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23 квітня 2021 року Президент 
Громадської організації (ГО) «Укра-
їна-2050» Евген Чолій взяв участь 
в якості панеліста у Міжнародній 
конференції зі сталого розвитку, 
що  проводився Громадською орга-
нізацією «Орієнтири сталого розви-
тку» і Прикарпатським національ-
ним університетом імені Василя 
Стефаника.

Під час своєї презентації на тему 
«Сталий розвиток України і її діа-

спори – взаємопов’язані» Президент 
ГО «Україна-2050» заявив, що між 
Україною та її діаспорою існують 
симбіотичні стосунки – наше минуле 
було переплетене і наш майбутній 
успіх також буде взаємозалежним.

Eвген Чолій наголосив, що наше 
минуле нас дуже чітко вчить, що 
коли Україна тісно співпрацювала 
зі своєю діаспорою, українці в єдин-
стві досягли надзвичайних результа-
тів.

Він підкреслив, що саме тому 
всі українці зобов’язані вивчати ці 
уроки історії, наголошувати на то-
му, що нас об’єднує, і мінімізувати 
наші розбіжності, а також проти-
стояти майбутнім викликам разом, 
як могутній народ із 65 мільйонів 
об’єднаних українців.

Президент ГО «Україна-2050» за-
явив, що якщо ми дійсно дбаємо 
про сталий розвиток України, україн-
ці в Україні та в діаспорі повинні ба-
чити одне одного в першу чергу – як 
українців.

Відеозапис цієї доповіді можна 
переглянути за таким посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=
DYJKJ3NigR8&list=PLk4jO7l1CREkd
OTNisnAYg_6fHoYGvjbK&index=6

ГО «Україна-2050»
Громадська організація (ГО) 

«Україна-2050» є неприбутковою 
організацією, заснованою, щоб спри-
яти втіленню в життя за час одно-
го покоління – до 2050 року – стра-
тегії сталого розвитку України, як 
пов ністю незалежної, територіаль-
но цілісної, демократичної, рефор-
мованої та економічно конкуренто-
спроможної європейської держави.

56 Фестиваль фольклору русинів-українців Словаччини
a

3. – 4. 7. 2021
a

КАМЙОНКА

23.4.2021 р. в 8 номері нашої 
газети ми вже інформували про 
інсталювання в Словацько-укра-
їнському культурному та інфор-
маційному центрі в Пряшеві 
виставки картин українського 
живописця і скульптора Івана 
Кульця (24.06.1880 – 11.03.1952) 
з фондів СНМ – Музею укра-
їнської культури у Свиднику, 
яку мали можливість оглянути 
лише декотрі глядачі. На зава-

ді була пандемія коронавірусу 
COVID-19. З поліпшенням епі-
демічної ситуації 27.5.2021 р. 
відбулась публічна презентація 
виставки під назвою «Іван Ку-
лець та його творчість».

Заступник голови Централь-
ної ради СРУСР Павло Боґдан 
сказав, що цією виставкою по су-
ті відкривається сезон акцій Со-
юзу русинів-українців СР, який 
кульмінує 56 Фестивалем фоль-
клору русинів-українців Словач-
чини в Камйонці 3. – 4. 7 2021 
р., 67 Святом культури русинів-
українців Словаччини у Свид-
нику 6. – 8 .8. 2021 р., 30 Фес-
тивалем духовної пісні у Снині 

24.10.2021 р. Між тим пройдуть 
конкурсний огляд з художнього 
читання жінок «Струни серця 
Ірини Невицької» (жовтень 2021 
р.), 59 Фестиваль драми і худож-
нього слова ім. О. Духновича та 

інші акції. Фестивальний рік 
завершиться 48 оглядом народ-
них пісень «Маковицька струна» 
в листопаді 2021 р. в Бардіїв-
ському курорті 26. – 27.11. 2021 
р. і галаконцертом в Пряшеві 
28.11.2021 р. Ясна річ, все зумов-
лене розвитком пандемічної си-
туації, особливо восени і взимку.

Художній фотограф і худож-
ник Ладислав Цупер поінфор-
мував про підготовку в центрі 

культури циклу виставок, серед 
яких будуть і виставки картин 
представників закарпатської 
школи живопису. Такими робо-
тами не часто можуть похвали-
тись картинні галереї Пряшева 
чи інших міст Східної Словач-
чини.

Микола Мушинка наблизив 
присутнім складну історію від-
найдення в Празі художньої 
спадщини Івана Кульця, яку все 
ж таки вдалось зберегти для су-
часників. Ці картини тепер збе-
рігаються в СНМ – Музеї укра-
їнської культури у Свиднику.

Прикладна співпраця СНМ 
– Музею української культури і 
Союзу русинів-українців СР при-
носить свої плоди: музейні мис-
тецькі колекції таким чином ста-
ють доступними в ширшій мірі і 
пряшівським глядачам.

-мі-

Настає інтенсифікація вза-
ємин між урядовими колами 
України та Словаччини. Про це 
свідчать зустрічі представників 
України і Словаччини в Києві та 
Братиславі.

Остання така зустріч відбу-
лась 28 травня 2021 р. Прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль 
та Прем’єр-міністр Словаччини 
Едуард Геґер обговорили акту-
альні питання двостороннього 
співробітництва.

Сторони, зокрема, обговори-
ли протидію пандемії COVID-19. 
Прем’єр-міністр України подяку-
вав Словаччині за надання до-
помоги в розмірі 600 тис. євро 
на закупівлю вакцини.

Зі свого боку Едуард Геґер по-
відомив, що Словаччина передає 
дитячій лікарні «Охматдит» сер-
тифікат щодо надання захисних 
засобів у розмірі 195 тисяч євро.

Крім того, сторони торкнули-
ся питання відновлення повно-
цінного функціонування Міжна-
родного аеропорту «Ужгород». 
Денис Шмигаль подякував Сло-
ваччині за початок процесу роз-
блокування роботи аеропорту.

Прем’єр-міністр України ска-
зав, що активізація залучення 
інвестицій в економіку України 
є одним із найважливіших зав-
дань Уряду та запросив компа-
нії зі Словаччини долучитися до 
розбудови індустріальних пар-
ків в Україні.

Денис Шмигаль та Едуард Ге-
ґер під час зустрічі домовилися 

активізувати роботу україн-
сько-словацької Змішаної Комі-
сії з питань економічного, про-
мислового і науково-технічного 
співробітництва.

Глава українського Уряду по-
дякував словацькій стороні, зо-
крема Президенту Словаччини 
Зузані Чапутовій, за підтвер-
дження участі в інавгураційному 
Саміті «Кримської платформи».

Крім того, представники 
урядів України та Словаччини 
торкнулися питання реалізації 
«Північного потоку-2». Денис 
Шмигаль наголосив, що актив-
на протидія завершенню цього 
проєкту на міжнародній арені є 
спільним інтересом.

Глава українського Уряду по-
дякував Прем’єр-міністру Сло-
ваччини за підтримку України 
її суверенітету й територіальної 
цілісності.

Зі свого боку Едуард Геґер за-
значив, що Україна є важливим 
партнером для Словаччини, і 
країна повністю підтримує єв-
роінтеграційні та євроатлантич-
ні прагнення України.

За його словами, Словаччина 
хоче допомогти Україні в її інте-
грації до європейських або пів-
нічноатлантичних структур.

Під час перебування в Києві 
Едуард Геґер зустрівся з Прези-
дентом України Володимиром 
Зеленським і Главою Верховної 
Ради України Дмитром Разумко-
вим.

р

Українську пресу Словаччини – 
газету «Нове життя», журнали 
«Веселка» та «Дукля» – можна 

читати за такою адресою:
4hvylia.com/zmi

Про новини діяльності Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки, чим живе українська 

громада Словаччини можна довідатись, 
відкривши фейсбук чи вебсторінки:

https://www.facebook.com/rusiniukrajincislovenskejrepubliky/
http://www.ukrajinci.sk/index.html
https://zakarpattya.net.ua/

Фінансові пожертви
Редакція «Нового життя» вдячна за моральну 

і матеріальну підтримку читачів і прихильників газети.
На фонд газети «Нове життя»  і діяльність СРУСР 

пожертвував:
Микола Мушинка, Пряшів – 50 €

Пожертви на газету, на діяльність Союзу русинів-ук- 
раїнців СР та Словацько-українського культурного 

та інформаційного центру можна надсилати на такий 
рахунок:

VÚB Prešov, číslo účtu: SK95 0200 0000 0000 0223 4572
 Редакція.

 V Едуард Геґер (вліво) і Денис Шмигаль.

УКРАЇНА – СЛОВАЧЧИНА

Публічна презентація виставки

Åâãåí ×îë³é 
ïðî Óêðà¿íó òà óêðà¿íö³â

 V Під час публічної презентації виставки. На фото: Павло Боґдан 
(вліво) і Ладислав Цупер.

 V Микола Мушинка розповів про 
віднайдення мистецької спадщи-
ни Івана Кульця.
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Хто б з любителів народної піс-
ні не впізнав цю пісню, котру з 
великим почуттям виконує відо-
ма нашому населенню співачка 
Беата Беґені, лауреатка пісенного 
огляду «Маковицька струна»?

Віримо, що всі. Але мало хто 
знає, що Беатці на початку черв-
ня поточного року минає полу-
день віку. Народилася 1 червня 
1971 році в Меджилабірцях, де 
її батьки Петро та Ірина жили й 
працювали. Петро на посаді вчи-
теля, а Ірина – економки. І не ди-
во, що Беатка від малесенької ди-
тини прилинула до народної піс-
ні, до рідної мови й культури, на 
ділянці якої її батьки працювали 
протягом всього свого життя. До-
помагають їй і нині. Як тільки по-
чала розмовляти, почала й співа-
ти, зачарували її пісні улюбленої 
співачки Марії Мачошко, з якою в 
подальшому своєму житті стали 
добрими подругами.

В 1976 році батьки з двома 
дітьми, Беаткою та Петриком 
(1974), переїхали жити і працюва-
ти до Пряшева в ЦК Культурного 
союзу українських трудящих і це 
було основою подальшого життя 
цілої сім’ї, до якої в 1978 році при-
була донька Татяна. Батьки пра-
цювали на культурній ниві, а діти 
ходили до українського дитсад-
ка та Основної школи і Ґімназії 
з українською мовою навчання. 
Беатка своїм співом радувала не 
тільки своїх однокласників, але й 
широке коло глядачів, чи вже як 
мала школярка або як студентка 
Середньої педагогічної школи, 

а пізніше як студентка Педфа-
культету в Пряшеві з апробацією 
українська мова – музичне вихо-
вання. Була членкою фольклор-
них колективів: «Карпатянин», 
«Дубрава», «Летка», «Ториса» та 

«Шаришан». Після закінчення фа-
культету поступила працювати 
до Піддуклянського українського 
народного ансамблю як професіо-
нальна співачка. Як згадував про 
неї відомий нашому населенню 
народний співак Рудольф Смо-
тер: «Беатка, як тільки вийшла 
на сцену, своєю сердечною усміш-
кою, природною привабливістю 
зразу ввійшла в серця глядачів». 
Як школярка, а пізніше студентка 
була декілька разів переможцем 
Фестивалю драми і художнього 
слова ім. Олександра Духновича 
в Меджилабірцях в читанні укра-

їнської поезії та прози і стала ла-
уреатом пісенного огляду «Мако-
вицька струна» в Бардієві.

В 1995 році колектив «Шари-
шан» здійснив поїздку в Америку 
а з ним поїхала і Беатка як співач-
ка. Думала, що зістане в Америці 
на один-два роки, щоб трохи при-
вчитись анґлійській мові. Ні уві 
сні не подумала, що зістане там 
жити. Але, як говориться в наро-

ді: людина думає, а Господь міняє. 
Так сталося й з Беаткою. Почала 
співати в музичному гурті «Гар-
монія», який пропагує середньо-
європейський фольклор, україн-
ський, русинський, словацький, 
хорватський, мадярський. І не ди-
во, тож членами гурту є українці, 
словаки, єврей, а ведучий гурту 
за походженням хорват. Таким чи-
ном, пропагують культуру країн 
свого походження. В гурті позна-
йомилась з своїм чоловіком Алек-
сандром Федорюком, уродженцем 
українського міста Коломия, ко-
трий разом з Беаткою святкує та-

кож свій полудень віку, народився 
9 червня 1971 року, посватались і 
мають двоє прекрасних дітей: Со-
фію-Александру та Артема-Алек-
сія. Алекс, як його фамільярно 
називають, працює графіком, а 
Беатка асистентом президента в 
Prvej katolickej slovenskej jednote, 
котра була заснована в 1890 році.

З гуртом «Гармонія» в них бага-
то концертів – на різних фестива-
лях, весіллях, зустрічах родаків та 
на виховничих концертах по шко-
лах, де знайомлять студентів з 
нашим прекрасним фольклором.

Співають з чоловіком також в 
церковному хорі в православній 
церкві св. Володимира в місті 

Клівленд, де живуть в родинно-
му будинку. В ньому проводятъ 
й репетиції гурту. Те, що сказав 
про Беатку Рудольф Смотер, те 
кажуть й музиканти гурту. Коли 
вийде не сцену Беатка, то як би 
вийшло сонечко.

Союз русинів-українців Сло-
вацької Республіки щиро вітає 
ювілярів з полуднем віку, дякує 
подружжю Федорюкових (Беатці 
і Алексові) за пропагування на-
шої культури в далекій Америці і 
бажає їм багато прекрасних років 
життя прожити в здоров’ї, щасті, 
сімейній радості і Божій благо-
даті.

На многая і благая літа!

ДІЄ ОНОВЛЕНИЙ ПОРТАЛ
«НАД БУГОМ І НАРВОЮ»

Як інформує газета українців Польщі «Наше слово», з нагоди 
ювілею 30-ліття існування Українського часопису Підляшшя «Над 
Бугом і Нарвою» почав діяти його оновлений Інтернет-портал.

На ньому поступово будуть з’являтися статті, які друкувалися 
упродовж 30 років у різних категоріях: культура, історія, мова, тра-
диції, література, події, люди та 30-ліття часопису. На сайті будуть 
також розміщуватися новини, які в першу чергу стосуються україн-
ського життя на Підляшші.

Сайт «Над Бугом і Нарвою» двомовний, тобто спрямований як 
до україномовного, так і польськомовного читача. Деякі статті бу-
дуть з’являтися підляською говіркою. Очікується, що вони будуть 
різноманітними та цікавими для різних читачів, не лише з регіону.

На сайті можна отримати інформацію про часопис, а також – де 
його купити та як передплачувати. Поступово будуть викладатися 
архіви усіх номерів від початку існування, тобто від 1991 року.

«Над Бугом і Нарвою» – це головний часопис українського се-
редовища Підляшшя та один із найпомітніших журналів українців, 
який видається у Польщі. Тут друкуються статті, присвячені насам-
перед історії, культурі, традиції, літературі та українському громад-
сько-культурному і освітньому життю на Північному, але також на 
Південному Підляшші, окрім того – на Холмщині, Берестейщині та 
в інших регіонах, де проживають українці. Основний девіз редакції: 
«Писати про те, про що інші не пишуть». З 1999 року двомісячник 
можна читати в інтернеті.

«Наше слово», Варшава.

До найбільш розмірних па-
м’яток іконографічного мистец-
тва, що знаходяться в догляді 
музею, належить частина по-
лотняного іконостаса з XVII 
століття. Це два верхні ряди 
іконостаса, які утворені проро-
чим та апостольським рядами 
розміром 120 х 430 см.

У другій половині 1960-х ро-
ків, коли місцем перебування 
музею вже стало місто Свид-
ник, було придбано колекцію 
ікон з інших сіл та міст регіону 
Північно-Східної Словаччини, в 
тому числі перший з комплек-
тних іконостасів, засвячений 
Трьом святителям – Василію 
Великому, Іоанну Златоусту та 
Григорію Богослову, який в да-
ний час є частиною інтер’єру 
дерев’яної церкви – рекон-
струкції церкви з села Нова По-
лянка (округ Свидник) з 1766 
року в музеї просто неба (скан-
сені). Незважаючи на те, що 
більшість пам’яток сакрального 
характеру були придбані для 
колекцій музею до середини 

70-х років, у 1990 та 1992 ро-
ках колекція іконописного мис-
тецтва була доповнена ще дво-
ма повними іконостасами.

Творцями переважної біль-
шості цінних пам’яток іконо-
писного мистецтва XV – XIX 
століть є переважно анонімні 
українські іконописці, які пра-
цювали в іконографічних май-
стернях, розташованих на те-
риторії сьогоднішньої Західної 
України та Східної Польщі, осо-
бливо у Львові та Перемишлі. 
З цих іконописних майстерень 
ікони, на основі замовлень, а 
також цілі іконостаси, були за-
везені в села на північному схо-
ді Словаччини, або іконописці 
їх створювали безпосередньо 
на місці в тому чи іншому се-
лі. Можливо, художники інших 
національностей також могли 

писати ікони, але вони повинні 
були добре знати українську 
іконографічну традицію. Деякі 
сакральні пам’ятки були ство-
рені під впливом західних ху-
дожніх стилів чи напрямків, от-
же, не відповідали строгим кри-
теріям східної іконографії, але 
якщо їх авторами були митці 
української національності, то 
ці пам’ятки за етнічною прина-
лежністю належать до багатої 
та різноманітної колекції укра-
їнського образотворчого мисте-
цтва.

Художні колекції, авторами 
яких є: українські художни-
ки, що діяли за межами своєї 
батьківщини, тобто в Чехо-
словаччині, представники За-
карпатської школи живопису 
та українські художники, по-
ходженням з регіону Північно-

Східної Словаччини, були у 
1970 році збагачені циклом 47 
графічних аркушів від 26 укра-

їнських художників: Г. Якутови-
ча, І. Фейгіна, В. Панфілова, 
В. Новиковського, Л. Глущенка, 
Н. Струмця, Н. Шулука, Г. По-

льового, І. Батечка, О. Фіщен-
ка, В. Колуни, М. Маловського, 
Н. Божка, П. Кущенка, А. Па-

щененка, О. Олійника, М. Попо-
ва, Л. Призанта, Г. Гаркавенка, 
С. Каплана, В. Боканя, О. Баб-
кової, В. Кузьменка, В. Масика 
та М. Лома, серед яких також 
була графічна картина вже зга-
даного В. Касіяна; в 1988 р. ще 

33 графіками київського худож-
ника-графіка Миколи Стратіла-
та з мотивами старого Києва, 
та в 1989 р. ще 25 графіками 
київських художників.

Складовою частиною ділянки 
історії мистецтва є також колек-
ція творів інситного мистецтва. 
Вона складається з чотирьох 
робіт відомого українського 
лемківського інситного худож-
ника Никифора-Епіфанія Дров-
няка під назвами «Місто Крини-
ця», «Вілла Мелона в Криниці», 
«Церква в Криниці» та «Міська 
вулиця», придбаних в 1970 та 
1971 роках; цінної колекції 28 
робіт найвидатнішого інситного 
художника українців Північно-
Східної Словаччини Михайла 
Сірика, отриманої в 1988, 1989, 
1997 та 1999 роках; робіт Іва-
на Цицанича, Андрія Павука та 
анонімного творця скульптур-
ного портрету під назвою «Го-
лова з Реґетівки».

Ладислав ПУШКАР.

Мистецтво – для дальших генерацій (3)
Õóäîæí³ êîëåêö³¿ ÑÍÌ – Ìóçåþ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ó Ñâèäíèêó

ç òî÷êè çîðó åòí³÷íî¿ ïðèíàëåæíîñò³

«Співам собі, співам...»

 V Ювіляри – Беата й Алекс.

 V Никифор – Епіфаній Дровняк, 
Місто Криниця, недат., темпе-
ра.

 V Мануїл Смеречанський, колекція декоративно-прикладних пред-
метів.

 V Іконостас дерев’яної церкви в скансені музею, XVІІІ століття.

 V Майстер Олексій, Страшний 
суд (торс), XVІ століття, тем-
пера.
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Гадаю, що більшість читачів ані не 
сподівається, що тендітна і весела жін-
ка з милою усмішкою, якою є і нині Ма-
руся Няхай, дожилася визначного жит-
тєвого ювілею.

Рід Няхаївців дав нашій культурі чи-
мало учителів, священників, лікарів. 
Серед них і талановиту поетесу Марусю 
Няхай.

Народилася 14 червня 1951 року в 
Кошицях в учительській сім’ї, але ди-
тячі роки провела у Свиднику. Свидник 
та його околиця назавжди залишили у 
її душі глибокий слід, що виявилось у її 
поезії.

Закінчивши укра-
їнську середню шко-
лу в Пряшеві і тут 
же Філософський 
факультет Універ-
ситету ім. П. Й. Ша-
фарика, вона стала 
працювати редак-
тором в українсько-
му радіомовленні у 
Пряшеві, згодом на-
уковим працівником 
Музею Словацької 
Республіки Рад, по-
тім редактором жур-
налу «Дукля», фа-
ховим працівником 
Слов’янської бібліотеки у Празі (куди 
поїхала за своїм чоловіком), нарешті 
Державної наукової бібліотеки в Пря-
шеві, звідки вийшла на пенсію. Завжди 
працювала з художнім словом – україн-
ським, словацьким, чеським.

Маруся Няхай почала писати перші 
вірші ще в юні роки, спочатку друкува-
лася в пряшівських газетах і журналах, 
але самостійну поетичну збірку «Білі 
руки беріз» видала аж 1974 року. Був це 
новий, свіжий поетичний голос в нашій 
поезії, голос душі і серця молодої дівчи-
ни, яка активно реагувала на проблеми, 
які її оточували та передусім на бажан-
ня зустріти і пережити велику любов – 
кохання. Вона зуміла якось по-новому, 
по-дівочому чи по-жіночому передати 
свої почуття, використовуючи нові 
художні образи, тон і «музику» свого 
серця. Такої новизни ще наша поезія 
не мала. Нагадаймо, що з-поміж жінок 
після Ірини Невицької на ниві красного 
письменства працювали Маруся Няхай 
та Ганна Коцур. Пробувала свої сили в 
поезії й Ольга Гиць-Міцовчина, але во-
на чомусь відмовчалась.

Як в першій, так й дальших збірках 
«Чекаю тебе» (1981). «Моє ательє» 
(1986) Маруся Няхай найчастіше зобра-
жувала їй найближчу тему – дівочого, 
людського щастя, продовження люд-
ського роду, потреби кохання, його кра-
си. Художній рівень кожної наступної 
збірки зростав, бо М. Няхай постійно 
працювала над художнім словом; зна-
чно зросли її версифікаційні здібності, 
поглибила філософськи змістовні плас-
ти своєї думки, посилила соціальний 
заряд своєї поезії. Все те разом дало її 
поезії нову художню якість. Але любов-
на лірика домінувала у всіх вище на-
званих її збірках. Вона зуміла передати 
не лише свою власну тугу за коханням, 
але й своєї генераці. Досить назвати 
такі поезії, як «Прийди», «Спиш», «Верш-
ник», «Барвисте скельце дарував ти ме-
ні», «У долонях ночі зігрію» та ін. Її по-
етична майстерність полягає й у тому, 
що вона вміє в одному рядку сказати 
багато, в одному жесті, образі виявити 
теж багато, в одному звукові проспіва-
ти так само немало, бо для того й є для 
неї поезія. Ось приклад:

Кохаю
Сумую
Сніг паде тихо
Чорні сліди розходяться
пішниками до зупинок
Маруся Няхай не писала лише про 

любов, кохання, але й про проблеми, 
які мали соціальний, суспільний харак-
тер. Вона не могла мовчати, що твори-
лося навколо неї та у світі взагалі, бо 

кохання, любов може розквітати лише, 
коли на землі панує мир. «Чи можна 
мені помовчати / коли бачу світ кло-
котати / немов кратер діючого вул-
кану / Хоч заросли окопи вже травю 
/ та не накрилися порохом слова / що 
осколками руйнують наші мрії. Вона у 
своїх вір шах часто реагувала, мов сей-
смограф, не лише на пориви своєї душі, 
болі і радощі або й своєї генерації, але 
і на науково-технічні досягнення, еко-
логічні проблеми, питання миру, соці-
альної і національної рівності, свободи 
слова тощо («І не тільки в літню пору», 
«Вільний вітре», «Верховина моя 

солов’їна», «Вагітна 
земля стогне»). Хви-
лювали нашу поетесу 
і проблеми художньої 
творчості («Мае-
стро», «Рама», «Га-
лерея», «Ательє», 
«Мій вільний вірш»).

Чимало поезій на-
ша ювілярка присвя-
тила своїм рідним, 
зокрема мамі, цьому 
б л а г о с л о в е н н о м у 
і найсвятішому в 
українській літера-
турі єству. Вона ніби 
своїми віршами про 

маму підтвердила твердження україн-
ського критика Тараса Салиги, котрий 
свого часу написав, що «Любов мате-
ринська і любов до матері зароджує 
найгармонійніші, найоб’ємніші почут-
тя людини до світу, до рідної землі, до 
Батькіщини... Любов – це вічна незрима 
субстанція, яка родить у людини люд-
ське. Любов – це присутність Бога». 
Так з’явились вірші типу «Вчительці», 
«Гордіїв вузол», «Мій рід століття пере-
скочив» та інші.

Поки що останньою україномовною 
збіркою є «За старою брамою. Силуе-
ти» (2011), в якій виявила нову грань 
творчої здатності, нову творчу димен-
сію. Це вже не дівоча поезія, але зрілої 
дами. В ній відчуваються тони, стиль і 
ритміка празької української поетич-
ної школи, але це не наслідування, але 
творче використання. Не дивно, адже 
вона працювала (для Алени Моравко-
вої) над чеськими перекладами україн-
ських поетів Є. Маланюка, Г. Мазуренка, 
О. Теліги, О. Лятуринської, О. Ольжича 
та інших. Крім того, сама перекладала 
сучасну модерну словацьку, чеську, лу-
жицькосербську поезію на українську 
мову і нехотячи це позначилось на її 
оригінальній поезії. Словацькою мовою 
Маруся Няхай видала збірку під назвою 
Siluety (A-print, s.r.o. Prešov, 2015).

Поезію Марусі Няхай знають в Украї-
ні. Друкувалася вона в журналах «Жов-
тень» («Дзвін»), «Вітчизна», «Київ», в 
колективній збірці «Біла книга кохан-
ня» (2008), знають її поезію в перекла-
дах у Словаччині, Чехії, Польщі, Болга-
рії, Угорщині, Німеччині, Румунії, в кра-
їнах колишньої Югославії та інде.

Три її вірші-поезії («Чекаю тебе», 
«Золоті черевики», «Чарую») покладено 
на музику її чоловіком, вже покійним 
В. Дворжаком. Не всім нашим поетам 
пощастило, щоб їх вірші були покладе-
ні на музику.

Усе це дає нам право сказати, що 
майже вся її поезія – це своєрідні ліри-
ко-медитативні струмки. Одні стрімкі-
ші, інші тихіші, все як у природі, малі і 
великі потоки спадають у спільне річи-
ще. Спільним руслом в поезії Марусі Ня-
хай є вічна метафора Любові і Матері у 
найрізніших візіях цих образів. Бажано, 
щоб ці образи: образ Любові, образ Ма-
тері ніколи не зникали не лише в її по-
езії, але й в душі всіх нас, бо вони того 
заслуговують.

Не можу інакше закінчити свій роз-
дум, як публічною подякою за все, що 
Ви, шановна пані Марусю, зробили для 
нашої літератури, що Ви зробили для 
мене особисто. Бажаємо Вам міцного 
здоров’я і творчого натхнення.

Многая і благая літ!
Михайло РОМАН.

БЕРЕЗІВКА 
(БРЕЗІВКА) –

B R E Z O V K A
(окр. Бардіїв)

Brezowa (1572), Brezowka 
(1618), Brezuoka (1773), Brezuv-
ka (1920), Brezovka (1927), угoр. 
Brezofka, Berezуka, Brezovka.

Cтaт.: 1869 р. – 78 жит., 1880 р. 
– 69, 1890 р. – 79, 1900 р. – 69, 
1910 р. – 101; 1921 р. – 17 буд., 
143 жит., з т. 143 чcл.; 86 гр.-кaт., 
57 р.-кaт.; 1930 р. – 149, 1940 
р. – 167, 1948 р. – 183, 1961 р. 
– 177, 1970 р. – 157, 1980 р. – 
148; 1991 р. – 32 буд. (3 нeзac.), 
120 жит., з т. 12 укр., 108 cлoв.; 
46 гр.-кaт., 74 р.-кaт., 2001 р. – 
113 жит., 2011 р. – 106, з т. 98 
слов., 2 русин., 6 невст., 65 р.-
кат., 22 гр.-кат., 11 прав., 2 єванг. 
авзбурзьк. віросп., 6 невст., 
2013 р. – 116 жит., 2017 р. – 113.

Пл. xoт. 325 гa.
Хотарні назви: Гора, Гампльо-

ва, Баня, Кут, Полянки, Вапнис-
ка, Верх, Поляна, Кутики, Гради, 
За градами.

«Атлас українських говорів 
Східної Словаччини» Василя 
Латти (1991) село під такою на-
звою не фіксує. Натомість село 
під назвою Березівка в Барді-
ївському окрузі фіксує Список 
населених пунктів Лемківщи-
ни. Під такою ж назвою cело 
фіксує і довідник «Národnostná 
menšina pred zánikom?» Миколи 
Мушинки і Олександра Мушин-
ки (2011). «Краєзнавчий словник 
русинів-українців. Пряшівщина» 
Федора Ковача (1999) фіксує йо-
го під назвою Брезівка, подібну 
форму – Брезівка – має село і в 
довіднику «Наші місцеві назви і 
як їх уживати» Олексія Лазорика 
(1994).

Ceлo виниклo нa зaкупнoму 

прaві у 1559 – 1572 рр. як оса-
да Мaкoвицькoгo панства. В 40-х 
роках ХVІ ст. жителі не були опо-
датковані. З цього випливає, що 
село виникло в 40-х – 50-х рр. 
ХVІ ст. У 1567 р. – 4 oпoдaтковані 
двoри і будинок шoлтиca, у 1600 
р. – 8 будинків підданих. Житeлі 
зaймaлиcя зeмлeрoбcтвoм. У 
1787 р. Березівка мaлa 18 бу-
динків, 72 жителів, 1828 р. – 15 
будинків, 115 жителів. В Уря-
довому лексиконі Угорщини 
1773 р. село наведене як чисто 
руське, в релігійному переписі 
1803 р. село зазначене як гре-
ко-католицьке з руською мовою 
проповіді. Нa злaмі 1914-15 рр. 
cело булo зaйнятe рocійським 
війcькoм. 1959 р. зacнoвaнo 
ЄCГA. Чacтинa ceлян їздилa зa 
рoбoтoю дo Бaрдієвa тa Кoшиць.

Щe 1863 р. у Березівці cтoяв 
дeрeв’яний xрaм, 1880 р. зaміcть 
ньoгo збудoвaнo кaм’яну цeркву, 
засвячену Покрову Пресвятої 
Богородиці. З 1946 р. існувала 
руcькa пoчаткова шкoлa.

-мі-

В ряді монографій про наші 
села – більш чи менш вдалих 
– появилася нова. На цей раз 
про невелике підгірське при-
кордонне село Полату під на-
звою «Palota (1563-2020) По-
лата». Її авторами є Мирослав 
Бураль та уродженець села 
Михайло Іванцо (видавець: 
Mgr. Martin Drobňák, Drobi 
– History & Tourism pre obec 
Palota, 88 str.). Текст публіка-
ції двомовний – словацький 
та польський, оскільки публі-
кація є заключним продуктом 
проєкту «Кроки життя на кор-
доні» в рамках програми тран-
скордонної співпраці Interreg 
V-A Польща – Словаччина 
2014-2020. Партнером Полати 
в цьому проєкті була польська 
ґміна Команча.

Крім вступного і заключного 
слова та інформації про про-
єкт, публікація складається 
з чотирьох розділів: Основні 
географічні дані, Походжен-
ня назви села, Історія села, 
Господарський, соціальний та 
культурний розвиток села від 
1951 року до сучасності.

М. Бураль – досвідчений ав-
тор з багатою бібліографією, 
що видно і на ретельно спра-
цьованих історичних розділах 
публікації. Багатий фактогра-
фічний матеріал з історії села 
він ілюструє численними до-
бовими документами, мапами, 
фотографіями, поіменними 
списками громадян села від 
1623 року, іменами старостів, 
священників, учителів.

Історія цього невеликого се-
ла напрочуд багата. А це й не 
диво. Адже воно є останнім на-
селеним пунктом на дорожньо-
му і залізничному шляху до 
Польщі. Залізниця, що прохо-
дить селом, була збудована ще 
в сімдесятих роках 19 століття, 
а Лупківський тунель, що сто-
їть на самому словацько-поль-
ському кордоні, був важливим 
стратегічним пунктом у обох 
світових війнах. У відомому 
творі «Пригоди бравого вояки 
Швейка» його автор Ярослав 
Гашек, який проїжджав цією 
залізницею, згадує і Полату: 
«Під залізничним насипом у 
долині потоку лежала розби-
та польова кухня… Солдатів 
сповістили, що обідати будуть 
за Палотою на Лупківському 
перевалі…». В публікації про 
Полату залізниці відведено со-
лідне місце, включно фотогра-
фій та схем тунелю, але, може, 

треба було ще більше з огляду 
на її важливість в історії села.

Інтересним є і той факт, що 
за всю історію села з різних 
нагод його відвідало декілька 
єпископів трьох церков: римо-
католицької, греко-католиць-
кої та православної.

Автори полемічно ставлять-
ся до року першої письмової 
згадки про село. Піддають 
під сумнів рік 1330, який на-
водить «Vlastivedný slovník 
obcí na Slovensku» і за більш 
вірогідний вважають прото-

кол з допиту збойника Ігната 
Карлика з Радвані на Лабір-
ці з 1563 року, де, на їх дум-
ку, вперше згадується Полата. 
Але проф. Павло Чучка в на-
уковій праці «Антропонімія 
Закарпаття» (Київ, 1969) пише 
про запис у латиномовній гра-
моті з 1362 року, де вже тоді 
згадується Полата. Як джере-
ло наводить видання: Nagy Gy. 
Gróf Sztáray család oklevéltara, 
I (1234-1396) – Budapest 1887, 
II (1397-1457) – Budapest 1889.

Жаль, що в публікації не 
знайшлося місце для азбуки 
(крім назви). Нею можна бу-
ло навести хоча б хотарні на-
зви, а інтересним для читачів 
був би, напевно, і зразок своє-
рідного полатського діалекту, 
який досить відрізняється від 
діалектів сусідніх сіл Видрані 
та Калинова.

Але в цілому видання цієї 
публікації з якісним графіч-
ним оформленням та друком 
(Tlačiareň svidnícka, s.r.o.), 
збагаченої значною кількіс-
тю документації, фотографій, 
включно аерофотозйомок, слід 
оцінювати як великий внесок 
не лише для самої Полати та 
її громадян, але й взагалі для 
дослідження нашої історії.

Павло БОҐДАН.

З нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні Посол 
України в Чеській Республіці Євген Перебийніс вшанував пам’ять 
українських діячів, які у травні 1945 року були заарештовані в 
Празі радянською військовою контрозвідкою СМЕРШ та вивезені 
з території Чехословаччини до Радянського Союзу.

Згадаймо їх імена:
– Президент Карпатської України Августин Волошин – був зака-

тований в Лефортовській в’язниці Москви;
– Глава Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Чехословаччні, 

поет, письменник та перекладач Максим Славінський – помер 
у віці 76 років від катувань у київській Лук’янівській в’язниці;

– Міністр охорони здоров’я Карпатської України Микола Доли-
най – був вивезений до Москви, відбував покарання у таборах 
Нижнього Тагілу, у 1953 році повернувся до Праги, працював 
лікарем;

– Міністр збройних сил Карпатської України Степан Клочурак – 
відбув понад 10 років у тюрмах і концтаборах СРСР, повернув-
ся до Праги у 1956 році;

– Міністр внутрішніх справ Карпатської України Юрій Перевузник 
– відбув 11 років каторги в таборах Сибіру, після чого важко 
хворим повернувся до Праги;

– Посол УНР в Угорщині, український політичний діяч Микола Га-
лаган – після арешту радянськими спецслужбами, подальша 
його доля невідома.

– Видавець, бібліограф і публіцист Петро Зленко – помер в та-
борах ГУЛАГу. Місце його поховання не встановлене.

Посольство України в Чеській Республіці.

Ïîåç³ÿ â æèòò³ ³ â òâîð÷îñò³
Ìàðóñ³ Íÿõàé

(З нагоди життєвого ювілею)

Сторінки минулого (32)

І мале село може мати велику історію

В Празі вшанували
пам’ять українських діячів
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Пісня «Шум» українського 
гурту GO_A, який на 65-му 
пісенному конкурсі Євроба-
чення 22 травня 2021 р. в Рот-
тердамі виборов п’яте місце, 
продовжує здобувати світове 
визнання.

Так, трек посів перше міс-
це VIRAL 50 сервісу Spotify.

Також SHUM – перша укра-
їномовна пісня, що потрапи-
ла у глобальний чарт Spotify 
TOP 200.

Користувачі соцмереж бу-
ли у захваті від такої новини: 

«Класно. Гордість аж до сліз 
за українську пісню. Всім хей-
терам на зло», «Я у захваті! 
Пишаюся такими талантами 
моєї країни», «Вийшли на Єв-
ро, а взяли світ».

Нагадаємо, що переможець 
конкурсу «Євробачення-2021» 
назвав виступ Go_A найкра-
щим.

«Чесно кажучи, зустріли 
нас дуже класно. В аеропор-
ту було дуже багато людей із 
квітами. Я в захваті від того. 
Прекрасні люди. Зараз ми не 

сильно розуміємо, що сталося. 
Нам постійно говорять, що ми 
зробили щось таке неймовір-
не. І ми поки що звикаємо і 
намагаємось розібратися, що 

ж ми такого зробили», – за-
явила солістка Go_A Катерина 
Павленко. Вона тішиться, що 
українську пісню почули та 
оцінили дуже високо.

«Адже ми їхали на «Євроба-
чення» не для того, щоб пока-
зати себе як гурт, а ми дійсно 
щиро віримо в те, що україн-
ська пісня, українська мова 
заслуговує на високе місце 
серед європейської музики», – 
резюмувала вона.

Пісня «Шум» заснована на 
народних веснянках, її текст 
пов’язаний з весняним пробу-
дженням природи

В основу пісні лягла давня 
українська веснянка «Шум», 
що, на думку фольклористів, 
походить з дохристиянських 
часів та ритуалів, пов’язаних з 
весняним пробудженням при-
роди.

Фольклористи вивчають її 
понад 150 років. Зокрема, про 
«Шум» писали Михайло Мак-
симович, Борис Грінченко і 
Михайло Грушевський. «Шум» 
розуміється як впорядкову-
юча енергія, уособлений ліс, 
персоніфікований образ шуму 
першої весняної зелені або бог 
лісів.

УКРІНФОРМ.

Майже повних вісім місяців 
чекали члени Українського на-
родного хору «Карпати» з Ко-
шиць, щоб знов зустрітись на 
репетиції. Нарешті цей момент 
надійшов і приніс хористам не-
абияку радість з приємних зу-
стрічей, які відбуваються кож-
ний вівторок в Клубі РР СРУСР 
в Кошицях.

Пандемія не тільки пере-
рвала регулярну роботу хору, 
але не дозволила зреалізувати 
окремі проєкти, заплановані 
на 2020 рік. Після двох репе-
тицій, хор «Карпати», в суботу, 
29 травня 2021 року, виїхав до 
регіону Свидника і в рамках 
реалізації проєкту «Лети, на-
ша пісне», який реалізовано з 
фінансовою підтримкою Фонду 
підтримки культури нацмен-
шин КУЛТМІНОР, взяв участь 
у двох цікавих зустрічах.

На цвинтарі у Свиднику здій-
снилась «ЗГАДКА ПРО МА-
РІЙКУ» з нагоди першої річни-
ці смерті Марії Лаца Бойко. Зу-
стріч почалася панахидою, яку 
відслужив прот. мґр Ян Пай-
кош з Православної парафії у 
Свиднику. «Перед роком за-
снуло серце вічним сном пре-
красної і шляхетної людини, 
нашої дорогої Марійки. Була 

то велика втрата для нас, бо до 
вічності відійшла національно 
свідома людина, яка ціле своє 
життя, крім родини, пожертву-
вала перш за все нашій молоді 

та нашій культурі. Приступаю-
чи з порозумінням і любов’ю 
до дітей і молоді, була їхньою 
другою мамою у 23 літніх мо-
лодіжних таборах ПЛАСТу. 
Для мене з моєю дружиною 
Оленкою ти, Марійко, понад 
50 років була більше, як рід-
ною сестрою. Дякуємо тобі!», 

– сказав після панахиди худож-
ній керівник хору «Карпати» 
і голова молодіжної організа-
ції «ПЛАСТ» Левко Довгович. 
Крім рідних і приятелів на 

«тітку здоровеньку» згадували 
пластуни й пластунки, учасни-
ки літніх таборів, а хор «Кар-
пати» підготував коротеньку 
програму, в якій прозвучала 
і улюблена пісня Марії Лаца 
Бойко «Повіяв вітер степовий».

З Свидника «Карпати» поїха-
ли у мальовниче село Пстрина, 
рідне село головної організа-
торки всіх імпрез хору «Карпа-
ти» Олени Довгович. Запроси-
ла хор старостка села Анна Ми-
халикова, яка в залі сільської 
ради організувала «Зустріч з 
ювілярами», сільськими де-
путатами Марією Кекельовою 
(50) та Славком Чурпеком (40). 
Хор «Карпати» ювілярам, їхнім 
гостям і пстринчанам заспівав 
«Многая літ» і подарував кон-
церт народних пісень.

Дальший концерт хору «Кар-
пати», за супроводу оркестру 
«Музика Ювеналіс», відбудеть-
ся 11. 06. 2021 року в Історич-
ній ратуші міста Кошиці, під 
назвою «Шануємо наші тради-
ції і визначних особистостей».

Святослав ДОВГОВИЧ.

Прокіп 
КОЛІСНИК
25 травня 2021 р. в Пряшеві від 

cерцевого нападу помер таланови-
тий живописець, графік, письмен-
ник, педагог Прокіп Миколайович 
Колісник.

Прокіп Колісник народився 16 
липня 1957 р. в селі Поташня Бер-
шадського району Вінницької облас-
ті в Україні. Після школи в рідному 
селі закінчив Одеське художнє учи-
лище (1957) та Київський художній 
інститут за фахом художник-живо-
писець (1981). У 1995 р. закінчив 
літню академію мистецтв в Зальц-

бургу, Австрія. Член Національної спілки художників України (1988), 
Словацької образотворчої унії (1991), Спілки українських письменників 
Словаччини (2002). Заслужений художник України (2009).

Від 1981 р. проживав у Словаччині. Від 1999 року до виходу на пен-
сію викладав живопис в Пряшівському університеті. Основні галузі 
– станковий живопис (пейзажі, портрети, натюрморти), книжкова гра-
фіка. Полотна П. Колісника щільно заповнені змістом, дією, персона-
жами; основний зображальний засіб – колір. Його творчість пройнята 
українським духом, патріотизмом. Чи не найкраще творчі поривання 
Прокопа Колісника розкрив Дмитро Федака: «Численні експресивні, 
багатовимірні, часто сповнені музикою барв святочного передзвону, 
занурені в філософію людського буття сучасні елітні художні полотна 
П. Колісника постають на рідному ґрунті, сягаючи загальнолюдських 
обріїв. Легко бути національним за темою, декларує і живописом під-
тверджує митець, важче, але варто, бути національним художником 
за духом».

Його персональні вистави з успіхом пройшли у Чернівцях (1988, 
1996), Києві (1995), Свиднику, Гуменному (обидві – 1991), Братисла-
ві (1992, 1997), Кошицях (1993–94), Меджилабірцях (1994), Пряшеві 
(1998), Відні (1996, 1998), Львові (1996), Вінниці (1998). У с. Поташ-
ня заснував пленер «Поташня – чарунка Поділля» (від 2004), відкрив 
власну галерею.

Оформив книжки «Земна мадонна» Є. Маланюка (1991), «Цитаделя 
духа» О. Ольжича (1993), «Замість Центурій» Б. Бунчука (К., 1997).

Літературні твори П. Колісника відзначаються глибиною думки і по-
чуття.

Видав поетичні збірки «Чисниця» (2001), «ВІД першої особи САМО-
ТИ» (2002) та книжку прози «Чарунка містерій» (2017).

У 2018 році університетська бібліотека Пряшівського університету 
підготувала виставку художника, а також представила документаль-
ний фільм «Напруга Прокопа Колісника».

До останніх днів життя П. Колісник тісно співпрацював з літератур-
но-мистецьким і публіцистичним журналом «Дукля», в якому друкував 
свої твори.

Вічная йому пам’ять!
-мі-

Останнє прощання з покійним відбулось у п’ятницю, 28 травня 
2021 р., в Домі смутку в Пряшеві. Від імені української громади Словаччи-
ни виголосив прощальне слово голова Спілки українських письменників 
Словаччини Іван Яцканин.

 V Під час виступу українського гурту.

 V Солістка гурту Катерина 
Павленко.

На Євробаченні-2021
здобули світ

Хор «Карпати» після пандемії 
відновив свою діяльність

 V Хор «Карпати» співає коло гробу Марії Лаца Бойко її улюблену 
пісню «Повіяв вітер степовий».

 V Олена Довгович та хор «Карпати» вітають сільського депута-
та Славка Чурпека на «Зустрічі з ювілярами» в селі Пстрина.

– Марько, што маш нового?
– Была єм вчора коло дохто-

ра а він мі повів, же єм груба.
– А поглядала єсь в календа-

рі мено про дітину?
– Ші ні, наперед мушу погля-

дати про ню вітця.
k   k   k

– Параско, быв єм коло дох- 
торя.

– А што ті повів?
– Же єм імпотент!
– Не гварь. А то веце як 

пред цеда?
k   k   k

– Стара, хочеш, жебы-м ті 
приніс тамту звізду з неба?

– Ні...ні... Тоту ніч будеш спа-
ти дома!

k   k   k

Прийде Василь до корчмы а 
кочмарь му гварить:

– Вуйку, але тот стіл є ре зер- 
вованый.

– Так го однесь а принесь 
другый.
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