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Енді ВАРГОЛ (Андрій ВАРХОЛА)  
– найславнїшый Русин
(К недожытым 81. народенинам краля поп-арту)

(Продовжіня на 2. стор.)

Сучасный ерб вшыткых 
Русинів світа

 
За першой Чеськословеньской републікы (1918 

– 1939) быв то ерб Підкарпатьской Руси як 
єй інтеґралноой части, в сучасности є ербом 
Русинів на цілім світї.

Попис ербу: в лївій половинї  – 3 золоты смугы 
(полосы) на світлобелавім полю, в правій половинї 
– у темночервеній фарбі фіґура стоячого на двох 
лабах карпатьского медвідя з отворенов папулёв 
на стрібернім підкладї (фонї). Медвідь сімболізує 
Карпаты, три золоты смугы (подля дакотрых 
ученых) – три рікы: Уж, Латоріцю і Тісу. 

Тот ерб є на тітутлній строрінцї скоро вшыткых 
русиньскых періодік. Од того чісла, так бы повісти 
з нагоды 18-річного юбілею Народных нови-
нок (перше чісло вышло 25. авґуста 1991), 
русиньскый ерб дістає ся і на тітулну сторінку 
нашых новинок. - аз -

Америчан русиньского корїня – Енді Варгол, родічі котро-
го ся переселили з малого села Микова (окр. Стропків) на 
выходній Словакії, народив ся 6. авґуста 1929 як Ендрью 
Варгола в Піттсбурґу. Першый америцькый малярь, пред-
ставитель поп-арту, котрому быв присвяченый музей мімо 
aмерицького контіненту, в Міджілабірцях, Музей модерно-
го уменя Енді Варгола (1. 9. 1991), і в ёго роднім містї – 
Піттсбурґу (16. 5. 1994).

Енді Варгол бы найсамобытнїшым представителём поп-
арту. Ёго ціложывотна робота бы ся дала подїлити до 
трёх частей: умелецькы зачаткы Енді Варгола (ПРЕ ПОП), 
найславнїшы рокы умелця (ПОП-АРТ 60. – 70. рокы) 
і ПОСТ ПОП-АРТ у 80-ых роках, кідь уж умелець жыє 
скоріше із „старой“ славы. Варгол ся уж за свого жывота 
став леґендов. Тяжко найти міджі умелцями США подоб-
ного, котрому было присвячене тілько публіціты і славы. 
Своїм окремішнїм зъявом вызерав як „мімоземщан“, а сам 
себе, свою тїлесну скриньку поважовав за часть уменя. На 
роздїл од іншых збогатликів, котры не были шляхтічного 
роду і под., Варгол, сын худобных родічів Андрія і Улї Вар-
холовых, мав приступ всягды, де лем не хотїв. Позывали 
го на ославы і акції, де ходила „сметанка“ Америкы. То ся 

не подарило ани найславнїшым звіздам філму або поп-
музикы.

Добити ся акуратной правды о ядрї і змыслї жывота Е. 
Варгола і ёго фолозофії є барз тяжке. Тілько розопря, як в 
собі нїс тот чоловік, не найдеме в історії уменя. Скоро до 
кінця свого жывота (умер 22. 2. 1987 по операції жовчни-
ка) таїв свій повод і місто народжіня. Міджі людми вызе-
рав як екстраваґантна жыва фіґура в стріберній парохнї, 
но в ядрї то была невротічно штруктурована особность, 
несміла і недовірлива. Ева Віндмоллер по розговорї з 
Варголом про часопис Штерн повіла: „Не є цалком добрї 
зъєдиняти інтервю з Енді Варголом. Стотожнёвати 
ся з ним. Він терпить, лем неохотно пущать до сере-
дины своїх чувств, докінця і до своёй леґітімації.“ У світї 
вышло множество книжок, котры суть присвячены Енді 
Варголови. Докінця і дві, якбач, в ёго авторстві. Але покы є 
правда, што говорять ёго найблизшы, Енді все быв такый 
зайнятый, же нияку книжку бы не встиг написати. Прав-
да, охабив много выповідей, маґнетофонных записів і 
фотоґрафій. Але ці суть ёго автобіоґрафічны книжкы 
оправдовы і ним написаны, о тім мож похыбовати. З мно- 

По взнику першой Чеськословеньской републікы 28. октобра 1918, як 
то при взнику новой штатной формації звыкне быти, мали повны рукы 
роботы гералдіци, котрых задачов было выготовити пропозіції на штат-
ны сімболы новой державы. Тоты пропозіції было треба зреалізовати 
якнайскоріше, бо політічный жывот і репрезентація країны як на 
домашнїй, так і на загранічній уровни сі выжадовала приятя штатных 
сімболів: штатной заставы, штатного знаку, печати і гімны. О тім вопросї 
пише Мґр. Мілан Глиномаз з архіву Народного музею в Празї у своїй 
одборній статї з назвов Vývoj československé státní symboliky v letech 
1918 – 1990, котра была опублікована в Sborníku archívních prací (Praha :
Panoráma, 1992, річ. ХLІІ, с. 81-140). Нас з той штудії, котру до Пряшо-
ва принїс аматерьскый гералдік і приятель Русинів Вацлав Ненагла з 
Добржіша в Чеській републіцї, буде інтересовати вопрос знаку Русинів, 
котрый сімболізовав тогдышню Підкарпатьску Русь. 

Першы крокы на пропозіцію штатных сімболів были адресованы 
Народному выбору до Прагы, по котрім перевзяла аґенду міністерьска 
рада. Тота выменовала 31. децембра 1918 комісію про установлїня 
штатного знаку і заставы ЧСР. В зачатках взникали скоріше патріотічно 
мотівованы пропозіції, котры мали дость слабу професіоналну уровень. 
Як дочасный знак ЧСР быв 19. мая 1919 владов установлена пропозіція 
зо стріберным левом в червенім полю на французьскім щітї. Была 
то зъєднодушена форма про потребы штатной адміністратівы. Почас 
року 1919 быв тыж схваленый середнїй знак в четвертиннім щітї, де 
в першім полю быв знак чеськый, в четвертім честнім полю знак Сло-

Русиньскый знак 
в чеськословеньскій штатній 

сімболіцї по р. 1918

• В США в р. 2001 выдали блок 20 поштовых знамок з автопортретом Енді Варгола у молодім 
віцї, на боцї котрого є і фотоґрафія умелця в середнїм віцї жывота.

• Малый, середнїй і великый ерб Чеськословеньской републікы, хоснованый од 30. марца 1920.

(Продовжіня на 3. стор.)



• Серія десятёх знамых пропозіцій на різны Кембеловы поливкы 
од Енді Варгола, котры ся выставляють в Музею модерного 
уменя Енді Варгола в Міджілабірцях.
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Варгол, Варгол, Варгол...
Трираз Варгол??? На фестівалї карпатьской културы ФЕКАКУ 

в Ростоках была і Варголіада, а тыж ся там промітали філмы 
о Русинах, котры ся якымесь способом дотыкали умелця 
Енді Варгола. Заєдно ту мож было купити словеньско-польску 
монету, на котрій є выображена скулптура Енді Варгола, што 
стоїть перед лабірьскым Музеём модерного уменя Енді Вар-
гола. Другый Варгол ся недавно презентовав у Стропкові, де 
ся скінчіла выставка The Andy Warhol pop art Clubu зо збірок 
Осифа Кеселіцї, котра была продовжена до 26. юла, бо взникла 
можность позвати на ню Джона Варголу – брата Ендія. Шкода 
лем, же пан Варгола не припутовав до Миковой на WarholFest, 
котрый быв того року далшов выдаренов акціов, замірянов на 
Русинів. 

Михал Завацькый, главный орґанізатор миківского фесті-
валу русиньской културы, котрый быв 25. – 26. юна 2009, позвав 
Джона Варголу, бывшого віцепрезідента Надації візуалного 
уменя Ендія Варгола в Ню Йорку, но тот наконець до Миковой не 
пришов. Шкода, бо тогорічный проґрам, вдяка міджінародному 
проєкту CHANTICA (реалізаторы Анна Кнєжова і Мірослав 
Кнєжо), дав фестівалу в Миковій европского духа, но было ту 
чути і русинство, і Варгол. Варгол быв притомный в креаціях 
молодых авторів зо семох европскых країн: Анґліцька, Шкоть-
ска, Словіньска, Словеньска, Румуньска, Естоньска і Голандьска. 
Кажда країна ся презентовала своїм куртым выступом – кро-
ём, народным фолклором і заставов своёй домовины. Заєдно 
тыж на фестівалї творили властны текстілны креації – моделы 
шат – молоды амбіціозны модны творцї. Ужасна модна шов в 
інтерпретації скуточных моделок, была неповторна. 

На своє сі пришла дїтвора, штуденты і старшы участници, кот-
ры на фестівалї могли в рамках творивых дїлень малёвати і тво-
рити властны умелецькы креації. 

Далшым важным моментом, котрый подля мене на 
дотеперішнїх фестівалах Е. Варгола абсентовав – то є русиньскый 
народный характер. Панї Кнєжова, довгорічна фолклорістка і 
добра орґанізаторка (окрем іншого, заложыла і фолклорный 
колектів Стропківчан), приправила про Миківчанів фраґмент 
з оріґіналной русиньской творчости. Композіцію Руснак запре-
зентовали молоды Русины – Дёдё, Андрій і Сашка Кеселіцёвы. 
Атмосферу підкріпила і прекрасна співанка, котру Варголова 
мама – Уля Звацька-Вархолова наспівала на ЛП-платню. Вар-
гол своїй мамі поміг тоту співанку награти – ёго мама співала 
двойголосно на плейбек. Уля потім послала платню своїй 
сестрї Еві Завацькій-Безековій до Миковой. Властником платнї 
є родина Владиміра Противняка. Дякуючі звуковому перепи-
су Яна Маюрника, могли навщівници фестівалу чути красну 
русиньску співанку Чорны очка заплакали... Співанка є сама по 
собі інтересна, бо ясно говорить, же Е. Варгол быв Русин. Попу-
ларна ґрупа Елан тоту співанку спрацовала, докомпоновала к 
нїй свій додаток і тото ЦД, зарамоване як образ, подаровала 
Америцькій амбасадї на Словеньску з нагоды выставкы Енді 
Варгола в Братїславі перед пару роками. 

Шведьскый композітор знамой ґрупы АББА телефоновав до 
музея в Міджілабірцях, бо і він хотїв дістати запис співанкы. 
З нагоды Варголовой выставкы у Шведьску хотїв тыж тоту 
співанку управити і запрезнетовати у Шведьску.

В проґрамі миківского фестівалу выступали і такы умелцї, 
як Ґрек Сталіс Прусаліс, котрый жыє в Остраві, або Андрій 
Кандрач, котрый робить фолклор на высокій професіоналній 
уровни. Тяжко повісти, ці далшый проґрам мав русиньскый 
акцент – колоточі, Робо Казік, Гелена Выртїхова, Петер Ста-
шак, атракції, народна забава.... Очівісно, орґанізаторы хотїли 
привабити якнайвеце людей... З той мішанины ся мі найвеце 
любив Дрішляк, котрый тыж робить народну културу, но прида-
ли і пару русиньскых гітовок – А чія то хыжа, Яворове листя... 
Наконець, і сам Енді Варгол мав контакт з музиков каждой 
сорты, а бізніс, комерція, не были му чуджі, праві наопак. Він 
сам повів: „Робити добре уменя є файно, но найвекше уменя 
є бізніс.“ А Микова робить бізніс у великім штілї. Бог їм жычів 
хвілю а кількость участників намного перевышыла хоцькотрый 
свідницькый фестівал. Няй ся так подарить і на другый рік!

Осиф КЕСЕЛІЦЯ, Свідник 

(Закінчіня з 1. стор.)
жества публікацій, котры суть присвячены Е. Варголови, 
найоптімалнїша і найсоліднїша ся видить книжка Давіда 
Бордона, названа Варгол. Словеньска публікація Богу-
ша Хнёупека Енді є счасти літературов факту, а счасти 
містіфікаціов.

Также, якый досправды быв Енді Варгол? Што принїс 
про модерне вытварне уменя? Быв особностёв з врод-
женым інштінктом про торг, про 
просаджіня самого себе, про 
змысел реалізації нового. Быв 
ґеніалным позорователём споло-
ченьского жывота, рухів у сполоч-
ности і в уменю. Знав роспознати 
потребне і збыточне, а чаров-
но доказав збыточне підвышыти 
на пєдестал уменя. Быв тїлом і 
душов менежером, соціолоґом, 
псіхолоґом і умелцём. Добрї 
знав, што може зробити вплив 
на векшыну людей. Якбач, повів, 
же на світї жыє найвеце людей, 
котры ся боять о будь-што або 
будь-чого. З той прічіны чінять 
добре і зле. Ёго дїлїня людей на 
холодных цініків і невротічных 
добраків го привело к тому, же ся 
з великов терпезливостёв „зани-
мав“ підозріванём і недовіров к 
особам, котры докладно не знав. 
Жебы компензовав свій страх із 
смерти, їв лем легкы поливкы, 
а в даякых позах выголошовав, 
же на смерть не вірить. Была то 
лем компензація, фірганка перед 
страхом, зато уж од дїтства мав з 
нёй страх. Джон, старшый брат Варгола, твердить, же ся 
не ішов ани попозерати на свого мертвого вітця. Ёго мати 
Юлія твердила, же Енді быв цалком інакшый, як быв зна-
мый публічно. Імідж, котрый презентовав публічно, быв, 
якбач, частёв „выбавы“, котру в тім часї каждый умелець 
потребовав. Варголів імідж го скоро стотожнив з уменём, 
котре сам продуковав.

Яке то было уменя? Кідь бы сьме ся то перед двад-
цятьма роками попросили історіків уменя, якбач, много 
з них бы повіло, же є то ґіч. Предці то было „буржоаз-
не уменя загниваючого капіталізму“. Тяжко і небезпеч-
но вступати до совісти чоловіка, але берьме го так, же 
была така доба. Варгол зачінав як каждый другый уме-
лець „з тым, што мав“. По абсолвованю Карнеґіового 
технолоґічного інштітуту в Піттсбурґу (штудовав у роках 
1945 – 1949) зачінав вєдно із своїм приятелём Філіпом 
Пырнштайном як рекламный вытварный аранжер. Як 
бакаларь вытварного уменя одходить в р. 1949 до Ню 
Йорку, де продовжує в роботї рекламного вытварника про 
обувницьку фірму І. Міллера. Робить обычайного аранже-
ра і декорує выкладны скринї обходів. Окрем того, дома, 
в пронаятїм апартманї на площади св. Марка, все крес-
лить і малює. Видить, же нелем в Европі, але і в Америцї 
ся зачінать змагати новый напрям – поп-арт. Як добрый 
псіхолоґ приходить на то, же уменя, котре творили умелцї 
в тім часї, тратить свій кредіт у кліента і падать інтерес о 
абстрактне уменя. Цілый світ ся му видить як масовый 
продукт. Всягды на уліцї, у выкладах ся стрїчать з масово-
стёв, котра взникать простым множінём. Подобно як міджі 
людми і міджі звірятами видить тоту істу выробу спожы-

вачного продукту. Люде ся множать, родять, старіють і 
одходять як кібы были продуктом когось над чоловіком. 
Подобно є то ай з товаром. Што так попробовати масо-
во „выробляти“ уменя? Заникнув бы розділ міджі тыма, 
котры економічно на то мали, і тыма, што не мали ани на 
обычайны жывотны потребы. Кідь зачне масово „выро-
бляти“ образы, будуть, як конзервы Кембеловой полив-
кы. Але як то зробити? Яков техніков? Спочатку Варгол 

пробовав „множыти“ свої творы 
обычайныма одпечатками через 
індіґо. Ёго сыновець Джеймс 
Варгол твердить, же якраз обра-
зы з того часу суть найціннїшы. 
Але тота техніка му не стачіла, 
была помала і технічно тяжка і 
недоконала. Якбач, сі спомянув 
на старый способ переношова-
ня образків, котры практізовали 
уж на далекім выходї, главно, в 
Японії давно перед нашов еров. 
Ситодрук. 

Гей, была то техніка, котра 
помогла Варголови вступити 
до „масового продукту уменя“. 
Перше ситодрукованя, котре 
Енді указав своїй матери, єй так 
заінтересовало, же, якбач, скри-
чала: „Енді, кібы ся так дали 
множыти дїти! Было бы повно 
Енді, Енді, Енді..!“

Пише ся рік 1962 і Енді Варгол 
зачінать „малёвати“ на полотнї і 
картоновім папірю техніков сито-
друкованя першы свої „масо-
вы“ Кембеловы конзервы. Є 
зошалїтый до малёваня того, 

што є публічно знаме і популарне. Наслїдуюють пор-
треты артісток, голівудьскых суперзвізд. Бере участь на 
выставах поп-арту в Сідні Дженіс ґаллері в Ню Йорку 
і наслїдує перша самостатна выстава в Елінор Вадрс 
Стейбыл ґаллері в Ню Йорку. Позерателї обдивляють і 
крітізують ёго ситодруком выготовлены полотна, на якых 
суть накреслены катастрофы, портреты славных людей і 
под. Од р. 1963 много выставує по США а в р. 1964 має 
першу самостатну выставу в Европі, в Паріжі (Ґарелія 
Елейн Соннабенд). В тім роцї має першый інцідент, кідь 
незнама жена зачінать стрїляти на выставлены портреты 
Мерілін Монро. В роках 1966 – 1968 Варгол мінить спо-
соб вытварной самореалізації, зачінать філмовати, але о 
успіху тяжко говорити. В тых самых роках сполупрацує із 
ґрупов Велвет андерґраунд, але пак ся вертать к свому 
„малёваню“ техніков ситодрукованя. Сістематічно робить 
выставкы (1978 р. – Кунцтгавз Цуріх). Малює много 
портретів славных особностей – од Мао Цетунґа аж по 
Ленїна. Все в лімітованых серіях. В р. 1982 – 1986 малює 
образы на тему Катастрофы і цікл образів з лебками. В р. 
1986 ся вертать к малёваню автопортретів і зробить пару 
портретів Ленїна. 22. фебруара 1987 умерать.

„Пришов єм на то, же вшытко, што роблю, є споєне 
із смертёв,“ повів Енді Варгол, кідь быв на нёго зро-
бленый атентат. Были то рокы, в котрых бівшу увагу в 
своїх творах обертав расовым непокоям, самовраждам, 
автогаваріям і под. Може то є лем нагода, але по роках, 
тїсно перед смертёв, ся зачав занимати темов смерти 
зясь. Велика серія образів з лебков як кібы передзначова-
ла ёго властный конець. Якбач, ёго выслов ся практічно 
выповнив ай по пару роках. 

Робота Е. Варгола зістане іщі довго діскутабілна. Є 
незнама, як і жывот умелця. Ёго коротка умелецька путь 
од першых малюнків, розмножованых через індіґо аж по 
ситодрукарьскы і комбінованы технікы, зістане іщі рокы 
істочником скуманя і аналізы. Є істе, же Енді Варгол ся 
став славным Енді Варголом в 60-ых роках. Ці то вже 
были серіґрафії COKING POT, 1962, CAMBEL´S SOUP, 
1960, портреты славных Жыдів з 1980 року або портреты 
філмовых звізд і под., Е. Варгол выступив на сцену поп-
арту в часї, кідь то было найактуалнїше. Быв холем раз в 
жывотї на справнім містї в справнім часї, як звык в опачнім 
змыслї говорити по атентатї, же „быв єм в несправнім містї 
на несправнім часї!“

Робота Е. Варгола є барз велика. Ситодрукованём 
„выробив“ тісячі творів. Тадь лем каталоґ ANDY WARHOL 
PRINTS з 1988 року уваджать 413 (ситодрукы на папірю) 
в лімітованых тіражах 50 – 300 фалатків з каждой серії. 
Подобно є то ай в припадї ситодруку на полотнах. Вар-
гол што до чісла вытварных робот є, якбач, непере-
можный. Правда, помогла му к тому і ёго „фабрика“ 
на уменя – „FAKTORY“, як назвав свій ательєр, і много 
сполупрацовників. Але в каждім припадї робота Варгола 
ся стала єдным з векшых колесок ланцка розвоя модер-
ного уменя другой половины ХХ. стороча. Ёго вплив на 
сучасне уменя є великый. Выслов Роберта Равшенберґа: 
„Не каждый Варгол є добрый Варгол, але злый не 
екзістує,“ бы міг послужыти як епітаф. 

Др. Михал БИЦКО, ПгД.

Енді ВАРГОЛ (Андрій ВАРХОЛА)  
– найславнїшый Русин
(К недожытым 81. народенинам краля поп-арту)

• Вызнамна особность світового 
уменя – Енді Варгол, в старшім віцї.

• Енді Варгол: Портрет Майкла Джексона, 
котрый в р. 2009 быв проданый за 278 500 
америцькых доларів. Тота ціна за портреты 
Джексона по ёго смерти іщі веце наросла.
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ЕЙ, ЗАСПІВАЙМЕ СОБІ
Зъєднодушена управа про сполочный спів з нагоды стрїчі бывшых членів ПУЛЬС-у 

25. 9. 2008, котру зробив Вацлав ДВОРЖАК.

31. юла 2009 по тяжкій хворотї перестало 
бити сердце 73-річного ПгДр. Вацлава Дворжа-
ка, бывшого діріґента і хормайстра даколишнёго 
Піддукляньского україньского народного ансамблю, 
днесь Підукляньского умелецького народного ансам-
блю у Пряшові (ПУЛЬС), котрый зробив немало управ 
русиньскых народных співанок про тот колектів і 
вообще про хоровый спів. Послїдня розлучка з ним 
была 4. авґуста 2009 у Домі смутку в Пряшові. Ку 
вшыткым тым, котры высловили ёго женї і родинї 
глубоке сочувство, придаєме ся і мы, члены редакції 
Русин і Народны новинкы.

Вічная ёму память!

Одышов у вічность 
ПгДр. Вацлав Дворжак

(Закінчіня з 1. стор.)
веньска, в другім знак Моравы а в третїм 
знак Слезька. Тот знак хосновав презідент Т. 
Ґ. Масарик в часї свого перебываня в США. 
Офіціалны пропозіції але не были вшыткы-
ма акцептованы, і наприклад, на Словень-
ску ся в першых місяцях хосновав, на основі 
наряджіня міністра з повныма правомочами 
про Словеньско МУДр. Вавра Шробара, знак 
чеськословеньскых воєньскых леґіонарїв. 
Резоновав тыж вопрос, же чеськый лев, 
приятый як дочасный знак ЧСР, не сімболізує 
Словеньско, на роздїл од леґіонарьского 
знаку, де Словеньско мало своє зображіня. 

Вопрос знаку Підкарпатьской Руси і ёго 
імплементації до знаку ЧСР ся став акту-
алным по 10. септембрї 1919, коли сен-
жерменьскый договор узнав припоїня 
Русинів жыючіх на юг од Карпат к Чесько-
словеньску. Міністерство внутрїшнїх дїл 18. 
децембра 1919 дало презідії міністерьской 
рады таку пропозіцію: „Міністерство вну-
тра укладать презідії, абы якнайскоріше 
предложыло основу закона, котрым ся 
установить знак Словеньска, як і малый і 
середнїй штатный знак, і дале жебы реа-
лізовало приправны крокы к установлїню 
знаку Підкарпатьской Руси...“

3. януара 1920 заслало тогдышнє 
міністерство внутра адміністраторови 
Підкарпатьской Руси в Ужгородї писмо, 
в котрім, выходячі з погляду Ґустава 
Фрідріха і Ярослава Курсы, рекомендує 
про Підкарпатьска Русь, яка до того часу 
знак не має, взяти за єй сімболіку знак 
дакотрых бівшых міст Підкарпатьской 
Руси. Міністерство внутра тыж пожадало 
інформацію: а) ці ся на Підкарпатьскій Руси 
обявили даякы жадости або пропозіції в 
тім напрямі, і б) жебы были міністерству 
внутра засланы фаребны пропозіції або 
фотоґрафії з пописом знаку вызначеных міст 
Підкарпатьской Руси. На тото писмо але ком-
петентны місця в Ужгородї аж до 20. марца 
1920 не реаґовали.

Кідь по півдруга року довгій діскузії о 
штатнім знаку ся выкрішталізовала подо-
ба ческословеньского знаку і ёго трёх 
форм: малого, середнёго і великого, отво-
реный зістав вопрос знаку Підкарпатьской 
Руси. 8. марца 1920 міністерство внутра 
ся у адміністратора Підкарпатьской Руси в 
Ужгородї телеґрафічно інформовало о тім, 

якы суть представы о знаку на Підкарпатю. 
Міністерство скоро дістало одповідь, же 
дві найміцнїшы народностны ґрупы суть ту 
великоруська (русиньска), з народныма фар-
бами червенов і білов, і україньска, з фарба-
ми белавов і жовтов.

На тоту інформацію реаґовав профе-
сор Ґустав Фрідріх і порадив дати до знаку 
медвідя, котрый є тыж в знаку міста Ужгород 
(то але не была правда, бо Ужгород не мав 
у знаку медвідя – позн. авт.). Што ся тыкать 
фареб, рекомендовав компромісне рїшіня 
– т. є. схосновати вшыткы штири уведжены 
фарбы. Зарівно рекомендовав попис знаку, 
котрый бы ся находив в середнїм і великім 
знаку ЧСР. Тоту пропозіцію такой зреалізовав 
малярь Я. Курса.

Таку пропозіцію знаку Русинів предло-
жыла презідія міністерьской рады 12. 
марца 1920 на посуджіня посланцям з 
Підкарпатьской Руси, котры з ним в основі 
были згодны, але проголосили, же не мають 
компетенції рїшати о тім. Далшы подо-
бы знаків з Підкарпатьской Руси пришли 
запізно і были з гералдічного аспекту на 
низшій уровни, або докінця фантастічны, 
зато не были акцептованы і были одложе-
ны ад акта.

Уставному выбору была предложе-
на пропозіція професора Ґустава Фрідріха 
і конціпісты Ярослава Курсы, котра 
была прията і котру посланцї парламен-
ту дефінітівно схвалили Законом ч. 252 
з дня 30. марца 1920, якым ся выдавали 
установлїня о штатній заставі, штатных зна-
ках і штатній печати. То значіть, же од того 
періоду єствує знак, котрый за свій по роцї 
1991 прияв Світовый конґрес Русинів: „Щіт 
роздїленый наполовину. В правій половинї 
на белавім полю суть три златы дрывна, в 
лївій половинї на стрїбернім полю є зобра-
женый в позіції скоку і долїва позераючій 
червеный медвідь.“

З вышеповідженого є ясне, же історічный 
ерб Підкарпатьской Руси взникнув в Чехах і 
пропозіції Волошіна (была характерізована 
як комплікована і барз выумелкована) і Цен-
тралной Руськой народной рады Ґаґатка-
Цуркановіча (їх знак ся веце подобав на 
приятый, але намісто трёх златых і чоты-
рёх белавых пругів мав у лївій части златый 
тройраменный хрест) не были прияты. І в тім 
вопросї ся вказала неєднотность русиньскых 

представителїв Підкарпатьской Руси, котра 
все веце знепокоёвала Прагу. Новый ерб але 
быв приятый так, як го на основі пропозіцїй з 
Підкарпатя зреалізовав професор Ґ. Фрідріх 
і Я. Курса.

В часї тзв. помнїховской републікы (30. 
9. 1938 – 15. 3. 1939) было ясне, же наста-
не дїліня Европы. Фашістічне Нїмецько оку-
повало велику часть Чех і Моравы, Сло-
веньско і Підкарпатя здобыло автономію, 
але по віденьскій арбітражи мусили одсту-
пити южны теріторії Мадярьску, зміны ся 
дотулили тыж штатных сімболів. Такым спо-
собом „обскубена“ републіка уж не была 
тов країнов, котра бы мала акцептовати 
у своїм знаку гералдічне зображіня вели-
кого і середнёго знаку Чеськословеньска. 
В тім провізорнім періодї ся зачав хосно-
вати малый знак ЧСР, котрый представлё-
вав істу форму невтраліты, без зображіня 
тых реґіонів, котры мали быти занедовго од 
Чеськословеньска одорваны.

31. октобра 1938 ся зышла порада, котра 
рїшала зміны будучіх державных знаків, 
причім конштатовала, же не є ясне, ці про 
автономну форму єствованя Чех, Словеньска 
і Підкарпатьской Руси ся буде надале хосно-
вати офіціална назва ЧСР, і же про нову упра-
ву штатных знаків нїт закона. Наперек тому 
ся приступило к приправі штатных сімболів 
в дакількох алтернатівах. За основу была 
взята ідея, же вшыткы три землї мають быти 
на щітї заступлены в єднакій мірцї. Было 
приправленых дакілько пропозіцій з дїлінём 
на три поля і были выбраты дві основны 
алтернатівы:

1. Праве поле – знак Чех, лїве поле – знак 
Словеньска а спіднїй знак Підкарпатьской 
Руси з медвідём.

2. Праве поле – знак Чех, лїве поле – знак 
Словеньска (так, як при першій алтернатіві), 
але в знаку Підкарпатьской Руси мала быти 
зміна – місто медвідя в белавім полю мало 
быти белаве 

поле зо златым тризубом.
Тризуб святого Володимира мав представ-

ляти сімбол Україны в бою проти царь-
ской Росії. Быв то ясный вплив україньскых 
сил, котры приправлёвали план припоїня 
бывшой Підкарпатьской Руси к україньскій 

теріторії за Карпатами. Тыж была приправ-
лена алтернатіва про припад, же ся пода-
рить дакотрым політічным силам здобы-
ти автономію про Морав і Слезьско. В тім 
припадї быв приправленый знак роздїленый 
на штири поля. 

Народне згромаждїня в Празї прия-
ло 22. новембра 1938 уставный закон о 
автономії Словеньской країны і о автономії 
Підкарпатьской Руси. Нове членїня републікы 
ся але не одбило на змінї штатных сімболів 
і было наряджене і в новій сітуації надале 
хосновати середнїй штатный знак і заховати 
традічну штатну заставу Чеськословеньска.

29. юна 1945 на основі договору міджі 
ЧСР і СССР тзв. Закарпатьска Україна ся 
стала інтеґралнов частёв Україньской ССР. 
На теріторії Підкарпатьской Руси ся поступ-
но перестав хосновати знак з медвідём, 
котрый замінив тризуб і белаво-жовты фарбы 
україньской части СССР. І хоць ся неофіціално 
хосновав, но главно в повойновім періодї ерб 
з карпатьскым медвідём быв „нежадучій“, 
бо він припоминав еру Чеськословеньска і 
первістну приналежность той части Україны 
к выспілому середнёевропскому Чеськосло-
веньску.

В децембрї 1990 Закарпатьска област-
на рада Україны доволила хосновати 
даколишнїй знак з медвідём. Тот сімбол 
зачав од свого взнику – од року 1991 – 
хосновати як офіціалный знак Світовый 
конґрес Русинів і поужывать го векшына 
русиньскых орґанізацій у світї.
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Львів : Місіонер, 1995.

Мґр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Русиньскый знак в чеськословеньскій штатній сімболіцї по р. 1918

• Три пропозіції ербу Підкарпатьской Руси: (злїва) од ґрупы навколо Августи-
на Волошина, од Централной Руськой народной рады і од професора пражской 
універзіты Ґустава Фрідріха, котрый быв наконець приятый як офіціланый 
знак Русинів у сімболіцї ЧСР і хоснує ся доднесь.

 • Дві пропозіції (злїва) штатного знаку помнїховской ЧСР од ПгД. Йозефа 
Граського, котры наконець не были уведжены до практічного жывота, як і 
пропозіція,  в якій „русиньского медвідя“ мав замінити тризуб св. Володимира.
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

Русиньскый карпатьскый 
фестівал мать душу 

• Солісты 13-членной музичной ґрупы під назвов ЧУМзБАҐЕРА, котра грає главно русиньскый ро-
кенрол: (злїва) Сашка Кеселіцёва, Домінік Юріна і лідер ґрупы, композітор і співак – Осиф Кеселіця, 
котры успішно выступили на нултім річнику Фестівалу карпатьской културы Русинів у Росто-
ках при Свіднику.

Незіскова орґанізація Русиньскый центер 
(РЦ, н. о.) у Свіднику зорґанізовала 24. – 26. 
юла 2009 нултый річник Фестівалу карпать-
ской културы Русинів (ФЕКАКУ), котрый ся 
одбывав в лонї прекрасной природы в ареалї 
звіздарнї в Ростоках (окр. Свідник). Директор 
РЦ, н. о., Данієл Брудняк плановав ґрандіозный 
фестівал, но внаслїдку фінанчной крізы і недос-
татку фінанцій ся россяг і проґрам фестівалу зре-
дуковали. Наперек тому ся вказало, же ФЕКАКУ 
мать потенціал, жебы ся в будучности з той 
міджінародной молодежной културной акції стало 
достойне і репрезентатівне свято русиньской 
карпатьской културы скоро у вшыткых єй фор-
мах. Велика часть проґраму фестівалу належала 
модерній музицї. Спочатку была напланована 
і фолклорна часть, но про недостаток фінанцій 
ся фолклор выпустив з проґраму. Зато любителї  
роковой музикы сі пришли на своє. 

По вступных словах Мґр. Осифа Кеселіцї, 
председы Справной рады РЦ, н. о., як першый 
выступив „Ладё зо складу“, котрый участників 
забавляв скоро півгодину гров на ґітарї, устній 
гармоніцї і тамбурінї. Про тых, котры не знають 
„Ладя зо складу“, доповню інформацію і нїм, 
цітуючі ёго властны слова: „Єм братранець 
Міша Кащака і принїс єм вам ту погоду....“ Наща-
стя, ніч плане з фестівалу Погода ся ту не повто-
рило і нихто з участників не потребовав поміч 
докротів (хоць Ладё грав дакус без ладу і скла-
ду). Але молодеж брала Ладя як народну забаву 
на зачаток акції, просто, жебы была сранда... З 
властыма співанками ся представив Крістіан 
Гуняра зо Стащіньской Ростокы. Крістіан ся про-

славив з капелов РАСПУТЇН і своїм сонґом Чом 
вы, Русины... Ёго фанклуб під сценов не мож 
было не збачіти і робив добру наладу. Гуняра 
недавно выдав ЦД з назвов Чом мы Русины, на 
котрім суть ёго властны співанкы (двойцедечко з 
девятнадцятьма співанками). 

Позад нёго як „туча“ пришла на сцену знову-
зроджена капела ЧУМзБАҐЕРА, котрой штири 
співанкы были прияты з великым аплавзом. 
Кошічане ЮРІЙ and The GaGarins привели 
участньків до транзу, їх музика ся мі досправ-
ды любила. Фінале першого дня належало 
двом польскым капелам. AVARIANT NATO уж 
Свідничане знають як з фестівалу у Ждынї, так 
і зо Свідника, де пару раз выступляли. Капела 
грать реґе і панк. Ужасна была і друга польска 
капела ADHD, котра грає панк. Окрем музикы, ся 
промітали і філмы з русиньсков  тематіков, місто 
ту мала і Варголіада Осифа Кеселіцї. 

Задумом фестівалу ФЕКАКУ є  ословити моло-
ду ґенерацію, котра любить природу, станованя 
або і ночованя під голым небом, кендеріцю 
печену прямо на огну, ґуляш вареный в котли-
ку над огнём, бонґованя і співаня коло ґітары 
до пізной ночі... Є то акція о приятельстві, 
колектіві близкых людей, котры сі розумлять 
і мають подобны інтересы. Подякованя нале-
жить Владимірови Противнякови, председови 
Русиньской оброды на Словеньску, спонзорови 
Міронови Крайковічови і ґенералному спонзо-
рови Мартінови Русинови. 

Фестівал ФЕКАКУ быв успішный і тїшиме ся 
зась за рік. Віват ФЕКАКУ 2010!

Андрій ЛЕШЕК

День културы в Кленовій
19. юла 2009 было Свято културы у Кленовій (окр. Снина), в рам-

ках котрого у богатім културнім проґрамі выступили: музична ґрупа Яна 
Маґуры, женьскы співацькы колектівы Старинчанка, Кленівчанка і 
Дуга, вокално-інштрументална ґрупа Дукат і соліста Николай Петра-
шовскый, але не хыбовало ани гуморне слово в інтерпретації народ-
ного росповідача Йожка Йожкы. Шестый річник свята у Кленовій быв 
успішный і богатый, наперек тому, же село в сучасности вынакладать 
великы інвестіції на реконштрукцію основной школы, яка буде стояти 370 
тісяч евр.

Свято благореченого П. П. Ґойдіча на Словакії
22. юла 2009 в катедралнім храмі св. Яна Хрестителя в Пряшові 

было архієрейске одпустове свято на честь благореченого пряшівского 
єпіскопа-мученика, Русина – Павла Петра Ґойдіча, ЧСВВ.

Архієрейску святу літурґію одслужыв пряшівскый архієпіскоп і митро-
полита Ґрекокатолицькой церькви на Словакіїї, Монс. Ян Бабяк за участи 
емерітного пражского помічного єпіскопа Яна Евґена Кочіша, протосінкела 
кошыцького єпіскопства Владиміра Томка і 50 далшых священиків. Кате-
дралный храм быв повный путників нелем із Пряшівской єпархії, але і з 
іншых парохій архієпархії. З голіміов выступив ректор Ґрекокатолицькой 
богословской семінарії благореченого П. П. Ґойдіча в Пряшові, Марко 
Роскош. „Треба в жывотї спознати, же Бог є любов. А в тім є нам барз 
добрым прикладом праві благореченый Павел Петро Ґойдіч, котро-
го жывот быв споєный з Божов любвов, што підкреслив і у своїм 
єпіскопскім геслї – Бог є любов, любме го,“ повів М. Роскош. На кінцю 
свята быв молебень к благореченому П. П. Ґойдічови в каплічцї при ёго 
тїлесных остатках. Приговорив ся і владыка Ян Бабяк, котрый підкреслив, 
жебы сьме ся з Божов помочов снажыли приподобнити к ёго жывоту, 
в якім знав одпущати і любити. Не тужыв по помстї, не одсуджовав і не 
судив іншых, быв покорным. То є путь і про нас, ёго обдивлятелїв.

Літурґію своїм співом спроваджав Катедралный хор св. Яна Хрести-
теля з Пряшова під веджінём Валерії Гріцововой.

Русиньскый театер на фестівалї в Італії 
23. юла 2009 драматічный колектів русиньского професіоналного Теа-

тру Александра Духновіча (ТАД) у Пряшові в таліяньскім містї Чівідале 
дел Фріулі (в просторах єдной з містных церьковлей) на міджінароднім 
театралнім фестівалї Маттелфест 2009 выступив із гров словацького 
драматіка Карла Горака Ла Музика.

„Є то престижна акція а наш театер ся на нїй із своёв творчо-
стёв презентовав зась по десятёх роках. Орґанізаторам сьме понукли 
три гры а они собі выбрали Горакову Ла Музику, котру з нашыма гер-
цями наштудовав у 2001 роцї режісер Растїслав Баллек,“ повів дирек-
тор ТАД Маріан Марко. Іде о оріґіналну словацьку драму, котра на судьбі 
єдной родины захоплює подїї скоро цілого 20. стороча, враховано двох 
світовых воєн і періоду комуністічной тоталіты. Інтересным на нїй є, же 
музика, котра є вообще поважована за средство гуманізації людства, 
ся в тім припадї стає траґедіов цілой родины. З гров герцї выступили в 
русиньскім языку і єй текст быв тлумаченый до анґліцького і таліяньского 
языків. В театралній грї выступили: Василь Русиняк, Людміла Лукачікова, 
Владиміра Брегова, Евґен Либезнюк і Любомір Миндош. Сцену вытво-
рив Штефан Гудак а музику ку грї скомпоновав Норберт Боднар.

Архієрейскый одпуст на Буковій Гірцї
1. – 2. авґуста 2009 быв ахієрейскый одпуст – Преображеніє Господа на 

Буковій Гірцї (окр. Стропків), якый мать довгорічну традіцію. Тот послїднїй 
зачав ся у суботу пообідї молебенём к Господу Ісусу Хрісту, пізнїше 
продовжовав одпуст вечурнёв з літурґіов, дале Службов Божов, аґапе, 
акафістом, повечеріом і скінчів ся день Ісусовов молитвов і молитвов 
псалмів. У недїлю рано зачав молебень к Пресвятій Богородіцї, потім была 
утреня а кулмінаціов была архієрейска Служба Божа, котру одправляв за 
участи многых священиків владыка Ян Бабяк, СІ, пряшівскый архієпіскоп 
і митрополита Ґрекокатолицькой церькви на Словакії. На конець Службы 
Божой было мірованя.  

ПУЛЬС репрезентує Словакію у Франції
18. юла 2009 Піддукляньскый умелецькый народный ансамбель (ПУЛЬС) попутовав до міста Мартікез у Фран-

ції, жебы репрезентовав Словакію, але главно Пряшівскый самосправный край на міджінароднім фолклорнім 
фестівалї. Є то єден із найбівшых фолклорных фестівалів у тім реґіонї. „Місто Мартікез є на Французьскій рівєрї а 
главна сцена є прямо на морю. ПУЛЬС почас перебываня на нїм дакілько раз выступив з проґрамом Зачарованы 
поглядом, котрый мав лем недавно свою премєру в Пряшові. Попритім ПУЛЬС мав напланованы і супроводны 
акції, як поход містом або Школа танцю про участників фестівалу,“ інформовав манажер ПУЛЬС-у Осиф Михал-
чін.

Князь Лаборець у Міджілабірцях
19. юла 2009 учнї Основной умелецькой школы Александра Любимова у Міджілабірцях під веджінём директоркы 

школы Мґр. Людмілы Штецовой приправили проґрам музикы, співу і умелецького слова, посередництвом котрых пред-
ставили публіцї особность леґендарного князя Лаборця, владаря карпатьскых Русинів, котрый быв заятый старомадярь-
скыма войсками праві у локалітї днешнїх Міджілаборець і прямо над ріков Лаборець быв завішеный. Як ріка, так і місто 
дістали по владарёви своє мено. То іншпіровало школярїв представити далшу вызначну особность в салї дому културы в 
рамках 3. річника проєкту Великы Русины, котрый теперь нїс назву Князь Лаборець і Міджілабірцї. Културный проґрам, 
окрем 40 школярїв і їх родічів, збогатив русинськыма співанками і домашнїй фолклорный колектів Камяна.

Хочете штудовати русиньскый язык?
Хто має інтерес штудовати русиньскый язык і літературу 

од академічного року 2009/2010 на Пряшівскій універзітї в 
Пряшові, може собі іщі дати приглашку на Факулту гуманітных 
і природных наук ПУ (адреса: Fakulta humanitných a prírodných 
vied,  Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov) до 15. септембра 2009. 
В рамках ІІ. кола вступных екзаменів ФГПН ПУ приїмать при-
глашкы на денне бакаларьске штудіум учітельства русиньского 
языка і літературы в двох комбінаціях: з анґліцькым языком 
і літературов і словацькым языком і літературов. На кажду 
комбінацію факулта планує прияти по 10 штудентів. Подробнїшы 
інформації мож найти на http://www.fhpv.unipo.sk. -р-


