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Як кібы єм у снї чув: „Лем через мій труп ся дістанете до Руського 
дому?... Але труп довго не вытримле, як наприклад К. Барны, быв-
шого председы справной рады Надації Руськый клуб 1923, котра 
беззаконно ся стала властником маєтку Руського дому в Пряшові.
В минулім чіслї нашых новинок сьме публіковали статю Далшый протест перед Руськым домом 
у Пряшові, в котрім сьме, окрем іншого обіцяли, же в далшім чіслї НН опублікуєме Отворенe писмo 
міністрови внутра СР в кавзї Руськый дом у Пряшові. Повниме слово. Окрем того, додавам, же ани 
„злодїї“ ся не вздають, бо як перед тым дав ня до суду Конштантін Барна і кол., (міджі тым вмер, 
также суд быв зрушеный), так теперь на суд дав жалобу проти мі в дїлї охраны особности Штефан 
Секерак і кол. Процес буде на Окреснім судї в Пряшові 26. апріля 2010 од 8.45 год. Придьте вшыткы, 
што мате што повісти к дїли незаконного переводу маєтку Руського дому на Надацію Руськый клуб 
1923. Може ся кус посунеме допереду у волоклых судных спорах у дїлї будовы Руського дому?!



Iнтернетова презентація 
„Правописного словнїка 

руского язика“
3. марца 2010 в Коцурї на сербскій Войводинї 

была інтернетова презентація Правописно-
го словника руського (русиньского) языка. 
Штирирічна робота над проблемами правопису 
русиньского языка ближыть ся к першому значно-
му резултату – выданю „Правописного словнїка 
руского язика“. 

У 2006 роцї Областный секретаріат про науку 
і технолоґічный розвой прияв проєкт проф. др 
Михайла Фейсы під назвов Актуалны про-
блемы правопису русиньского языка і дав 
на то першы фінанції. Перша третина тексту 
„Правописного словнїка руского язика“ початком 
того місяця была поставена на сайт Мірослава 
Силадїя (www.rusnak.info), і так ся стала доступна 
шырокій громадї. Плануєме, жебы друга трети-
на тексту была дана на сайт всерединї марца, 
а третя третина – до кінця марца. Рецензованя 
ся планує в половинї апріля а выданя того 
капіталного дїла у маю.

Вызываме професорів, лекторів русиньско-
го языка і літературы, языковых редакторів 
русинькых медій, перекладателїв і вшыткых 
заінтересованых, жебы „Правописни словнїк“ 
вышов якнайлїпше, жебы свої припоминкы посы-
лали на адресу главного редактора того твору: 
fejsam@eunet.rs. 

-мф-
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У БРАТІВ-РУСИНІВ

25. фебруара 2010 сьме сі припо-
мянули двадцять років од смер-
ти найбівшого пряшівского ґреко-
католицького історіка, публіцісты 
і редактора другой половины 20. 
стороча – о. Штефана Папа (11. 3. 
1917 – 25. 2. 1990). Хоць отець Ште-
фан Пап быв у роках 1968 – 1989 
найпродуктівнїшым ґрекокатолицькым 
священиком в публікачній роботї 
(в тых роках в цїлій ґрекокатолиць-
кій Пряшівскій єпархії зо священи-
ків нихто не публіковав, окрем нёго), 
днесь є тот історік ґрекокатолиць-
ков єрархіов іґнорованый. Чом? 
Бо отець Штефан Пап щіро любив 
ґрекокатолицькый обряд і одкрыто го 
бранив проти латинізації-словакізації.

Ґрекокатолицька церьков была 
в роках 1950 – 1968 заказана. По 
обновлїню Ґрекокатолицькой церь-
кви в Чеськословеньску (Пражска ярь 
1968) по пару місяцях „слободы“ ся 
„шрубкы“ комуністічного режіму назад 
міцнїше прикрутили і было по сло-
бодї писаного і говореного слова... 
Тота сітуація тримала аж до новемб-
ра 1989, коли ся зачала демократіза-
ція сполочности...

Як было высше спомянуте, в роках 
1969 – 1989 нaйпродуктівнїшым авто-
ром в публікованю книжок, статей, 
але і цїлых часописів (Слово, Благо-
вістник) в ґрекокатолицькій церькви 
быв бесспорно Штефан Пап. Было 
то і зато, же му в тім дїлї помагала і 
ёго жена Марта, роджена Пайкошова. 
Дїти їм Господь Бог не поблагословив, 
і так вшыткы свої силы жертвовали 
роботї на благо ґрекокатоликів. Жебы 
їх підкрїпили духовно, інтелектуално і 
народностно. 

Старша і середня ґенерація ґреко-
католиків знає многы історічны статї 
о. Штефана Папа передовшыткым із 
Благовістника, Слова і Календарїв 
з того періоду. Парадоксным є, же 
в сучасности ся творчость о. Ште-
фана Папа єрархіов ґрекокатолиць-
кой церькви іґнорує, бо о. Штефан 
Пап быв Русином – в тім часї єдиной 
доволеной – україньской орьєнтації, 
а ґрекокатолицька церьковна єрар-
хія „поштухована“ латиніками од року 
1968 аж доднесь робить вшытко про 
асімілацію Русинів. Довод є простый: 
з Русина нїґда римокатолик не буде, 
але зо Словака легко. Зато Ваті-
кан од року 1968 аж доднесь доса-
джує на ґрекокатолицькы єпіскопскы 
престолы на Словакії лем „до грїха 
послушных“ єрархів, котры бессо-
вістно ліквідують вшытко русиньске. 

Затоже з цїлой творчости о. Штефа-
на Папа чути русинство і любов к 
выходному ґрекокатолицькому обря-
ду, сучасны ґрекокатолицькы єпіскопы 
(монс. Ян Бабяк, монс. Мілан Хаутур), 
котры часто докінця верейно служать 
Службы Божы в латиньскім обрядї, 
го не люблять. Наслїдно і другы свя-
щеници, котры од них дістають плат, 
тыж собі дають позор, жебы не стра-
тили своє місце „під сонцём“ і прото 
ся вшыткы справують так, як кібы о. 
Штефан Пап нїґда на тій земли не 
жыв і николи нияку книжку ці статю не 
написав...

Лем на припомянутя: о. Штефан 
Пап в роцї 1970 выдав у пражскім 
выдавательстві Супрафон знотовану 
книжку ґрекокатолицького старосла-
вяньского літурґічного тексту Ірмоло-
ґіон і о рік пізнїше в тім істім Супрафо-
нї вісем довгограючіх ґрамофоновых 
платень, на котрых ёго талентованый 
сполупрацовник з прекраснымм голо-
сом – о. Нікіфор Петрашевіч (1915) 
наспівав вшыткы літурґічны співы 
ґрекокатоликів по старославяньскы. 
З тых ґрамофоновых платень ся 
доднесь люде учать співати Службу 
Божу, Утреню, Вечурню нелем на тері-
торії днешнїх чеськых земель і Сло-
веньска, але і в Америцї і Канадї, де 
їх професор П. Р. Маґочій іщі за соці-
алізму перевыдав і дістрібуовав міджі 
русиньскых ґрекокатоликів. 

Отець Штефан Пап дав в роцї 
1971 выдруковати і свій молитвен-
ник про ґрекокатоликів під назвов 
Хрістос – моя сила, котрый быв 

знову выданый в роках 1981 і 1982. 
Окрем того в роцї 1982 выдав про 
ґрекокатоликів Біблійный катехізм 
для ґрекокатоликів а в роцї 1984 
ґеніалну публікацію про св. Сповідь: 
Тайна покаяня. В роках 1970 – 1974 
выдав пять календарїв Благовіст-
ника і в роках 1980 – 1985 шість 
Ґрекокатолицькых календарїв... 
Окрем того му в Філаделфії в Амери-
цї у роцї 1983 вышла унікатна історіч-
на книжка Початкы хрістіанства 
на Закарпатю.

По смерти о. Штефана Папа (25. 
фебруара 1990), дякуючі ёго женї Мартї 
Паповій (1920 – 2002) і приятелёви їх 
родины М. Мушинкови (1936), была 
в Іванофранківску на Українї в роках 
2001 – 2003 выдрукована монументал-
на історічна робота-трілоґія о. Штефа-
на Папа: Історія Закарпаття. Публі-
кація має высше 1 600 сторінок і описує 
історію Русинів на теріторії історічной 
Підкарпатьской Руси од найдавнїшых 
часів аж до року 1918. Тов публіка-
ціов ся о. Пап зарядив міджі такых 
великанів підкарпатьскых історіків-
Русинів, якыма были о. Іоані-
кій Базиловіч, ЧССВ (1742 – 1821),  
о. Михайло Лучкай (1789 – 1843),  
о. Андрій Балудяньскый (1807 – 
1853) і о. Василь Гаджеґа (1864 – 
1938).

Отець Штефан Пап є вєдно зо 
своёв женов Мартов похованый на 
кошіцькім Верейнім цінтерю. Вічная 
їм память!

Йосафат Владимір ТІМКОВІЧ, 
ЧССВ, Кошіцї

Найвекшый ґрекокатолицькый історік
(20 років од смерти Штефана Папа)

Образ Русина А. Варгола – 
за высше 3,5 міліона $

11. фебруара 
2010 в Лондонї зре-
алізовала світова 
аукчна сполочность 
Хрістіс дражбу 
творів повойно-
вого і сучасно-
го вытварного 
уменя. Міджі НАЙ 
выдраженыма тво-
рами быв і Вар-
голів „Dollar Sign“ 
( П і д п и с а н ы й 
долар), котрый із 

выволаваючой цїны 1,8 міліона америцькых дола-
рів наконець быв выдраженый за суму 3.558,750 
доларів без 17-процентной продажной премії. 
Iнтернетовый портал „ArtDaily Newslette“ у звязи 
з продажом того „іконічного“ поп-артового твору 
написав, же ёго послїднїй аукчный продаж быв 
у новембрї 2005 року в Ню Йорку і досяг конечну 
суму 1,6 міліона америцькых доларів, што є веце 
як 100-процентовый ґалерійный нарост за пері-
од пятёх років.

В маю 2007 на аукції в Ню Йорку, быв 
зазнаменаный рекорд найдорожшого продано-
го твору Енді Варгола, кідь полотно під назвов 
„Green Car Crash“ (Зелена автогаварія) было 
выдражене з выволаваючой цїны 25 міліонів 
америцькых доларів на неувіримых 71.800.000 
$. Тым ся спомянутый твір А. Варгола дістав на 
12. місце найдорожшых проданых образів в істо-
рії умелецького бізнісу вообще, але умелецькый 
світ і аукчны салы іщі лем інтерес о купованя ёго 
творів проґнозують. 

На странї http://www.artfacts.net/en/artists/
top100.html є список найпрестижнїшых умелцїв 
на світї, в котрім Енді Варголови належыть 1. 
місце.

Mґр. Мартін ЦУБЯК, 
куратор Музею модерного уменя Енді 

Варгола в Міджілабірцях
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Kіріломефодьска традіція: 
візантійскый обряд і хоснова-
ня писма – азбукы

Славяньскы апоштолы – св. Кіріл і 
св. Мефодїй принесли міджі нашых 
русиньскых предків в 9. сторочу хріс-
тіаньску віру у выходнім візантійскім 
обрядї і таксамо принесли нашым пред-
кам писмо святе – кіріліцю (азбуку), 
котре ся доднесь хоснує по нашых церь-
квах і котру доднеська ужываме в писа-
ній подобі языка.

Ку кіріломефодьскій традіції ся голо-
сять нелем Русины, але скоро вшыткы 
славяньскы народы. Докінця і гусітьскы 
Чехы ці римокатолицькы і євангелічны 
Словаци. В чеськых землях і на Сло-
веньску але днесь переважує латиньскый 
обряд і зато в 20. сторочу дакотры 
чеськы і словеньскы пролатиньскы 
історіци зачали росшырёвати неправ-
диву теорію, же св. Кіріл і св. Мефо-
дїй не принесли нашым предкам 
азбуку – кіріліцю (візантійскый 
обряд), але якусь выдуману глаго-
ліцю (латиньскый обряд, подробнїше 
позерай штудію „Cyrilika je staršia ako 
hlaholika“, Krásnobrodský zborník, Prešov, 
III /1-2, 1998). Парадоксно, тоты істы 
пролатиньскы історіци в тім істім часї 
даяк перестали бісїдовати о латиньскім 
Віхінґови, котрый цілый свій жывот про-
наслїдовав св. Кіріла і св. Мефодїя...

Свої пролатиньскы теорії выдумали 
прото, жебы:

1. даяк замасковали латинізацію 
Чеськых земель, Словеньска, Польска...

2. підломили Русинам, Русам, Україн-
цям, Білорусам, Булгарам, Сербам... їх 
самосвідомость і здраву гордость на факт, 
же лем они суть доднесь оріґіналныма і 
повныма носителями кіріломефодьской 
традіції а то нелем што ся тыкать хріс-
тіаньской віры і выходного візантійско-
го обряду, але і што ся тыкать хоснованя 
ґрафічной сістемы – азбукы (кіріліцї).

Асімілація – латинізація 
Русинів, Русів, Українцїв, 
Білорусів, Булгарів, Сербів...

На цїлім світї не єствує ани єден 
Русин, Рус, Українець, Білорус, Бул-
гар, Серб.., котрый бы быв римокато-
ликом. Прадїдівскым обрядом высше 
споминаных народів в візантійскый 
кіріломефодьскый обряд. Кідь хотять 
римокатолици перевести Русина, Руса, 
Українця, Білоруса, Булгара ці Серба 
на чуджій латиньскый віхінґовскый 
обряд, мусять їм на самый перед взяти 
писмо – азбуку і змінити го на лати-
ніку, потім їм мусять змінити народ-
ность, напр. на нїмецьку, польску, сло-
веньску, чеську, мадярьску, хорватьску... 
а аж так їм можуть змінити візантійскый 
кіріломефодьскый обряд на обряд 
латиньскый – віхінґовскый. (Подробнї-
ше ся мож о тім дізнати в публіка-
ції: J. V. Timkovič, Rusíni na Slovensku 
v cirkevných dokumentoch, I. diel, Užhorod. 
2006, с. 638. Тота сторінка є і на інтерне-
тї на www.ruthenians.narod.ru.

Тот процес ся зачав початком 20. сто-
роча, іщі за часів Австро-Угорьска. В тім 
часї были основны школы церьковны 

і дїти ся в них учіли по русиньскы, 
як ґрафічну сістему хосновали азбуку. 
Каждый ґрекокатолик тогды знав чіта-
ти і писати азбуков. Промадярьскы 
ґрекокатолицькы єпiскопы (менованы 
папом римскым) Мукачова (днешнїй 
Кошіцькый край патрив до Мукачов-
ской ґрекокатолицькой єпархії), Пряшо-
ва ці Гайдудороґу по першый раз в істо-
рії выдруковали про нашых вірників 
молитвенникы, хоць іщі в старосла-
вяньскій бісїдї, але уж латиніков в 
мадярьскій транскріпції... То прото, 
жебы люде одвыкали од азбукы – кірі-
ліцї і привыкали на латиніку. Тото 
продовжовали і по роспадї Австро-
Угорьска за першой Чеськословеньской 
републікы і найвеце по році 1968 з тым 
роздїлом, же мадярчіна была замінена 
словенчінов.

Выслїдкы списованя людей  
з року 2001 – знеужываны 
як арґументація про ліквіда-
цію старославяньскых бого-
служеб в ґрекокатолицькых 
русиньскых церьквах

За куртый час по тім ся став пряшівскым 
ґрекокатолицькым єпіскопом-єзуіта, 
Преосвященый Ян Бабяк (од року 2003) і 
в словеньскім ґрекокатолицькім часопи-
сї SLOVO дав тот єпіскоп на продовжо-
ваня публіковати офіціалны выслїдкы 
списованя жытельства на Словеньску 
з року 2001, а то з каждого конкретно-
го села ці містечка на Словеньску. В 
публікованых таблічках было нелем цїл-
кове чісло жытелїв села ці міста і ґре-
кокатоликів в данім містї або селї, але і 
чісло ґрекокатоликів подля єднотливых 
народностей.

Католицька церьков о собі прого-
лошує, же не будує на націоалізмах 
і же єй інтересує лем оголошованя 
Євангелія. Кідь бы то было так, то 
пряшівскый єпіскоп-єзуіта, Ян Бабяк 
бы не дав публіковати лем народность 
своїх вірників (то є політіка), але і 
їх материньскый язык (то інтересує 
Церьков і реліґію). В публікованых 
штатістіках в ґрекокатолиць-
кім словеньскім часописї SLOVO 
материньскый язык – хоць є важный 
при євангелізації, бо є то форма, яков 
ся євангелізація шырить, єпіскопа 
Бабяка не інтересує, тот факт быв 
ним просто одіґнорованый... То прото, 
бо ку русиньскій материньскій бісїдї 
ся приголосило омного веце ґрекока-
толиків, як ку русиньксій народнос-
ти. Штатістікы з уведженыма чіслами 
народности ґрекокатоликів на Словень-
ску были публікованы прото, жебы про 
незаінтересованого позорователя было 
цалком лоґічно высвітлене насилне заво-
джованя словенчіны до богослужеб по 
чісто русиньскых селах.

Свідомы Русины мають 
помочі Русинам несвідомым

Русиньскый тыжденник Народны 
новинкы є публікованый азбуков, котра 
є характерістічнов про Русинів. Прав-
да є така, же тото періодікум чітають 

лем Русины, котры азбуку знають. На 
словеньскых школах ся азбука уж 20 
років не учіть... также молодша ґенера-
ція Русинів (векшына з них) Народны 
новинкы не чітать.

Тоты, котры сі передплачають 
Народны новинкы і чітають їх, наіс-
то при списованю людей, котре 
буде в роцї 2011 ся приголосять ку 
русиньскій народности і ку русинь-
скому материньскому языку. Суть то 
свідомы Русины.

Русины молодшой ґенерації, котрым 
ся азбука чітать тяжше, або єй не зна-
ють, суть на 99% несвідомыма Руси-
нами, котры суть дезорьєнтованы, як 
вівцї без пастыря... Прото Русины, 
котры сі прочітали тоту статю, мали 
бы выарґументовати своїм молодшым 
членам родины, же кідь сі хотять утри-
мати візантійскый кіріломефодьскый 
обряд і културу, кідь не хотять быти 

римокатоликами, наслїдниками Віхін-
ґа, котрый пронаслїдовав св. Кірі-
ла і св. Мефодїя і вшытко выходне, 
мали бы зробити холем тото мінімум, 
же ся при списованю людей в роцї 
2011 запишуть Русинами і в колон-
цї материньскый язык будуть презен-
товати русиньскый язык. То і зато, 
жебы пряшівскый ґрекокатолицькый 
архієпіскоп-єзуіта Ян Бабяк по роцї 
2011 не міг знеужывати офіціалны 
выслїдкы штатістікы на оправда-
ня насилной латинізації і ліквідації 
русиньского ґрекокатолицького обря-
ду на Словеньску. Кідь ся Русины не 
будуть ясно ідентіфіковати, потім няй не 
плачуть над латинізаціов, асімілаціов, 
але самы над собов.

о. Йосафат Владимір ТІМКОВІЧ, ЧССВ, 
Кошіцї

Вебсайт: www.spravy.narod.ru
І-мейл: jvtosbm@yahoo.com

Захраньме кіріломефодьску традіцію!
(K списованю жытелїв на Словеньску в роцї 2011)

Споминаня на маму 
Кілько раз сі спомяну на маму, уж єй мам перед очами, як ідеме оби-

двоє через Ґрибов до Бодружаля на кермеш. Мама на ня кричіть: „Мішку, 
подь скорше, не забавляй ся там з квіточками по луцї, бо прийдеме 
пізно до церькви...“ Перед нами быв іщі файный фалаток драгы – коло 
воды, потім через лїс, аж так сьме ся могли дістати на роспутя, одкы 
уж было видно деревяну церьков. Направо за драгов під берегом была 
хыжа  моёй теты, одкы походила, в котрій ся годовала моя мама. Кідь 
выросла на красну дївку, выдала ся за мого няня – Яна Лишку до Малого 
Буківця в окресї Стропков.

В споминах ся мушу вернути назад до Ґрибова, де єм заоставав за 
мамов, бо ня веце інтересовали квіточкы на луцї, а так мама выдумала 
на ня дашто, што было інтереснїше, як пестрофаребны квіткы на 
луцї: „Подь, Мішку, я тя возьму на плечі, понесеш ся, як на коню...“

На тоту пригоду сьме часто споминали і сміяли ся, покы родічі жыли. 
Вшытко ся але поминуло, зістало лем споминаня...  Днесь споминаме 
уж лем я з братом Янком в Буківцю або в Бодружалю, де ся час од часу 
стрїчаме.

Пес, ці вовк? 
Кідь єм ся раз вертав з Руського Грабівця до Іновця, де єм ся по войнї 

приженив і дістав роботу учітеля,  мусив єм іти пішо через лїс, бо 
ниякый автобус уж не ішов. Нараз єм зачув ломоз голузя. Была уж тма 
і не было добрї видно, но подумав єм сі, же то суть наісто полёвници. 
Заставив єм ся і чекав... Позерам, уж і полёвницькый пес ся вказав на 
стежцї. Застав передо мнов дас на три метры і позерав ся мі до оч, як 
кібы хотїв дашто повісти. Но по куртім часї одбігнув гет. Я зістав як 
замороченый, бо єм сі усвідомив, же то не быв пес, але вовк. Знав єм го 
з росповідей нянька, котрый мі го вказав і на образику в календарю....

Мала громадка векшу просить...
І тота пригода ся мі стала вночі, як єм ся вертав через лїс домів 

з ославы з містныма функціонарями. Быв то даколи такый звык, же 
сільскы функціонарї час од часу посидїли з нами – учітелями, побісїдо-
вали сьме о роботї, о проблемах і досягнутых успіхах. Быв то просто 
такый людьскый контакт, котрый ся але не заобышов без погощіня. 
В добрій дяцї єм ся пустив коло півночі своїм  выходженым пішником, но 
нараз єм до чогось закопнув і звернув ся на громадку... 

„Та то вы, пане учітелю? Хвала богу, же уж сьте ту, бо уж на вас 
чекаме дость довго...“ Нараз єм збачів, же єм властно впав на дві 
людьскы тїла.  Были то нянько зо сыном – двоме циґане, котры робили 
недалеко – в дружстевных маштарнях. 

„Поможте мі, пане учітелю, бо нянько ся напив і не годен єм го двиг-
нути... Знав єм, же прийдете, бо качмарь мі повідав, же і вы тады ходи-
те домів. Але уж довго чекаме, видить ся, же нянько уж і вытерезвів.“

Пришло мі смішно, но ніч єм на собі не дав знати і зачали сьме двига-
ти нянька, котрый ся акурат будив. Вшытко добрї допало, надраном 
сьме помалы пришли до Іновця.  Циґане мі были барз вдячны. Были то 
слушны люде, працовиты, лем сі любили выпити.    

Мґр. Михал ЛИШКА, Михаловцї
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Хочете штудовати 
русиньскый язык

на Пряшівскій універзітї?
В тім часї будучі абсолвенты середнїх школ давать 

приглашкы на высокошкольскы штудії, зато хочеме 
їх поінформовати о актуалных можностях штудія 
русиньского языка на Пряшівскій універітї в Пряшові, 
причім комплексны інформації можуть здобыти на веб-
сторінцї ПУ www.unipo.sk, респ. на сторінках окремых 
факулт ці Інштітуту русиньского языка і културы ПУ. 

Также в академічнім роцї 2010/2011 ПУ отварять в 
бакаларьскім ступню штудія слїдуючіх 16 комбінацій 
з русиньскым языком і літературов:

Філозофічна факулта (приглашкы приїмала до 28. 
фебруара 2010): 

русиньскый язык і літ. – історія, естетічна выхова, 
етічна выхова, філозофія, анґліцькый язык і літ., 
французькый, нїмецькый, російскый, словацькый і 
україньскый язык і літ.;

Факулта гуманітных і природных наук (приглашкы 
приїмать до 31. марца 2010): русиньскый язык і літ. 
– анґліцькый язык і літ., словацькый язык і літ., 
біолоґія, ґеоґрафія, вытварна выхова;

Факулта шпорту (приглашкы приїмать до 9. апріля 
2010): русиньскый язык і літ. – тїлесна выхова.

Віриме, же тоты інформації заінтересують тых, котры 
уважують о высокошкольскім штудію і про кого якраз 
русиністіка бы ся могла стати іншпіраціов.

ПгДр. Анна ПЛЇШкОВА, ПгД., 
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 

універзіты в Пряшові

Карпаторусиньскый научный центер 
в США выголошує каждорічну

Премію 
Александра Духновіча

за русиньску літературу 
од Штефана Чепы

Преміов А. Духновіча (1.000 $ і сошка 
карпатьского медвідя) буде оцїнена 
найлїпша книжка опублікована за 
послїднїх 5 років.
Премія А. Духновіча помагать хоснованю русинь-
ского языка в літературных творах, котры вно-
сять вызначный вклад до розвоя русиньской 
красной літературы. Прозовы і поетічны книжны 
выданя надрукованы в роках 2005 – 2009 
мають право на премію в  роцї 2010. Авторы 
або выдавателї повинны представити предкла-
дану книжку і послати 3 екземпларї з коротков 
біоґрафіов автора на ниже уведжены адресы. 15. 
апріль 2010 року буде послїднїм днём засланя 
вшыткых матеріалів. Членами комісії в р. 2010 
суть: Елейн Русинко (США), Марія Павловская 
(США), Валерiй Купка (СР).

Адресы на  посланя книжок:
2 екземпларї: Professor Elaine Rusinko, 
Department of Modern Languages and 
Linguistics, UMBC, Baltimore, MD 21250, USA, 
(e-mail: rusinko@umbc.edu), 
1 екземпларь: Doc. PhDr. Valerij Kupka, 
Važecká 12, 080 05 Prešov, Slovakia.

У выставных просторах Музею Войтєха 
Леффлера у Кошіцях суть од 9. марца до 
18. апріля 2010 р. выставлёваны образы 
кресленого гумору і сатіры Федора Віца, 
котрый до Кошіць пришов на особне 
позваня директора музею Мґр. Йозефа 
Ґаздаґа. Іщі перед отворїнём выставкы 
кошіцька публіка заповнила просторы 
музею до послїднёго містечка. Притомны 
были і вызначны гостї, як напр. старос
та містьской части Кошіць „Старе Місто“, 
Мґр. Любомір Ґреґа. Притомных привітав 
і выставку отворив директор музею, Мґр. 
Йозеф Ґаздаґ. Куратор выставкы, доц. 
Др. Владислав Ґрешлик із Пряшівской 
універзіты у своїм выступлїню росповів 
інтересны моменты із жывота і творчос
ти автора образів – карікатурісты Федо
ра Віца.

Подля обсяглой творчости нелем в 
области умелецького креслїня гумору 
і сатіры, но і в области русиньского 
руху, Федор Віцо ся нам явить як чоло
вік з двоматрёма а, може, і веце тваря
ми. Там, де ся рїшають найвызначнїшы 
вопросы ідентічности Русинів, там 
Федор не хыбує. Окрем кресленого 
гумору і сатіры, він ся вызнать і в про
фесії фотбалового тренера молодых 
русиньскых хлопцїв, або як герець у 
філмі о русиньскім селї Осадне, о котрім 
ся европосланцї дізнають аж в Бруселї, а 
філму ляпкали і на фестівалї в Карловых 
Варах. Кідь было треба, він ся поставив 
і до чела Містной орґанізації РОС у Пря
шові, де зачав перед ріствяныма свят
ками орґанізовати Вечоры русиньскых 
традіцій, режію котрых взяв на себе. 
Велику револучну актівность уж веце 
років проявлять при орґанізованю 
протестных акцій за навернутя Руського 
дому од приватізаторів маєтку русинь
скому народу, абы тот служыв цїлям, а 
котрый быв у 1925 роцї із збірок наро
ду і дарів многых нашых русиньскых 
дїятелїв купленый. Могли бы сьме іщі 
далше припоминати і ёго ініціатівы як 
выдавателя пресы або дїятельство в 
іншых областях на хосен нашого русинь
ского народа. Подля многочісленной 
публікы притомной при отворїню ёго 
выставкы, Кошічане добрї знають хто є 
Федор Віцо і зато на стрїтнутя із ним ся 
барз тїшыли. При позераню ёго обра
зів велё людей міджі собов бісїдовало 
по русиньскы, бо председкыня Містной 
орґанізації РОС у Кошіцях, Марія Біцко-
ва і автор той статї зорґанізовали своїх 
членїв з нагоды выставкы, абы стрітити 
міджі собов нашого Федора. По отворї
ню выставкы ся у своїм приговорі Федор 
Віцо окреме – по русиньскы – подяковав 
і членам кошіцькой русиньской орґа
нізації за миле привітаня і вытворїня 

благоприятных условій на ёго презента
цію у Кошіцях.

Федор Віцо ся народив 9. новемб
ра 1944 у селї Шапинець, днесь часть 
села Округле, до котрого ёго родіче были 
евакуованы почас боїв на Дуклї. Своє 
дїтинство прожыв у русиньскім селї Рош-
ківцї, окрес Міджілабірцї. Ту і ходив до 
основной школы, у котрій учітелёвав ёго 
нянько. Жывот на селї, радости і страс
ти бідных сільскых людей добрї спо
знав, розумів і їх сільскій філозофії при 
поглядї на жывотны проблемы. Може і 
досправды тоту сільску, людську мудрость 
і філозофію вложыв до уст дїдкови – буду
чому главному представителёви кресле
ного серіалу – Ількови Совови з Баюсо-
ва. Думкы нашого дїда Ілька о жывотї 
і о рїшїню каждоденных проблемів, о 
котрых собі даколи лем так сам про себе 
під носом повідать, суть нам барз близкы 
і зрозумілы – як бы їх нам з душы чітав. 
Зато Ілько Сова з Баюсова быв не лем 
облюбленым дїдком, но і радцём, кідь 
сьме ся радили з ним, што бы повів Ілько 
Сова з Баюсова на такый, або інакшый 
проблем. Нїт ся чому чудовати, же ёго 
мудры погляды на жывот находили місце 
і у пресї, котра выходила на словацькім, 
україньскім і русиньскім языках.

 Велику популарность у словацькім 
гуморістічнім часописї „Рогач“, мав серіaл 
кресленых образків під назвов „Дереш“. 

В них представив збойника „Яношіка“ як 
найсправедливішого чоловіка, котрый все 
буде збияти у богатых а помагати бідным. 
„Яношіковскы погляды“ на дакотры рїші
ня челных представителїв страны а влады 
в 60ых і 70тых роках минулого сторо
ча не были згодны з тым, як бы ся тогды 
мала робити політіка подля Яношіка. Зато 
надруковану книжку почас нормалізачно
го процесу в 70ых роках м. ст. было зака
зано продавати і книжка нашла своє місце 
в шротовнику. Федорови Віцови ся пода
рило в послїднїм часї позберати „дере
шовского Яношіка“, знова книжку выдати 
і на выставцї продавати. Інтерес о книж
ку быв великый а іщі векшый о підпис 
автора Федора Віца. Не было ани часу з 
ним спокійно при погарику винка погово
рити о ёго далшых планах, о проблемах 
в русиньскім русї і тому подобно. Може 
даколи другыраз... 

Выставны просторы музею люде лем 
помалы охабляли, а іщі перед будинком 
на ходнику довго дебатовали істотнї і о 
тім, де ся бере у того чоловіка така пестра 
фантазія і напады як помочі нашому 
русиньскому народу. Жычіме тобі, наш 
Федоре, іщі велё душевных і фізічных 
сил у нелегкій роботї. Сьме рады, же тя 
маме.

Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, 
Кошіцї 

Жыєме в тяжкій екномічній сітуації. Тісячі людей суть без 
роботы. А кідь до обыстя не приходить нияка коруна, або 
цалком мала, родины не можуть выжыти з місяця на місяць. 
На страві ся много ушпорити не дасть, але преці, кібь сьме ся 
над собов дакус задумали і поставили сі вопрос: Не ходили 
сьме частїше по потравинах, мнясар
нях і іншых склепах, ці нам было 
треба або нїт? Не перепхавали сьме 
ся з мнясом, вудженыма выробками лем зато, же сьме на то 
мали? Не занедбали сьме свої загородкы, бо што ся будеме 
про морков, цібулю, шалату, огуркы і інше трапити, кідь в 
склепах є вшыткого достаток?..

Так сьме розмітовали горїдолов, бо нам черькали конункы 
в кешенях. А нараз – бум! І сьме притиснуты к земли! Терпи
ме, по склепах не маєме з чім бігати і бідуєме як знаєме.

Маю уж свої рокы. Выросла єм в скромній девятьчленній 
родинї, а бідонька нас научіла, перебачте за слово, „не чепе
рити ся“ в жывотї і не ростїговати ся дошырока. Бо як сьме 
на „гонос“ не мали, мусили сьме ся ускромнити з тым, што 
было. Чом то пишу? Бо думам собі, же якраз такый скромный 
жывотный заклад в днешнїх тяжкых часах міцно поможе 
чоловікови жыти і пережыти. Пересвідчіла єм ся на властній 

скорї, а зато сі доволю вам порадити – як мож многораз 
ушпорити.

Може ся вам то буде видїти, же суть то деталї і неважны 
дїла, але якраз з малых дїл ся складать велика громадка. А 
теперь конкретнїше.

Зеленину і садовину нїґда з моїм 
мужом не купуєме, знаєме собі єй 
выпестовати самы, а то нелем про 

себе, але і про дїти, далшу родину, знамых. З мнясом то не 
переганяєме. Шматя, бутор і іншы дослужены матеріалы – 
десять раз собі роздумаєме, покы їх вывержеме до смітя. 
Змайструєме з них много хосенных річей, котры нам іщі 
файно послужать. Не бігаєме по выпродажных акціях, кідь 
нам не треба. І на енерґії ся дасть дакус ускромнити.

І так на кінцї рока сьме міцно почудованы, же ай тота мала 
корунка (ці днесь уж тот центик, евро), яка до обыстя за рік 
пришла, ся назберала на шумну суму, з котрой потім можеме 
здїлити дїтём, внучатам або про себе на оддых.

Вірьте, высокочестованы чітателї, же то не є нияка хвала з 
мого боку, але правдива і щіра рада як мож днесь пережыти. 
Также: научме ся быти дакус скромныма і практічныма. 
Выплатить ся то! Марія ҐІРОВА, Снина 

Iлько Сова з Баюсова у Кошіцях

• У выставных просторах Музею Войтєха Леффлера у Кошіцях суть од 9. мар-
ца до 18. апріля 2010 р. выставлёваны образы кресленого гумору і сатіры од 
Федора Віца (першый справа), котрый до Кошіць пришов на особне позваня 
директора музею Мґр. Йозефа Ґаздаґа (другый справа), котрый притомных 
привітав і выстаку святочно отворив. Фотка автора

Як днесь мож зашпорити?

З ПОШТАРЬСКОЙ ТОРБЫ


