 
коли треба было штось рішати на конзисторії, 
епископ полностью довірявся йому.

Михаил усе быв коло епископа, котрому тогды 
было 65 рокув, и молодый сященник так уміло 
помагав управляти епархіалными ділами, ош 
производив впечатленіє на епископа, став настоя-
щим дипломатом. Из того часа молодый сященник 
нажив собі тайных врагув, котрі чекали удачного 
момента, обы навести на Лучкая наклеп.

Немалу роль М. Лучкай сыграв при поділі 
Мукачовської епархіїи и організації Пряшовської. 
У тот час, у началі XIX столітія состояніє селян 
стало тяжчим, зачалося релігіозноє двиганя, котроє 
поддержовалося подвижниками православної віры, 
в частности М. Андрелов-Росвиговськым и дру-
гыми.

У связі из такым неспокойным состоянієм, у 
1819 році у Ужгороді быв поставленый вопрос про 
скликаня крайового народного собора. Было 
вырішено провести народный собор у Братиславі у 
літі 1822 рока, што подпоровав король Франциск I, 
издавший по сьому поводу указ вуд 23 марта 1821 
рока. М. Лучкай занимать промінентноє місто у 
організації проведеня собора, його выбиравуть 
секретарём собора. Собор зачав свою роботу 1 
октовбра 1821 рока. Историчноє розвитіє указало, 
ош приняття духовенством епархії унії 1646 было 
єдино вірным путём устраненія духовно-културної 
отсталости.

За сисю отвітственну роботу, котру провюв М. 
Лучкай у епархіалному соборі, за ушыткі протоко-
лы, рішенія, котрі были ним прецізно оформлені, А. 
Повчій назначив його засідателём конзисторії 
Мукачовської.

(Продолжениє у слідуючому номері)

Составила др. М. Лявинец 
по матеріалам Ф. Рубіша „Мій земляк – 

Михайло Лучкай” 
Мукачово, Карпатська вежа. 2003
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(Часть I.)
У місяці новембрі 1944 домовина русинув 

была занята совецькими войськами и насиль-
ственно и незаконно анексована. Послідовали 
репресії, рабська робота у сибірськых концентрач-
ных таборах, де пановали холод и голод. У старуй 
Римськуй имперії патриції держалися правила: 
„Кидь хочу од рабув добру роботу, ци атрактивні 
гладиаторські бої, так мусять сесі „живі творы” 
быти адекватно добре кормлені”. Сталін сисі 
правила не знав, вадь не хотів знати. Обы його рабы 
якось выжили, мусіли їх сімьї из того мала, што за 
сталінськых часув мали, узяти вуд рота своїх дітей и 
заганяти до Гулагув своїм близькым.

Паралельно из сисёв трагедійов послідовала 
трагедія, из котров жителі Карпато-Рутенії не 
раховали, бо такоє дашто у Середнюй Европі за 
ниякого иншого панства не было. Нові сталінські 
паны „настартовали” етноклтурный геноцид 
русинського народа, русинськоє школство 
брутално ліквідовали и нагородили го украйин-
ськым, обы наслідно русинськый язык ся не 
розвивав, а постепенно ищез. Офіціална Украйина 
много нарікає на сталінізм по поводу голодомора, 
як кибы голодомор быв сталінськый рецепт лем 
діла украйинцюв, а голодомор постиг не лем 
Украйину, айбо цілый СССР за часув сталінської 
колективізації.

Офіціална Украйина, хоть як жалостно и 
истерично нарікать на сталінізм, она дуже старост-
ливо фільтрує сталінську беззаконность, а часть її 
употребляє на ліквідацію русинства уже як 
украйинську „законность”. Незаконну сталінську 
аннексію Карпато-Рутенії офіціална Украйина 
„перевтілила” на довгый, тисячолітный сон „знову 
возєднаня Закарпаття из матірю Украйинов” и 
твердить, ош уже раз были уєдно за старых часув 
Києвської Русі, коли ищи не виділи світло світа ани 
Украйина, ани украйинці. Друга сталинська теза у 
украйинськум етноціднум репертуарі знає, ош 
русины не суть, а кидь суть, так то суть лем русины-
украйинці, а їх панауковці доказали, ош тоты 
Сталіным „реинкарновані” люди под Карпатами 
суть кидь не чистокровні украйинці, так русины-
украйинці.

Сесе великоє „благо свободы” у украйинськуй 
несвободі на жаль русины вуд кунця Другої світової 
войны мусять и ищи якийсь час будуть мусіти 
сятковати своє рабство ищи и на 65 юбілею побіды 
над фашизмом. При тум трагікомічнум сятковані 

освобожденія Карпато-Рутенії у новембрі 2009 у 
Ужгороді и Мукачові хибіли портреты Сталіна, 
айбо його дух быв усягде презентованый. Сталін-
ськое сято угратої войны без його портретув? Такоє 
неуваженіє со стороны украйинцув вождь и 
учитель собі не заслужив, то суть невдячні діти 
вождя, котрый незаконными анексіями розширив 
територію Украйины и здецимовану популацію 
украйинцюв доповнив иншими народностями, 
котрых украйинські „науковці” и націоналісты 
намагавуться переробити на „свідомих украйин-
цюв” так называємої „Єдиної Соборної Украйины”.

На осінь 2009 спектакуларный юбілеум 
„освобожденія” у украйинськум жаргоні території 
Закарпатя быв лем локалный. Великый спектакль 
65 рока побіды над фашизмом ищи лем прийде 9 
мая 2010 у Москві. Як ся буде сятковати у Києві ищи 
нико не знає, бо свідомого выбора у януарі 2010 не 
было, їх „зашпотали” на вічні часы.

Якоє файноє сято то могло быти, киби у 
Середнюй Европі нацизм бы ищез и возродилася 
демократія пуд Карпатами. Ош так ся не стало, а 
лем єдну диктатуру выміняла друга, буде символі-
зовати сято побіды у Москві, де Сталіновы 
портреты и його білборды уже теперь заплавили 
цілу Москву. Єден руськый интелектуал и поет 
Євтушенко так казав: „Сталіна вынесли из Мав-
золея, гроб перемістили пуд Кремлёвськый мур, но 
мы не знаєме, как єго вынести из сталіністув”. Сисі 
його слова перед 65-рочным юбілеєм побіды у 
Москві видіти на каждум кроці. Украйина по 
непорядку, якый так пановав до выборув 17 януара 
и ищи панує, є у дилемі, ош што дале и як дале, буде 
знати лем товды, кидь правдиво заналізує свуй 19 
ручный путь незалежности и беспорядка, котрый 
не лише Сталінови, айбо никому украйинці не 
можуть пришити за галір сорочки, бо и воробці 
цвиринькають, ош своі тот беспорядок наварили.

Мы, русины, два раз малисьме надежду, ош 
нам „дако”, ко узяв наші права, їх верне. Первый 
раз, коли умер Сталін, а другый раз, коли Украйина 
ся стала незалежнов. Не сталося так, типирь мы, 
русины порозумілисьме, ош украденоє доброволно 
злодій не вертає, и обы вернути нам нашу културу и 
етнічну свободу, треба цивілізоваными методами 
домагатися того и за гатарами Украйины.

Коли Сталін умер, не лем мы, русины, 
надіялисьмеся ош наші права нам вернуть, айбо и 
міліоны рабув у сталінськых гулагах. Тым другым 
їх надежда до значної міры исполнилася, нам, 

Освобожденіє, 
котроє не принесло свободу 

діла русинського народа

Освобожденіє, 
котроє не принесло свободу 

діла русинського народа
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русинам, ищи ні. Друга наша надежда є актуална, 
тота перва уже є лем исторія, айбо треба ту исторію 
обновляти, обы уже не повторялася, и обы наші 
потомки знали, ош Сталін быв первый, ко нам узяв 
нашу русинську идентиту, а офіціална Украйина є 
тота, котра тоту естафету ганьбы вуд Сталіна 
перебрала и корчовито ся юй держить.

Смерть тирана породила надежду на 
ліпші часы

Місяць март 1953 быв єден из назвизнамнішых 
місяцюв по Другуй Світовуй войні, и пятый 
календарный день у тому самому місяці быв 
найважнівшим днем за часув студеної войныи. 
Сись день принюс надежду и чувство щастя 
міліонам рабув у сибірських гулагах и иншим 
порабеным народам у найбулшуй империї світа. У 
сись день доконав Сталін, єден из найнемило-
серднішых деспотув новодобовуй исторії. Интерес-
но поспоминати на сисі дны „смутка”, радости и 
надежды, які ся одограли у Мукачові.

Много так называємых совецьких людей за 
ним плакало и держало явный смуток. Не менше 
было и тых, котрі ся радовали, и у їх душі возрожда-
лася надежда, ош Совецька имперія выблудить из 
темного тонела и конструктивно ся зачленить ид 
процесу розвитія світового общества. У многых 
возникало чувство помсты, доказує то слідущий 
епізод, котрый ся одограв у Мукачовськуй табачнуй 
фабриці. 

Быв вечер, Сталін уже и офіціално быв 
мертвыий и у споминануй фабриці пораїли дві 
жоны. Єдна из них держала у руках ножички, 
приблизилася ид сталіновому портрету и веселым 
голосом ословила колегиню – „Позерайся моя, муг 
доконати уже давно, айбо сталося то хоть теперь, 
най сліпый блудить и най не видить ани жебрати”, - 
и по сих словах уборщиця на сталіновум портреті 
ножицями переколола обы два очи.

Колегиня атентатичку замелдовала органам 
безпеки, тота была заарештована, булше нико її не 
видів у Мукачові, бо исчезла у утробах дакотруй 
сталінськуй темниці.

День смерти генераліссімуса Сталіна пере-
важна часть жителюв Мукачова и особенно русины 
цілої Карпато-Рутенії поважовали за день надежды 
и нового возрожденія. У Мукачові двоє ученикув 
єдної середньої школы Дёдё и Губер у тоты часи 
„глубокого смутку” мали 17 рокув и приналежали 
до тої категорії горожан, котрі на сись день чекали и 
чувствовали єго великоє значеніє про далшый 
розвиток не лем їх малої Сталіным ожебраченої 
землі под Карпатами, айбо представляли собі 
великі переміны у будущому.

На сись „смуточно-радостный” день дирекція 

школы, у котруй ся учили двоє спомянуті цімборы, 
організовала инсталацію Сталінового гроба, 
котрый мав упозировати найсмуточніше из 
ушиткых до його смерти збастлованых гробув 
умерших „поземских богув”. Айбо у туй гробци не 
были тілесні позостатки „поземного бога”, лежав 
там великый портрет, на котрому генералиссимус 
Сталін быв намалёваный у маршалскуй униформі 
из множеством орденув и медалей на грудях, и бокы 
його ногавиць уздобили дупловані кроваво-червені 
лампасы.

Такых нааранжованых гробув из неподходя-
щими портретами было у нашуй Подкарпатськуй 
отцюзнині много тысяч, а у цілуй имперії много 
міліонув. Сталін аж до годины свої смерти и може 
даякый час и по нюй, офіціално быв найздоровшым 
чоловіком и вождём на нашуй планеті. Из сёї 
причины быв дуже куртый час діла сёго 
„превеликого смутка” намалёвати и надруковати 
подходящий портрет діла міліонув нааранжованых 
гробув вождя. Якісь Сталінові портреты маляры и 
устигли намалёвати про набастловані гробы, айбо 
мусіли дуже сокотити, як буде вождь упозіровати, 
бо кібы малярь наважився намалёвати Вісаріоно-
вича так, як упозіровав на закладі усякых вістей 
межи людьми, быв бы скончив так, як уборщиця у 
спомянутуй Мукачовськуй табаковуй фабриці.

У Москві на правдивому саркофагу „вождь и 
учитель” лежав лицем горі, игнорувучи упертым 
поглядом до плафона, бесконечні ряды своих 
услуженых подданых, котрі проринали истинні, 
айбо и награні слезы жалю. Тоты и тоты прийшли ся 
вождю напослід поклонити, вождь заслужив тото 
уж лем и зато, ош надыхнувся и пак выдихнув 
послідный раз, и міліонам його рабув зачалося 
жити легше.

Учителі у середнюй школі, де ся учили 
споменуті цімборы, выберали двойки ученикув 
діла смуточної стражи над гробом вождя. Дакотрі 
из выбраных ученикув радовалися и брали то як 
честь, инші радовалися, ош оддадуть честь вождю и 
напослід. Каждый из ученикув ся смутив, айбо ся 
радовав, ош „смутить”, мусив ся убрати смуточно. 
Дирекційов школы была предписана біла сорочка 
из чорным машликом на рамені, на груді здобена 
комсомольськым знаком, чорні ногавиці, чорні 
фусиклі и чорні топанкы. Організаторы смуточної 
церемонії забыли, ош булшусть ученикув мають 
лем єдні топанкы, часто барнасті, вадь вуд 
страпачки неидентифікованої фарбы, бо много 
місяцюв не были набоксовані. За еры вождя, часто 
были проблемов топанкы наблискати, бо крем на 
топанкы у бовтах не быв, так при чищені топанок 
плювалося на них.

Дёдёви и Губеру сися до „отчаянія смутна” 
служба припала на ночный час вуд 23 до 01 годины 
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ночи. Сисі двоє цімборув были выбраті не за тото, 
ош обы по-цімборськи уєдно смутили над гробом 
вождя и у бесконечному жалю были єден другому 
опоров и утіхов, айбо из тої причины, ош майже 
десятилітіє по войні городськый персоналный 
транспорт не екзистовав и припады особено уночи 
на улицях были дуже часті. Мукачово є дуже 
розтягнутый варош, завто двойкы честных стражув 
учителі так составляли, обы уночи ученики по 
смуточнуй церемонії уєдно ишли пішком домув. Не 
так давно, перед смертёв вождя, мукачовськый 
православный пуп М. надрано ишов дому уд 
умершого. Якісь го перестали, узяли му гроші, 
платя и топанкы, айбо так были „толерантні”, ош го 
лишили у спудных гатях. Сися уже так препотребна 
смерть вождя, дала до купы двох ученикув, котрі 
уєдно дуже пасовали як общественно, так и 
політичеськи. Обоє были добрі цімборы, єден мав 
отца уже вісім рокув пусля конца войны у 
Чехословакії, сімї не было позволено выїхати за 
няньком, хоть и Прага уже „перевтілилася” на 
комуністичеську. Нянько другого уже котрыйсь рук 
будовав у сталінському концентрачному таборі 
комуністичеськоє общество, так што сисі ученики 
мали причину на „глуобкый жаль”.

Смуточный гроб быв збаштованый на подиум 
у невеликому фізкултурному залі, де кромі 
фізкултуры были и комсомольські собранія и инші 
мітінгы у честь вождя. Сись зал мав упозіровати 
што найсмуточніше, обы ко лем го увидить, 
пустився бы до великого жалю. На окна дали чорні 
фіргангы, малый портрет Сталіна, котрый висів на 
стіні и быв бы ліпше подходящий на гроб, як 
великий помпезный портрет генераліссімуса, айбо 
переважила у выбыраню портретув мегаломанія. 
На подиум быв установленый гроб, довкола вінки, 
совецькый прапор из чорным машликом на шпіці, 
похудобніше світило лем пару свічок, котрых быв 
великый недостаток пре раціоналізацію електри-
чеської енергії. У залі было майже темно, бо у цілуй 
містності світили лем дві низьковатні затемнені 
грушкы. Єдным словом, была вытворена атмо-
сфера глубокого смутку, яку великый вождь быв бы 
собі уже давно заслужив. За цілу сисю „смуточну” 
церемонію быв отвітственный заступник дирек-
тора школы у совецькуй педагогічнуй термінології 
„завпед” Тарас Орестович. Його имня прозрадує, 
ош быв украйинець. Мав байусы, ищи и у тоты часи 
модного украйинського постригу, які были подобні 
байусам Тараса Булбы, героя запорожських козакув 
и байусам украйинського літератора Тараса 
Шевченка. Тараса Орестовича  завпеда, ищи никто 
не видів сміятися, ани и у тоты шастливі часы, коли 
вождь розвітав, у него сміх не екзістовав. Єдным 
словом, быв подходящов фігуров у сесі „смутні” 
айбо повні надежды дны. Тарас Орестович завпед, 

мав слезы у очах и скаменілу твар, на котруй мож 
было прочитати нефалшованый шок, помішаный из 
глубокым смутком.

Директора школы у сесі дны безграничного 
смутку не было и видіти,його слабостью были 
красавиці, вино и, набізувно, и водка.

Дёдё из Губером зашпацировали из Зрині улиці 
на другый конець Мукачова майже на Камнянку, де 
є варошськый смітник и до школы майже шість 
кілометрув. Хлопці прийшли у школу пару минут 
перед 23 годинов. Учистили запорошені топанкы, 
изняли из себе перепорчені цвітні сорочки, натягли 
на себе білі, украсили їх чорным машликом и 
комсомольськым знаком. За 5 минут до 23 зайшли у 
залу смутку, за далші 2 минуты выступили на 
подіум и стали перед гробом Сталина. Обоє 
хлопцюв нараз як на розказ, вождеви глубоко 
поклонилися, пак стали наліво и справа ид 
лежачого портрета вождя намісто двох колег, котрі 
свою смуточну повинность исполнили. 

Завпед из слезами на очах слідовав смуточну 
церемонію ученикув, послі церемонії малу хвилю 
ищи ся опстав у залі, смутно позиравучи на місто 
одпочинка вождя. Службу исполняющі ученики, 
позераючи на свого завпеда, не знали, ци вун 
медитує, айбо пуд час медитацї ищи ся и молить. 
Пак завпед выйшов у коридор и як ишов, то його 
сопровождало голосноє клоп! клоп! клоп!, котроє 
озывалося уд його топанок, бо запяткы мав 
подковані, обы їх шпоровати, бо ани вун не мав у 
свойому гардеробі богатый асортимент обуви.Айбо 
из того мала, што мав на сись смуток, убрав чорні.  
Клоп! Клоп! Клоп! Вуд завпедовых заплаток было 
из коридора голосніше чути, бо пудлога была 
кахлікована. Пак тото  „клоп” утихло, бо смутный 
завпед зайшов у свою канцеларну, обы тілом и 
душов оддався смуточному упоєнію.

(Продолжениє у слідуючому номері)

Йожеф Попович
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Фамилія єдного из майвызначных єпископів 
Мукачовської єпархії до днесь овита тайнов. 
(Світське имня мав – Іоанн, монашоє – Йосиф). Быв 
то ґрек из острова Хіос, што в Еґейському морі, 
василіанськый монах, которого Рим призначив до 
Мукачева єпископом. (До того єпископа обирали 
самі монахы почас собора). Може зато, же фамилію 
мав ґрецьку, а ид тому – доста схожу своёв гейбы 
приставков „де” на фамилії французької аристо-
кратії, и у 17 столітію, и дале у русинськів 
істріоґрафії (од її зародженя 
и до днесь) пише ся тота 
фамилія вшелияко. Суть 
дакілко варіантів написаня 
(из наголосом на перед-
послідному складі): Йосиф 
де Камeліс, Йозеф де Камi-
ліс, Камeліс (Камeлис), Де 
Камeліс, Де-Камeліс і Дека-
мeліс.

Же быв то честованый у 
церьковному світі чоловік, 
пише за вто історик Михайло 
Лучкай у третому томі свого 
історичного изглядованя „Іс-
торія карпатськых русинів” 
(1843 р.). Пише за нього як за 
23-го єпископа Мукачівської 
єпархії, котрому (ищи як мо-
наху) папа римськый Алек-
сандер VIII, як го призначив 
у 1689 році до Мукачева, так, 
обы му подняти авторітет, 
дав званя апостолского віка-
рія и у тот самый день при-
значив го ищи и шебастин-
ськым єпископом. (Шебасту, 
иншак – Самарію у Палестині заселяли маґометаны 
и ґрекы). [1; с. 30]. Іоанн Декамеліс родився 1641 
года на осторові Кріт у даколишнів Оттоманськів 
імперії. Быв высокоосвіченый чоловік; перебывав у 
василіанському монастирі близько Рима, даякый 
час робив у Ватиканськів бібліотеці. Од папи 
римського мав заданіє укріпити Унію помежи 
„людей ґрецького віросповіданя, котрі жыют у 
Мукачівськів єпархії и другых містах Мадяр-
щины”. [1; с. 31]. Слідом за Александром VIII права 
и привілеґії Декамеліса у своїв ґрамоті потвердив и 
Леопольд – святійшый римськый імператор 
(цісарь) Німеччины, Мадярщины, Чехії, Далмації, 
Хорватії и др., котрый писав: „… йому як 
достойникові, заслуженій и милій особі вручаєме 
Мукачівське руське єпископство, котре у 

теперішній час не має єпископа… и для ліпшої 
репрезентації церьковної орґанізації мы присвоїли 
Іоанну де Камелісу ранґ нашого радника (совіт-
ника) и ввели го у круг нашых вірных радників”. [1; 
с. 32]. Што правда, єпископ Мукачевської ґреко-
католицької єпархії мав ся подчиняти католицькому 
Єгерському єпископу, хоть и тримав ся независимо 
од того.

Из имням атсього мукачівського єпископа 
поязано зароджіня русинського книговыдава-

тельства. Из великыма тру-
дами він ся добив того, жеби 
книгопечатня Трнавы – вели-
кого університетського цент-
ра Мадярського королівства 
– мала кириличні буквы 
(ґарнітуру) и туй ся печатали 
книгы діла русинів. Сам 
єпископ написав и выдав 
тоти перші книгы; были то 
„Катехисисъ. Для наоуки 
Оугрорускимъ людемъ зло-
женнїй” (1698 р.) и „Боук-
варъ языка славеньска писа-
ній чтенія оучитися хотя-
щимъ въ полезное руко-
воженїе” (1699 р.). То значит, 
же першый в історії Карпат-
ської Руси букварь про руси-
нів быв выданый дякувучи 
ґрецькому монаху [2]. И кіть 
не знав єпископ писати по 
церковнославянськы, так 
хосновав латину. А потовма-
човав тоты книгы на „языкъ 
славеньскій” писарь Іоанн 
Корницькый – галицькый 

ґреко-католицькый священик, годно быти, же 
лемко [3], котрого покликав ид собі єпископ и 
котрый прийшов до Мукачева 15 авґуста 1691 рока.
У часы револуції куруців, котрых очолив трансіл-
ванськый князь Ференц ІІ Ракоці, єпископ як 
прихільник цісаря мусів утечи у 1703 році из 
Мукачева до Пряшова (с. Руська Нова Весь), де ся 
надіяв перечекати войну, айбо де через три рокы 
умер (1706 р.) и похованый у крипті церквы монас-
тиря отців міноритів (францисканців) у Пряшові, 
яка днесь є кафедралным храмом Іоанна Хрести-
теля Пряшівськой ґреко-католицькой єпархії.

Вже у часы Декамеліса його фамилію писали 
двояко. Тоту інформацію мож начеряти из 
латиноязычної Лучкаєвої історії. М.Лучкай, як то 
мож было видіти више, цітує папську буллу и 

Йосиф де КамeлісЙосиф де Камeліс
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цісарську ґрамоту. В обох документах хоснує ся 
єднака форма “de Сamelis”: у першому – Ioseph de 
Camelis, у другому – Ioann de Camelis. И сам новый 
Мукачівськый єпископ у свому днёвникові, як го 
зачинав вести у 1690 році, позначив на латині свої 
тітулы и реґалії. Там ся пише так: „Titularium. (*Io: 
Ioseph. de *Cllis.) sic legatur:) Ioannes Iosephus de 
Camellis… „, што ся дає потовмачити як: „Титулы: 
*Іо: Йосиф де *Клліс ) так треба читати:) Іоанн 
Йосиф де Камелліс”. (До того, він подвоїв у фамілії 
букву „l” – Camellis) [1; с. 43]. Позад них и 
М.Лучкай, котрый набізувно видів ориґіналы тых 
документів, списувучи їх до своєї історії, тоже 
хоснує всягде по тексті форму “de Сamelis”, а позад 
нього – ціла історична наука Подкарпатя у 19-20 
столітіях.

Друга форма написаня фамилії – “Декамелис”. 
Найдеме її на титулі книги „Катехисисъ. Для 
наоуки Оугрорускимъ людемъ зложеннїй”, автором 
котрої є сам єпископ. Под назвов книгы суть далші 
слова, а то фамилія автора катехизиса и єго реґалії. 
Туй ся пише так: „Отъ превелебн?йш:[его] 
г[оспо]д[и]на Іо:[анна] Іосифа Декамелис Хїо[c] 
Еп[иско]па Себаст:[ского] Моукачов:[ского] и 
проч:[ая] намeсника ап[осто]лского надъ людми 
Восточн:[ого] Наб[о]жен:[ства] въ Кролевствe Оу-
горскомъ, и его Преділахъ, Пресвeт:[ого] Це-
сар:[ского] и Кролев:[ского] Маестатов Совeт-
ника”.

У сьому вопросі не можеме не вірити самому 
автору катехизиса, бо хто ліпше за нього знав, як ся 
пише його фамилія – Декамеліс! То значит, же и 
булла папи римського Александра VIII, и ґрамота 
цісаря Леопольда, и днёвник самого єпископа 
ґрецьку фамилію подавут из хибов и потовмачувут 
її на аристократичный манер, придавучи шарм, 
благородство и высокородність її носителю. (Може 
вже ниґда не дасть ся взнати: ци то была елемен-
тарна хыба од незнаня, як ся має писати ґрецька 
фамилія, ци чинило ся то преднамірено, заміряне на 
новый высокый статус василіанського монаха? Ци 
й ініціатором того быв сам монах?) Обы покласти 
точку у сів історії, требало бы ся убернути ид 
ґрецьків ономастиці. Отвіт на вопрос: ци суть в 
днишнів Ґреції фамилії типа Декамеліс (вадь 
Камеліс) и як ся пишут, мы попросили дати Василія 
Дуліченка (сина А. Дуліченка – славіста, професора 
Тартуського університета, добрі познатого як 
спеціаліста из русинського языка). Василій штудує 
ґрецьку філолоґію у Салоніках (Thesaloniki) и не 
так давно він загнав отвіт: „То ґрецька фамилія 
????????? [dekamelis], котра ся складає из 2 части: 
????- + -?????. Перша часть значит число 10 
(десять), друга – приложник од слова ?? ????? – 
член. Кіть дословно: десятичленный. Наголос паде 

на послідный склад – Декамел?с. У Ґреції тота 
фамилія стрічає ся доста часто”.

То значит, же великов хыбов было одділяти од 
фамилії єпископа Декамеліса першый склад (де-), 
кіть говориме за ґрецькі фамилії, а не, приміром, за 
французькі (Оноре де Бальзак; Бодуен де Куртене). 
И то значит, же помежи ушиткі варіанты хоснованя 
тої фамилії у історичнів науці лем по дакотрых 
изглядованях стрічаєме вірноє написаня. Што 
правда, у славянськім світі наголос у ґрецькых 
фамиліях (подля правила благозвучности) втіче на 
передпослідый склад. Так же требало бы писати и 
выгваряти тоту фамилію атсяк: Декамeліс (Дека-
мeлїс). Ци не прийшов вже час вернути єпископу 
його истинну фамилію?!

* Над словами, позначеныма звіздочков (*), в 
ориґіналі стояв знак „тітло”; з технічных причин 
туй го покласти не дає ся.
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Про културні со-
бытія и шилиякі акції 
русинув Централної и 
Восточної Европы мы 
знаєме доста много, 
майже завто, ош ниє 
сьме так далеко єден уд 
другого. Майже позад 
сього маєме и майтісні-
ші личні контакты, айбо 
докус иншакі контакты 
годні ся держати, кить 
судьба розмече нас за 
океан, авадь у далеку 

Росію. Туй без интернета тяжко бы было нам ся 
обойти. Из діятелності русинув Росії мож выділити 
дакулко событій, котрі ся стали первый раз. Так, 27 
октовбра 2010 рока у домі Русского Зарубежья им. 
А. И. Солженицына состоявся первый у исторії 
концерт русинської народної музыки у Москві. У 
гостях у московської публіки находилося тріо 
„Червена Ружа” (Мукачово) пуд руководством 
Ольги Прокоп. Сись ансамбль дуже добре знамый и 
русинам Мадярщины, а особенно має велику 
популарность у Будапештської публіки. Главным 
організатором концерта у Москві выступили: 
землячество „Карпатская Русь” и Клуб Цімборув 
Карпатської Руси. 

Концерт, котрый продов-
жався пувдруга годины, дав 
можность московськуй пуб-
ліці познакомитися из русин-
ськым фолклором Подкар-
патської Руси и другых райо-
нув, де живут русины. Пуд 
час концерта подкарпатські 
гості презентовали памнятні 
дарчики представителям 
московської русинської об-
щины: Ивану Фабриці ,  
Андрію Фатулі, Йожефу 
Гливці и другым. Ведучим 
концерта выступив председа 
Клуба Цімборув Карпатської 
Руси Михаил Дронов, котрый 
притому є также и членом 
Руководящого Центра Двига-
ня За Віру и Отцюзнину. На 
концерт прийшов и цілый 
шор почесных гостей, межи 
ними: председа Руководя-
щого Центра Двиганя „За 
віру и Отцюзнину” К.Р. 

Касимовський, духовник Двиганя иеромонах 
Никон (Левачев-Белавенец), директор Мадярського 
Културного Центра у Москві Иштван Надь, 
настоятель храма Святителя Николы на Берсеневке 
игумен Кирилл (Сахаров), председа Всеславян-
ського Собора Н.И. Никишев, первый віце-
президент Конгресса Націоналных Обєдиненій 
Россії А.А. Григорович, заміститель директора 
Института Націоналної Стратегії В.Ю. Милитарев, 
директор Департамента Фінансув Міністерства 
Регіоналного Розвоя РФ В.И. Черпашин, профессор 
Академії вет. Медицины, член-корреспондент 
РАСХН И.И. Кочіш и многі другі. Надівуся, ош 
концерт русинськых народных співанок стане тым 
фундаментом нашого културного живота, котрый 
укріпить русинську общину у Росії.

Айбо не лем у Москві состоялися событія, 
котрі ся тычут русинської сочасности и исторії. Так 
ищи у юнію ся состояла торжественна церемонія 
открытія меморіалної таблы на честь памняти 
професора М.А. Балудянського (Балуґьянського), 
первого ректора Петербургського універзитета. 
Теперь стіну Ректорського флігеля украшає 
бронзовый барельєф-портрет ученого, котрый 
возглавляв універзитет у 1819-1821 роках. Идея 
установити сись монументалный знак роботы 
словацького скульптора Сабо принадлежить Ген-

консульству Словацької 
Республіки у Петербурзі. За 
Михаила Балудянського 
писали сьме на боках нашо-
го журнала и у Календарі-
Альманасі. У Росію М. Балу-
дянський быв приглашеный 
позад великых знаній у 
області політичеськых наук, 
вун быв наставником вели-
кых князей Николая Павло-
вича (котрый пак став им-
ператором Николаєм I) и 
Михаила Павловича, вун 
преподавав політичеську 
економію у Педагогичесь-
кому Універзитеті. 4 октов-
бра 1819 рока його избрали 
первым ректором Санкт-
Петербургського Універзи-
тета. Иппен дякувучи М. Ба-
лудянському, у російськуй 
економічнуй науці утвер-
дився термін „політичеська 
економія”. Ширеню політи-
чеськых знань вун посвятив 

Културні событія 
русинув Росії у 2010 році

Културні событія 
русинув Росії у 2010 році

Ольга Прокоп
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ушытку свою жизнь у 
Росії – як декан філо-
зофсько-юридичесь-
кого факултета Педаго-
гичеського института, 
як ректор Санкт-Петер-
бургського Універзите-
та, у тот же час вун ру-
ководив кафедров енци-
клопедії юридичеськых 
и політичеськых наук и 
політичеської економі-

ки, а пак на державнуй службі робив у комісії по 
составлению законув. Род Балудянського быв 
причисленый ид російському дворянству, а 
Николай I наказав изобразити на фамільному гербі 
латинськоє число XV, йсе завто, бо професор брав 
участь у роботі над 15-томным Сводом Законув 
Російської Имперії.

120 рокув назад, у 1889-м родився Еміліан 
Бокшай, родный брат знамого художника Йосифа 
Бокшая.

Няньо їх быв греко-католичеськым сящен-
ником у селі Кобылецька Поляна. Вун быв парохом 
храма, побудованого у гуцульському стилі у XVIII 
столітії. Сись храм є памнятником деревляної 
архитектуры.

Еміліан закончив на „отлично” у 1907 році 
Мукачовську гимназію и быв направленый у 
центральну богословську семинарію у Будапешт. 
Закончивши студії, на дакотрый час лишився туй 
діла спеціалізації по кахетизації. Пак быв при-
глашеный до графа Старої у Михайловці воспита-
тельом його дітей.

У децембрі 1914 рока епископ Антоній Папп у 
Мукачові рукоположив Еміліана у сященники. Быв 
капланом при Мукачовському храмі и професором 
руського языка, пузніше професором релігії Унг-
варської гимназії.

Коли комуністична власть ліквідовала ученя 
релігії у школах, епископ Теодор Ромжа розрішив Е. 
Бокшаю перейти у Пряшовську епархію.

1947 рока епископ Павло Гойдич довірив отцю 
Еміліану організацію греко-католичеської парохії у 
Собранцях, де вун побудовав фару и каплицю.

У 1950 році ліквідовали Пряшовську греко-
католичеську епархію. Бокшай попав у тюрму. 
Выйшовши на свободу, поселився у Кошицях, де 
прожив до глубокої старости. Умер у маю 1976 
рока.

Под конец хотів бым упомнянути ищи за єдно 
выданя: выйшов зборник научных робот Центра 
Украйинистики Южного Федералного Універзи-
тета (Ростов-на-Дону) „Русины Карпатской Руси: 
проблемные вопросы истории и современности”. 

По матеріалам межина-
родної научно-практи-
чеської конференції 
„Геноцид и культурный 
етноцид русинов Кар-
патской Руси”.

Надіємеся, ош ру-
сины Росії ищи дадуть 
за себе знати и постара-
вуться активно прояви-
ти себе пуд час списо-
ваня людей.

Др. Степан Лявинец

Еміліан Бокшай ищи у началі 20-х рокув 
прошлого столітія писав статі, коментарії, истори-
чеські аналізы на боках выдань „Наука”, тай „Сво-
бода”. Став сполуредактором журнала „Благо-
вісник”. Помагав журналови „Душпастырь”, а у 
1935 році узяв на себе выданя неполітичного 
місячника „Неділя”.

Геніално склав катехизмы на руському языку 
діла ушыткых восьми класув гимназії, бо такі 
учебники до 1919 рока выдавалися лем  мадяр-
ськым языком. Е. Бокшай є автором многых книг по 
теології, склав и выдав молитвенник „Господу 
помолимся”. Сись молитвенник выдержав много 
выдань, выходив великым тиражом. У 1940 році 
быв опублікованый зборник недільных проповідей 
Бокшая под назвов „Научите все языки”. Проповіді 
ся печатали и у епархіалнуй пресі.

Еміліан Бокшай быв прекрасным воспитате-
льом молодежи. За 26 рокув, як професор релігії, 
воспитав нову генерацію интелігенції у дусі 
глубокої набожности и любови до свого народа и 
края.

Йосиф Бокшай украшав храмы Божі высоко-
художественными розписами, а Еміліан Бокшай 
обогащав у тых храмах людські душі свойим 
духовным талантом. З Божов помочов!

Алекс Д.
Будапешт-Мукачово

Знаток теології, 
автор молитовника

Знаток теології, 
автор молитовника

М.А. Балудянський
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Русинська             Кухня

Ладимеся ид святам!
Страви из слоєного тіста

 Курячі ножки у бунді
Продукты: слоєноє тісто ( готовоє )- 2 пачки, 

курячі ножки – 8 дарабув, 1 яйце.
Спеції: суль, чорный попер.
Прилаженя: из курячих ножок зняти шкурку, 

поварити у соленуй воді, остудити а пак поперчити.
Слоєноє тісто порізати на полоски и завити 

кажду ножку тістом. Укласти їх на тепшу 
(застелену папірём) а згорі помастити взбитым 
яйцем. Печи у розогрітому бловдері 200' пув 
годины.

Примітка: мож науперед замариновати ножки 
у чесночному маринаді из лимонным соком.

Цукрики из тіста
Продукты: слоєноє тісто ( готовоє )- 2 пачки, 

оріхова и макова начинкы, 1 яйце.
Прилаженя: слоєноє тісто розкачати, порізати 

на полоски ( розміром 4Х8 см), у середену покласти 
начинку, завити як цукрики и на обидвох кунцях 
защепити.

Укласти на тепшу (застелену папірём) а згорі 
помастити взбитым яйцем. Печи у розогрітому 
бловдері 175 ' С, 15-20 минут.

Студені стравы – шалаты

Солодка паприґа из начинков.
Продукты: 2 великі черлені солодкі паприґы, 

сыр – 150-200 гр., Чеснок – 2 зубчика, 2 яйця, 
Майонез.

Прилаженя: сыр и чеснок поресельовати, 
змішати из майонезом, покласти на студеноє місто. 
Яйця зварити накруто и полупити. Паприґу 
почистити (убрати из нього сімя), на  дно укласти 
начинку из сыра, покласти одвареноє яйце, а пак 
згорі закрыти зась начинков.

Покласти у студеноє місто на 2-3 годины. 
Порізати на кругы и укласти на танірь.

Бурякова шалата из оріхом 
Продукты: 1-2 буряка, молотый оріх – 200-300 

г, 3-4 зубчика чеснока, 200 г майонеза.
Прилаженя: одвареный буряк полупити, 

чеснок и буряк поресельовати, додати молотый 
оріх и ушытко добрі умішати, заправити майо-
незом. Покласти у студеноє місто на 2-3 годины.

Дуже смачно!

Шалата „Пасулька”
Продукты: біла пасуля- 200 г ( мож 400 г 

консервованої пасулі), 2 великі черлені солодкі 

паприґи, чеснок -1 зубчик, зелень коріандра и 
петрушки, майонез, спеції по смаку.

Прилаженя: папригу порізати соломков. 
Чеснок, зелень коріандра и петрушки посічи 
надрубно. Ушыткі продукты змішати и заправити 
майонезом. Кить ся потребує, додати спеції по 
смаку. 

Дуже смачный салат и файно упозірує на столі.
Їште на здоровля!

Валерія Мориляк

Крученикы из грибовым совсом
Продукты: 1кг мняса (свиного карбоната), 200 

г сухых грибув вадь 500 г свiжых бiлых грибув, 100 
г свиного фарша, 2 цибулi, 1ст.ложка мукы, 400 г 
смeтаны, суль, попирь, олай

Прилаженя: сушенi грибы перед варiньом 
замочити на двi годины. Мнясо порiзати на єднакi 
дарабчикы и утовчи, як на одбивну. Грибы надрубно 
порiзати, половку посолити, поперчити и змiшати 
из молотым мнясом. Готову начинку покласти на 
каждый дарабчик мняса, пак закрутити. Каждый 
крученик попражити майже до готовности у 
горячому олаю.

Грибный совс: На олаю попражити надрубно 
порiзану цибулю, добавити другу часть грибув, 
посолити и поварити 15-20минут. Муку уколотити 
у сметанi и додати до грибув. Наполовину готовi 
крученикы покласти у смeтановый совс и на 
малому огнi варити ищи 15минут.

Подавати из любым гарнiром.

Марта Варга

Баклажановоє раґу
Продукты: 5 баклажанув (середнього роз-

міра), 3  морквы, 1 зеллер, 2 петрушки, 3-4 паприґи, 
5 парадичок, суль, попирь, чеснок, зелень петруш-
ки

Прилаженя: баклажаны порізати на пласты 
ширинов 0,7 мм (на карікы), посолити, лишити. 
Доти розогріти у бловдері тепшу из олайом, а пак 
пласты обваляти у муці и попражити из двох бокув. 
Цибулю попражити, додати натерту петрушку, 
моркву, зеллер, посыпати спеціями. Парадички и 
паприґу розрізати на карічкы. Приладити лабош из 
непригорающим денцем и укласти прилажені 
продукты слоями сяк: раз натерті овощі, пак 
баклажаны, парадички, паприґу, чеснок, зелень 
петрушки. 

Выкладати доти, заки ся не кунчать продукты. 
Покласти тушити на малый огень. 

Їсти мож у теплому и у студеному виді.

Андрея Ілько

Смачного!
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1.11.1947 - Умер насильнов смертю єпископ Теодор Ромжа. Провозглашеный 
Блаженым у 2001 р.
2.11.1908 - Родився Стефан Фодор - преподаватель Ужгородської універзіты. 
Закончив біолоґічеський факултет Карловської універзіты у Празі. Изглядовав 
флору Карпат. Написав книгу “Флора Закарпаття”, опреділив кулкость рослин у 
Карпатах (2913), из них 146 видув и 120 подвидув описав первый раз. Розробив 
проект восстановленія гатара ліса на полонині Руна, за котрый достав у 1992 р. 
золоту медаль Межинародного біологичеського конґреса.
2.11.1920 - Родився у Краснім Броді Михаил Шмайда - писатель, фолклорист, 
културно-освітний діятель, робив у музею у Красному Бродї и Свіднику (1960-

1971), зберать народно-поетичну творчость русинув, написав повість Паразиты (1953). зберьку 
повідань Вязка ключів (1954), романы Тріщать криги (1957), Корчмарський слуга (1965) и др. Жиє у 
Краснум Броді.

3.11.1894 - Родився Євгеній Недзельський - літературознатель, автор 
публікацій на тему літературы русинув.
4.11.1691 - Первый раз слезила чудотворна икона Пресвятой Дівы Маріі у 
Марія Повчі аж до 8-го децембра. Другый раз слезила у 1715 році, третій раз – у 
1905 році.
5.11.1924 - Родилася Анна Горват - скулптор, ґрафік, журналіст. Из 1958 р. 
выставляла свої роботы ги скулптор малых форм, медальєр, на выставках у 
Берегові, Москві, Києві, Будапештї, Варшаві. У началі 90-го рока создала цикл 
керамічеських барельєфув “Страсти Христові”. Як журналіст довгі рокы робила 
кореспондентом новинки “Kárpáti igaz szó”.

6-7.11.1992 - Одбывся Первый Межинародный русинськый лінґвістичный конґрес у Бардійові.
7.11.1899 - Родився Димитрій Попович - педаґоґ, писатель. Закончив богословськый факултет 
Будапештської універзіты. Автор брошюр на тему христіянської моралі, учебников дїла духовных 

семинарій. “Подкарпатським Обществом Наук” были издані зберьки ёго розказув 
дїла дітей. У 1949 р. за отказ перейти у православіє быв приговореный совіцьким 
судом до 25 рокув лагерув. Освобожденый у 1956 р. На ёго літературну діятелность 
быв наложеный запрет.
7.11.1948 - Быв открытый Закарпатськый обласный художественный музей 
им. Й.Бокшая, котрый є унікалным зобраням живописа, ґрафікы, скулптуры, 
декоративно-ужыткового искусства.
7.11.1999 - Выйшло товмаченя на русинськый язык св. Евангелія и 
Апостолов на неділі и свята цілого року у Словакії. Товмаченя зробили 
о.Франтішек Крайняк, монахині-василіанки др. О. Мідликова, Др. Е.Дуткова и др. 
Коректуру зробив епископ Иван Лявинец.
10.11.1871 - Родився Йожеф Иллейш - юрист, педаґоґ, мадярський політи-

чеськый и сосполный діятель русинського происхожденія. Закончив ґімназію піаристув у 
Будапештї и юридичеський факултет Будапештської універзіты. У 1919 р. быв назначеный членом 
мадярської делегації на мирнуй конференціи у Парижі, як специаліст по русинськуй проблемі. 
Составив и подав у Лігу Націй меморандум от имени “Комітета русинських емигрантув” у 

Будапештї (1921) про неодмінность включенія Подкарпатськоі Руси назад у состав 
Мадярщины.
10.11.1950 - Родився у Березові (Украйина) Михаил Град - инженер, поет, 
публіцист, школный учи-тель. Председа Союза писателюв Подкарпатя. Выдав три 
зберьки поезиї „Серце солдата” по-руськы, „Чари земні” по-украйинськы и 
„Закувала зозулиця” на русинському языку.
11.11.1936 - Родився  Дюра Папгаргаї - белетріст, поет, педаґоґ, писатель 
драматичных пієс, критик и редактор русинської націоналної орієнтації. Редактор 
новинкы „Руске слово”, главный редактор часописа „Шветлосц” (1966 – 1998). 

Н О В Е М Б Е РН О В Е М Б Е Р

             Памнятні даты               Emlékezetes dátumok

Теодор Ромжа

Стефан Фодор

Анна Горват

Икона Пресв. 
Дівы Маріі 
у Марія Повчі
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Започатковав и выдав серію новых творув русинської літературы, Бібліотеку 
молодых русинськых писателюв „Жридла” (28 книжок), и пририхтовав до выданя 
два томы творув Гавриїла Костельника (1970 – 1975). Свою поезію и прозу почав 
выдавати ищи ги студент у 1950-х роках. Межи русинськыма писателями Воєво-
дины вун є первым, піснї котрого опублїковали по анґлійськы („Journey to South”). 
Ёго проза майлїпше представлена у дїточум романї „Конєц швета” (1980) и у 
зберьцї приповідок „Вина” (1984). Ёго драмы „Остац у себе” (1971), „Вистата 
конїца” (1973) и другі, включаючи дакулко дїточых, часто ставлять аматорські 
групы и Русинськый народный театер Дядя, де и сам Дюра Папгаргаї ставив свої 
драмы и драмы другых авторув. У роцї 1988 вун пише драматичну „русинську трилоґію” пуд назвов 
„Образи на скори”, котру посвятив исторії свого народа, зачинавучи з ёго прихода до Керестура у 
1740-х роках. Опублікованї и ёго выбранї драмы „Живи цинї” (1999) и выбранї приповідкы „Запор” 
(1999).  Вун є майзнамым русинськым писателём Воєводины. У роцї 1997 за літературну роботу 
достав награду „Вук Караджич” у Югославії, и у сёму ж роцї став первым лавреатом межинародної 
награды А. Духновича за найлїпшу роботу у русинськуй літературї, котру 
присвоює фонд канадського русинського філантропа Стівена Чепы.
11.11.1938 - Родився У Бобовищі (Подкарпатя) Михаил Болдижар - историк, 
изґлядователь, научник.Закончив Мукачовськоє педаґоґічноє училище, у 1962 р. 
Ужгородську універзіту, историчный факултет. У 1969 році защитив кандидатську 
дисертацію. Предмет ёго изглядовань: исторія и діятелность греко-католичеської 
церквы на Подкарпатю, исторія рудного края. Написав книгу „Край мій рідний”, де 
проявилася ёго любов до Подкарпатя. Научными доказателными арґументами 
поддержує русинськоє двиганя.
12.11.1928 - Родився у Хусті (Подкарпатя) Юрій Шкробинець - поет, перекладач, 
публіцист.Закончив Хустську середню школу, а затым філолоґічный факултет Ужгородської 
універзіты. Писати стихы зачав у 1942 р. Выдав цикл стихув „Блузка жовтава” (1945), „Тихий 
трепет руки и ріки” (1974), „Може, в лету не кане ім'я (1980), „Пам'яттю Тиса тече” (1988). Цикл 
„Сонети пам'яті” присятив Ю.Гойді, М.Томчанію, Л.Дем'яну, Ф.Манайлу, 
П.Лінтуру. Окрем того, зробив много перекладув из мадярського языка на 
украйинськый язык и наоборот. До 250-рочя великого німецького поета Гёте 
перевюв низанку ёго поезій. 
14.11.1732 -  Родився епископ Андрій Бачинський - основатель духовноі 
семинарії у Мукачові. Великий просвітитель, выдав 5-томну Біблію. Подпоровав І. 
Пастелія, І. Базиловича и других, котрі доказовали автохонность русинув на 
Подкарпатю.
14.11.1815 - Родився Иван Дулишкович - знамый историк, културный діятель, 
автор сборника историчеських статей „Історическія черты угрорусских”, 1874-
1875., и 1877.
14.11.1910 - Родився Адальберт Борецкий - художник, педаґоґ. Закончив учителську 
семинарію у Ужгородї. Быв у истокув подкарпатської школы живописи, як представитель ёго 
молодежного поколінія. Писав пейзажі и жанрові композиції у стилі експрессионізма (”Народні 
танці”, “Раховська Мадонна”, “Аркан”). Як и другі художники подкарпатської школы, у 50-60-х рр. 
“отдав дань” соцреалізму. Из 1964 р. жив у Кошицях (Словакія).
19.11.1789 - Родився Михаил Лучкай - талантливый сященник, філолоґ, 
историк писатель, фолклорист. У 1830 році выдав у Будині „Граматику Славяно-
Русинську” (1831, „Церковні бесіды на всі неділі рока на поученіє народа” Будин, 
Типографія Всеучилища Пештянського, 1831). Автор „Історіі Карпатських 
Русинов Мадярщины”. Книга была написана на латинському языку.
20.11.1866 - Родився Михаил Врабель - педаґоґ, журналіст, фолклорист. 
Закончив Ужгородську учителську семінарію. У 1898-1918 рр. редактор новинки 
„Неділя” (Будапешт), котру выдавало дїла русинськых селян Міністерство 

             Памнятні даты               Emlékezetes dátumok
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земледілія Мадярщины. Составляв земледільческі календарі „Приятель селян” 
(приложеніє до журнала „Неділя”).
21.11.1899  - Родився Михаил Паллаг - народный учитель. Учився у 
мукачовськуй ґімназії и мукачовськуй учительськуй семинарії. Робив у многих 
селах учителем. Уєдно из учениками зберав фолклорні співанки, обряды. Зберав 
знамениті верховинські вышиванки, написав про них очерк. Сотрудничав из 
знамым краеведом Тиводором Легоцьким. Участвовав у русинському возрож-
денію, быв инициатором реставрації памнятника А.Митрака на Росвиговському 
цвинтарі у Мукачові.

23.11.1857 – 1947 - Родився у Штефурові (Словакія) Емілій Кубек - греко-католичеський 
сященник. У сященники высятили го у Пряшовськуй Епархії. Майже 20 рокув 
служив у селї Снаков, пак еміґровав у Америку. Из рока 1904 до кунця жизни 
служив на фарі греко-католичеської церкви Махоной Сітї (штат Пенсильванія). Щи 
за роки, як жив у Европі, у році 1906  вун склав словник „Staroslavianskii-uhorskii-
russkii-nimetskii slovar' k sviashchenomu pysaniu”. У Америці пише ліричнї стихы, 
повістї. Выдає свую новелу, котра є єдинов новелов по-русинськи, што ся выдала у 
Америці. У році 1923 выдає чотирёхтомну зберьку „Narodny povisti i stichi”, у 
котруй увидїв світ ёго найбулшый роман „Marko Šoltys: roman iz žit'ja Podkarpatskoj 
Rusi”. У Америці выдав „Народні повісті и стишки”. Писав и пуд псевдонімом 
М.Ганич. Дїла ёго поетики є характерным выспівованя русинського народа, ёго 
традицій. Має ряд сентименталных стихув, де вун пише про своє жаданя вернутися 
дому, на Отцюзнину, котруй вун у душі до кунця своєї жизни лишився вірным.
23.11.1961  -  Родився у Жумберку, у городі Печно /Хорватія/ отець Михаил 
Холошняй. Закончив штудіъ у Хурі (Швейцарія). На диакона быв висяченый у 
2000 році, а на сященника - у 2001. Заниматься писаням икон. Своє майстерство 
усовершенствовав у Греції (Афінах и Салоніках). У нынї є капеланом у Дюрдові и 
настоятелем парохії у Ґосподинцях.
24.11.1923 - Родився Стефан Мартон - знамый композитор, педаґоґ, музыкант. 
По собі лишив 400 ориґіналных музыкалных произведеній. Дуже знаті ёго 
обработки русинськых, мадярськых, словацькых народных співанок.

24.11.1975  - Умер Александер Бескид - юрист, русинськый адміністратор и сосполный діятель. 
Закончив юридичеський факултет Будапештської універзіты (1912), доктор права и 
филозофії. Послі Мюнхенськоі конференції (1.10.1938 р.) быв назначеный другым 
віце-губернатором, а по образованію автономного правительства Подкарпатської 
Руси А. Бровдія (1.10.1938 р.) исполняв свої функції ищи даякий час, до роспада 
ЧСР.
27.11.1933  - Родився у Пихнях ПгДр. Михаил Гиряк - высокошколськый 
педаґоґ, публіціст, літератор. Выдав дакулко томув русинськых приповідок, далші 
публікації, составив зберьку Співанки Анны Мацібобовой и повіданя Анны 
Ґалгашовой Стружніцькими пішниками (1993), быв сполусоставителём первого 
пореволюціонного Русинського народного календаря на 2001 рук, сполуавтором 

публікаціи Пихні (1997), выдав 1 том Бібліографії народных співанок и народної поезії русинув 
восточного Словенська (1994), публікації Горі тима Пихнями (1998), быв активным 
дописователём русинської пресы. Умер 23 марта 2008.
28.11.1998 - Отмічає своє основаня историко-краєзнавчий музей Воловецької 
районної бібліотекы. При бібліотеці є народный фолклорно-етноґрафічный 
колектив „Верховинка”, сценарії дїла котрого пише знама зберателка фолклора 
Софія Губаш. Колектив выступав у Будапештї у 1999 р.. У музеї є великоє зобраня 
народных вышиванок низинов, хрестиком, русинськоє убраня, характерноє дїля 
Воловеччины, предметы быта. Историко-краєзнавчий матеріал помагать у 
проведені фолклорных сят, Дня села, сята Коломыйки и др.
29.11.1946 - Комуністичным режімом закрыта Ужгородська Высша Духовна 

    Семінарія.
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