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Ще, мабуть, ніколи в 56-річ-
ній історії Фестивалю фоль-
клору русинів-українців Сло-
ваччини в Камйонці він не 
готувався в такому короткому 
часі, як цього року. Панде-
мічна ситуація змушує орга-
нізаторів культурних акцій 
швидко реагувати на всі змі-
ни епідеміологічних правил 
і використовувати ті можли-

вості, які вони в даному часі 
дають. Тому, так само як і ми-
нулого року, традиційний тер-
мін цього фестивалю на зламі 
місяців травень – червень був 
оперативно змінений. Після 
домовленості головних органі-
заторів – Союзу русинів-укра-
їнців Словацької Республіки 
та села Камйонка – фестиваль 
почали готувати на 3-4 черв-
ня цього року.

Та проблема була не лише 
на стороні організаторів, але 
й на боці колективів народної 
художньої самодіяльності, які 
довго не вправляли і тому ще 
не всі були впевнені в своїх 
силах так, щоб виступити на 
сцені перед публікою. Інші 
знов, все-таки ще побоюються 
коронавірусу.

Перший день фестивалю 
позначив ще й дощ, який лю-
ди довго чекали, але в цьому 
випадку він, так само, як і 
минулого року, прийшов не у 
найкращому часі. Але це не 
заважило в тому, щоб не мо-
гла відбутися перша програма 
фестивалю під назвою «Вітай-

те в Камйонці». Правда, вона 
не пройшла, як було плано-
вано, на місцевому амфітеа-
трі, але в Будинку культури.

За драматургічної співпра-
ці Мартина Караша сценарій 
програми підготував Ігор Кре-
та, який був і режисером всіх 
програм фестивалю. Модера-
тори Моніка Шкварова та Сте-
пан Гій висловили радість з 

того, що після року виступаючі 
і глядачі знову мають можли-
вість зустрітися на цьому святі 
фольклору, а потім вже зі сце-
ни лилися пісні «...так чарів-
но, казково, напрочуд загад-
ково, наче серця струна...» В 
програмі виступили співачки 
Ема Глінка та Наталія Куча, 
жіночі співацькі групи «Лит-
манівка» із сусідньої Литмано-
вої з чудовими триголосними 
піснями та «Вородай» з Вели-

кого Липника, яка не менш 
гарно заспівала автентичні 
пісні зі свого села. Тріо сестер 
Углярових, які мають своє ко-
ріння у вже неіснуючому селі 
Блажів, намагаються утрима-
ти хоча б його пісні, якими 
представились і на камйон-
ській сцені. Домашній фоль-
клорний колектив «Барвінок» 
показав прекрасний монтаж 
про традиційне ремесло села 
– дрітарство, колектив «Маґу-
рак» з Кежмарку зосередився 
на ґоральський фольклор.

33-ій річник змагання спі-
вацьких груп ім. Степана Біт-
нера проходив в неділю дообі-
ду в Будинку культури в рам-
ках другої програми фестива-
лю під назвою «Голосе, голо-
се…» В змаганні взяло участь 
10 співацьких груп: 3 чолові-
чі, 6 жіночих та 1 дитяча. Ви-
конавців уважно прослухало 
і їхні виступи оцінило фахо-
ве журі в складі Варфоломій 
Сотак, Яна Любимова та Пе-
тро Беґені. За його оцінкою, 
змагання пройшло на дуже 
доброму рівні, окремі групи 
були на змагання добре під-
готовлені, хоч, правда, декотрі 

з них підготовку недооцінили, 
зокрема ті, котрі в минулому 
періоді зайняли перші місця, 
думаючи, що автоматично бу-
дуть знову між найкращими. 
Дуже порадувала чоловіча 
група «Ялинка» з Вільшавиці, 
яка під керівництвом Миколи 
Демочка знову після п’ятьох 
років взяла участь у змаган-
ні і відповідально підготови-
лась. Радує те, що прекрасно 
працюють співацькі групи на 
Спиші та Старолюбовнянщи-
ні, але не радує те, що зокре-
ма в округах Снина, Меджи-
лабірці, Стропків, Свидник, 
Бардіїв якось заснули глибо-
ким сном.

Журі виступи груп оцінило 
так:

Окремий приз приділило 
дитячій групі «Гавранчата» з 
Лютини за їхню систематичну 
роботу.

Перші місця зайняли: Жі-
ноча співацька група (ЖСГ) 
«Порачан» з Порача та чоло-
віча співацька група (ЧСГ) 
«Ялинка» з Вільшавиці.

Другі місця: ЖСГ «Кромпа-
шан» з Кромпах, яка була на 
змаганні перший раз, і ЧСГ 
«Барвінок» з Камйонки.

Треті місця: ЖСГ «Вородай» 
з Великого Липника та ЧСГ 
«Каштанки» з Стражського.

Лавреатом стала ЖСГ «Сло-
вінка» зі Словінок, котра по-
працювала на найкращому 
виборі пісень і їх чутливім ви-
конанні.

Члени комісії ще наголо-
сили на тому, що невдалий 
музичний супровід може ли-
ше понизити рівень співу. 
Окремі групи повинні поро-
зуміти, що журі оцінює їхній 
спів, а не музичний супровід. 
Тому й окремі пісні, заспіва-
ні а-капела, були найкращи- 
ми.

В обідній час організатори 
та учасники фестивалю тра-
диційно вшанували пам’ять 
полеглих у 1-ій та 2-ій світо-
вій війнах, а потім урочистим 
походом за співу членів колек-
тивів попрямували на амфіте-
атр. На цей раз вони не йшли 
по головній вулиці і так могли 
любуватися новими для них 
панорамами і привітати жи-
телів інших вулиць, декотрі з 
яких, наперекір короткому ча-
су після зміни траси, ще всти-

гли прикрасити свої будинки 
традиційними ляльками в 
народному вбранні та вишив-
ками.

Від 14.00 год. програма про-
довжувалась на амфітеатрі. 
Після урочистого відкриття 
фестивалю Центральна рада 
СРУСР нагородила почесними 
грамотами колишнього старо-
сту села Камйонка Николая 
Митника та сучасного старо-
сту Юрія Єдинака з нагоди 
їх життєвих ювілеїв, а пере-
можцям співацького конкурсу 
було передано призи. А потім 
вже в програмі виступили всі 
співацькі групи, які брали 
участь в змаганні, фольклор-
ний колектив «Карпатянин-
сеньйор» з Пряшева та дитя-
чий колектив «Канаш», фоль-
клорний колектив «Орґонина» 
з Воронова на Топлі та до-
машні дитячі колективи «Бар-
віночок», «Радість» і колектив 
дорослих «Барвінок».

На лицях багатьох глядачів 
було видно, що після довгих 
місяців «культурного посту» 
ця програма разом з прекрас-
ною недільною погодою прине-
сла до їх душ спокій, радість і 
надію на кращу перспективу.

П. Боґдан, П. Беґені.
Фото Л. Цупера.

 V У Пряшівському краї, в округах Стара Любовня, Бардіїв і 
Свидник пройшли інтенсивні дощі і зливи. Вода лилась потоком 
з навколишніх берегів, місцеві потічки вийшли з бергів і пере-
творились у ріки. Були пошкоджені дороги, підтоплені будинки 
в Сулині, Мнішку над Попрадом, Кремній, Граничному, Ленарто-
ві, Ряшеві, Капішовій. Проте найбільші шкоди вода завдала у 
понеділок, 12.7.2021 р., в Орябині (на фото), де місцевий потік 
вийшов з берегів. Вода полилась вниз селом по асфальтованій 
дорозі, яку пошкодила на цілій довжині. На допомогу орябинча-
нам прийшли протипожежні команди, поміч пообіцяли самоупра-
ви і жителі навколишніх сіл.

 V Жіноча співацька група «Вородай» з Великого Липника.

 V Центральна рада СРУСР нагородила почесними грамотами ко-
лишнього старосту села Камйонка Николая Митника (в центрі 
вправо) та сучасного старосту Юрія Єдинака (в центрі вліво) з на-
годи їх життєвих ювілеїв. Грамоти їм вручив Павло Боґдан.

 V Чоловіча співацька група колективу «Барвінок», Камйонка.
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Спілка українських письменни-
ків Словаччини отримала з Києва 
приємну новину. Писав голова 
Національної спілки письменників 
України (НСПУ) Михайло Сидор-
жевський: «Юліуса Панька прий-
няли до НСПУ на засіданні Прий-
мальної комісії, яке відбулося 1-2 
липня».

У доробку Юлі-
уса Панька (на 
фото) збірки опо-
відань: «На го-
ри, на ліси, на 
скелі» (1990), 
«Курортні тес-
ти» (1999), «(Не)
обмежені мож-
ливості» (2003), 
«Вимріяна подо-
рож» (2014), по-
вісті: «Левошка» 
(2006), «Альбом» 
(2011), «Карби 
кам’янистого по-
ля» (2016), «Пов-
ний мішок правди» (2018), «Я 
– Михась» (2020). Деякі з них ви-
йшли і по-словацьки.

Свого часу закарпатський укра-  
їнський літературознавець Дми-
тро Федака такими словами ха-
рактеризував творчу манеру 
Ю. Панька: «Мала проза Ю. Пань-
ка – некваплива оповідь про буття 
краян у минулому, але в основно-
му за життя йо го покоління, пе-
реважно – сьогодення. Природно 
в його твори вривається й війна 
– її подих тут відчуваєть ся досі: в 
околицях Дуклі пройшла одна з 
найкровопролитніших затяжних 
стратегічних битв Другої світо вої 
війни в Європі. Письменник увів у 
літературу свої типи народних ха-
рактерів, українців Піддуклянщи-
ни, часткою яких він є і які здавна 

проживають в оточенні польсько-
го та словацького етносів, тож так 
чи інакше несуть в собі відбитки 
трьох культур. Всі вони від зем лі, 
ремесла, інших численних вироб-
ничих і духовних за нять тутеш-
нього корінного населення. Кон-
центрує ж автор увагу переважно 

на їхніх вчинках і 
внутрішньо му світі 
в буденному, звич-
ному житті з його 
спокійним плином, 
щоденними турбо-
тами, проблемами 
і катаклізмами, ни-
нішніми тяготами, 
коли для заробітку 
доводиться їхати в 
чужі, далекі краї й 
держави. Станов-
лення його худож-
нього світу йде 
від переважання 
показу зовнішніх 
виявів народних 

характерів у першій книзі до все 
наростаючого заглиблення у їх-
ній внутріш ній світ у наступних з 
дедалі більшою концентрацією 
уваги на гуманному народному, 
як і антинародному, на чалах в 
людській природі. Творчий поступ 
автора від книги до книги харак-
теризується доланням зайвої опи-
совості, нарощенням образності і 
згущенням письма».

Ми неодноразово нагадували, 
що Юліус Панько належить до 
тих письменників, які дбають, щоб 
читацький ареал знайомства з йо-
го творами був дедалі ширший. 
Прийняття його у члени Національ-
ної спілки письменників України 
відкриває перед ним нові можли-
вості популяризації своєї творчості.

(ІЯ)

8 листопада 1991 року письмен-
ник Юрій Керекеш, лікуючись в 
санаторію, написав захоплюючого 
листа. Напевно, й після 30 років 
варто до нього повернутися і заду-
матись над його думками. Ось, що 
він, між іншим, пише: «Дивуюся, як 
Ти сам встигаєш робити такий жур-
нал. Чи надовго Тебе вистачить?! 
Гадаю, не завжди так буде – добе-
реш собі вмілих співпрацівників і 
Ти тільки командувати будеш. Але 
добре вже те, що журнал для укра-
їнських дітей на Пряшівщині («Ве-
селка» – прим. редакції) є, він живе. 
І Юрій Дацко його очолює. Честь і 
слава йому за це».

Пишучи про інші справи, Юрій 
Керекеш в цьому листі обурюється, 
що на Закарпатті певні сили дома-
гаються референдуму про автоно-
мію Закарпаття. Ось його погляд:

«Вболіваю за наслідки референ-
думу. Стільки антиукраїнських сил 
виявилося в Україні... І на Закарпат-
ті теж. Серед депутатів теперішньої 
обласної ради українофобів біль-
шість і вирішили провести 1 грудня 

додатковий референдум про авто-
номію Закарпаття. І наші обласні 
газети, крім «Закарпатської прав-
ди», підтримують таку політику.

Якщо в; складі колишньої Чехо
словаччини ми домагались авто-
номії, то ми були національна мен-
шість. А тепер у незалежній Україні 
ми маємо не просити автономію, а 
дати її національним меншинам – 
угорцям, румунам, росіянам... Хіба 
у Франції дають автономію фран-
цузам? Безглуздя! За автономією 
стоять лідери Товариства русинів, 
Товариство угорської культури, То-
вариство росіян, румунів, словаків, 
циган… У товаристві русинів зібра-
лися мадярони (русини, які вдома 
розмовляють угорською мовою) та 
колишні русофіли. Твердити, що за-
карпатці – русини, окрема нація, що 
не має нічого спільно з українцями, 
може або неук, або явний запрода-
нець, або шизофренік...»

Подивімся на себе. Є багато чого 
спільного. Бо й у нас борються за 
щось, чого немає, не є і не буде.

Юрій ДАЦКО.

У Меджилабірцях відкрили найбіль-
шу постійну експозицію Першої світової 
війни в Словаччині. Виставка складається 
з сотень історичних предметів, які за-
лишились прихованими на фронті або в 
старих будинках.

В ході бойових дій на північному сході 
загинуло понад 50 000 людей. Інде біль-
ше в Словаччині немає такої кількості 
військових цвинтарів, як тут. Один з них 
був освячений у Меджилабірцях. Нова 
експозиція розміщена у   невикористаних 
просторах Будинку культури. Тут можна 
побачити сотні експонатів, які є свідками 
важких боїв на північному сході. При-
матор міста Владислав Вишньовський 
назвав експозицію найбільшою у Сло-
ваччині.

Мабуть, до найрідкіснішої належить 
колекція хрестів за заслуги. Клуб військо-
во-історичної історії «Бескиди» роками 
працює над проблемою Першої світової 
війни. Завдяки роботі ентузіастів ми зна-
ємо більше про бойові дії на північному 
сході. «Десять років тому ми могли б го-
ворити про білі місця в нашій історії. Ні-
де немає такої інформації, яка доступна 
для громадськості про хід бойових дій, 
як тут», – сказав Радослав Турік з Клубу 
військовий історії «Бескид».

В Меджилабірцях побудована також 
навчальна стежка, яка веде місцями бо-
йових дій. Вона розташована по всьому 
місту, в тому числі оглядова вежа на Ки-
чері, де проходили бойові дії.

Джерело: TV JOJ.

Розвінчаний культ особи Сталіна після 
виступу М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС у 1956 
р. започаткував спроби лібералізації тота-
літарного режиму в СРСР та його сателітах 
– країнах соціалістичного табору. Хрущов-
ська «відлига» в повній мірі проявилася і в 
Чехословаччині, зокрема, в 60х роках. Нова 
генерація політиків на чолі з А. Дубчеком 
наївно повірила в можливість трансформації 
режиму в «соціалізм з людським обличчям». 
В той період значно активізувалася й укра-

їнська спільнота, зокрема, на Пряшівщині. 
Українська культура у нас зазнала вершини 
свого розвитку.

Будучи студентом Університету П. Й. Ша-
фарика в Пряшеві (УПЙШ), я разом з іншими 
україністами мав можливість декілька разів 
побувати в Україні, яка нас зачарувала своїми 
пам’ятками та взагалі культурним надбан-
ням, доброзичливістю й гостинністю корін-
ного населення. Водночас нас дедалі більше 
розчаровував суспільний лад Радянського 
союзу – країни необмежених можливостей, 
«кде так вольно дишит человек». Зокрема, 
нам боляче було, коли в столиці України, і то 
навіть в музеях та інших культурних устано-
вах, до нас – закордонних українців та ще й 
україністів – зверталися російською мовою. 
Наші протести сприймалися вкрай презирли-
во: «У нас только в западних областях разга-
варивают на украинском».

І тут раптом, в такій задушливій та при-
гніченій атмосфері, серед молодої генерації 
українських інтелектуалівшістдесятників, 
мов Фенікс із попелу, з’явилася людина, яка 
насмілилася публічно протестувати проти 
політики влади, проти переслідування та 
арештів української творчої інтелігенції. 
Мужня постать Івана Михайловича Дзюби 
та його розгромницький трактат «Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?» про загрозливі 
проблеми національної політики радянської 
соціалістичної системи викликали широкий 
резонанс не тільки в Україні, але й за кордо-
ном, в тому числі й у Чехословаччині. Як грім 
з ясного неба, сприйняли появу цього твору 
українці Пряшівщини. Цей маніфест україн-
ської національної еліти вважався символом 
оновлення та невмирущості української на-
ції, а її автор – провісником та будівничим 
модерної демократичної держави Україна. Ця 
праця стала у нас не тільки предметом об-
говорення, але й поширення самвидавом, а 
згодом видрукування за кордоном. Якраз че-
рез Пряшів рукопис твору І. Дзюби переправ-
лявся на Захід (Мюнхен, Париж, Лондон, Рим, 
НьюЙорк), а причетними до цієї відважної 
та небезпечної справи були деякі викладачі, 
студенти та абсольвенти УПЙШ (М. Мушин-
ка, Ю. Бача, П. Мурашко, П. Ґроцький та інші).

У 1967 році мене прийняли на роботу в 
Музей української культури, де формувалося 
патріотичне ядро наукових працівників, зо-
крема, з випускників Пряшівського універси-
тету. Велику роль у цьому зігравала унікаль-
на постать Івана Дзюби та його багатогранна 
літературна, наукова та суспільнополітична 
діяльність, яка нас одухотворяла, додавала 
віри й надії на краще. Пробудження націо-
нального духу українців Пряшівщини в цей 
період сягало своєї кульмінації.

У червні 1981 р. мені пощастило бути 
учасником курсів української мови для іно-
земних україністів у Київському педагогічно-
му інституті імені Горького. У другий червне-
вий вікенд мене навідав відомий львівський 
етнологлемкознавець Іван Дмитрович Кра-
совський, якого титулували «лемківським 
імператором». Він запросив мене на пікнік 
у ПущаВодинський лісопарк в дусі гасла: 
«Вшитки дзяди – гоп до купи!», що в лемків-

ському діалекті означає «Пролетарі всіх кра-
їн, єднайтесь». І так у неділю я опинився на 
березі чудового озера в товаристві поважної 
пані Романи Романівної Кобальчинської – 
провідної спеціалістки в галузі етнології та 
мистецтвознавства Музею народної архітек-
тури та побуту України, її чоловіка Івана та, 
дивуйся світе, легендарного Івана Михайло-
вича Дзюби. Вже сама його присутність на-
давала нашій зустрічі урочистої атмосфери. 
Цьому сприяла й прекрасна сонячна погода. 

Такі дні запам’ятовуються на все життя. Відо-
мо, що Іван Михайлович після арешту в 1973 
р. був загнаний в ізоляцію від громадсько
політичного життя, не міг друкувати статті 
про українську літературу. Він з великими 
труднощами знайшов собі місце коректора 
багатотиражної газети Київського автозаво-
ду, був під постійним наглядом КДБ. Але й 
наперекір усім стражданням, допитам, при-
ниженням та переслідуванням він тримав се-
бе достойно, був у хорошій фізичній формі та 
веселому настрої, справляв на нас враження 
урівноваженої, розсудливої та оптимістично 
налаштованої людини. Виявилось, що він і 
тоді цікавився та був добре обізнаний із си-
туацією в Словаччині. З оптимізмом запевняв 
мене, що прийде час, «коли й у київському 
метро запанує українська мова», а «Україна 
стане суверенною європейською демокра-
тичною державою».

Не тривало довго, як більшовицькокому-
ністична тоталітарна імперія – СРСР вже з се-
редини 1980х років почала розвалюватися. У 
березні 1985 р. на пост Генерального секре-
таря ЦК КПРС обрали наймолодшого зпоміж 
членів Політбюро КПРС М. Горбачова. По-
чався процес т. зв. перебудови – «революції 
зверху». В Україні під гаслом «гласності» 
було започатковано лібералізацію суспіль-
нополітичного життя. З тюрем випустили 
близько 300 політв’язнів, серед яких В. Чор-
новіл, М. Горинь, Л. Лук’яненко та ін. З Кри-
мінального кодексу УРСР виключили статті 
про переслідування за ідейні переконання. 
В Україні розпочався новий етап демократи-
зації й розмежування політичних структур. 
У цей процес активно включився й Іван Ми-
хайлович Дзюба. Восени 1989 р. він став од-
ним із засновників Народного руху України, 
який визначною мірою спричинився до того, 
що вже 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР 
ухвалила Декларацію про державний суве-
ренітет України. 24 серпня 1991 р. відбулося 
проголошення незалежної України.

В листопаді 1992 р. Іван Дзюба став мі-
ністром культури України. З цієї позиції він, 
як й інші представники національної еліти, 
активно цікавилися становищем української 
спільноти в Чехословаччині (від 1 січня 1993 
р. – Словацької Республіки). Парадоксально, 
що «ніжна революція» стосовно української 
національної меншини аж ніяк не була ніж-

ною, навпаки, т. 
зв. демократичний 
процес заподіяв 
українцям багато 
кривд, зокрема, під 
приводом сумно
звісної «програми 
д е у к р а ї н і з а ц і ї » . 
Об’єктом ліквідації 
став й Музей укра-
їнської культури 
в Свиднику, який 
вже 20 червня 1991 
р. свавільно пере-
йменували на Крає
знавчий музей, а 6 
грудня 1991 р. при-
думали для нього 

ще абсурднішу назву: «Краєзнавчий музей 
ім. О. І. Павловича з постійною експозицією 
русинської та української культури». Водно-
час звільнили з функції директора музею та 
оголосили конкурс. Тому й не диво, що деле-
гація Міністерства закордонних справ Сло-
ваччини на чолі з міністром П. Демешем під 
час свого візиту в Києві у квітні 1992 р. опи-
нилася в скрутній ситуації, зокрема, на прес
конференції. На численні запитання стосовно 
ліквідації музею в Свиднику міністр пообіцяв 

особисто перевірити дану справу. І так вже 
при повертанні додому 29 квітня міністр МЗС 
СР зненацька зупинився в музеї у Свиднику. 
Після довгих і складних переговорів, черго-
вого оголошення конкурсу на посаду дирек-
тора музею та різних крутійств тодішній мі-
ністр культури Д. Слободнік нарешті 11 трав-
ня 1993 р. підписав рішення про нову назву 
– Державний музей українськоруської куль-
тури в Свиднику. Однак атаки на музей не 
переставали. Русинисепаратисти в коорди-
нації з владними та іншими антиукраїнськи-
ми структурами за всяку ціну намагалися 
зліквідувати музей, який назвали «останнім 
бастіоном українства в Словаччині». Звісно, 
що подальша доля музею в Свиднику ціка-
вила й Україну. Яскравим свідченням того 
був якраз візит міністра культури І. М. Дзюби 
в Словаччину, під час якого він зустрівся з 
українською громадою Пряшівщини та від-
відав музей у Свиднику (15 – 16 лютого 1994 
р.). Під час свого візиту він делікатно засте-
ріг чиновників МК СР та дав їм зрозуміти, що 
українці в Словаччині мають право на свій 
національнокультурний розвиток, в тому 
числі й на музей. На зустрічібесіді в Пряшеві 
він, крім іншого, пригадав: «В журналах «Ду-
кля», «Дружно вперед», газеті «Нове життя», 
календарях, які виходили тут, Наукових збір-
никах Свидницького музею публікувалися і 
наукові праці, і літературні твори, яких ми не 
могли друкувати в себе дома... І все те потім 
потрапляло знову до нас на Україну і збуджу-
вало літературне, культурне і взагалі духов
не життя. І от тепер склалася така досить 
парадоксальна ситуація. Ви працювали не 
тільки на те, щоб ваша країна мала нормаль-
ну демократичну думку, уклад, щоб тут був 
добробут, щоб тут існувала українська куль-
тура і духовність. Ви так чи інакше працюва-
ли і на Україну. І от коли постала незалежна 
Україна, цілком природно було і сподіватися, 
і мусило б так бути, щоб Україна допомагала 
українському духовному культурному життю 
тут в Слваччині...» («Нове життя», Пряшів, 26 
лютого 1994 р.). Ми безмежно вдячні нашому 
ювіляру за підтримку та конструктивну до-
помогу у справі вирішення проблеми музею 
та його збереження.

І. М. Дзюба пам’ятав про музей і пізніше, 
будучи на інших посадах. З позиції голови 
Комітету з Національних премій України ім. 
Тараса Шевченка (1999 – 2005) він посеред-
ництвом Генерального консульства України 
в Пряшеві звернувся до керівництва музею 
передати йому комплект «Наукового збірни-
ка Музею української культури в Свиднику» 
з метою номінації на присудження премії. На 
жаль, як ми пізніше довідались, наші пакунки 
з книгами десь загубилися і не потрапили в 
руки адресата. Так чи інакше, але комусь та 
література знадобилася. Отже, вона чогось 
варта. Це теж певна форма оцінення.

Приємні враження у мене з неформальної 
зустрічі з академіком І. Дзюбою в його робо-
чому кабінеті, куди нас завела пані Наталія 
Стішова – вчений секретар ІМФЕ НАНУ 7 
грудня 2018 р. після ювілейної сесії Загаль-
них зборів НАН України, офіційних урочис-
тостей та святкового концерту з нагоди від-
значення 100річчя Національної академії 
наук України, звідки ми в дружній дебаті 
згодом побралися на святковий фуршет. Хоті-
лося б, щоб наші життєві стежки все частіше 
перетиналися і тривали ще довгодовго. Бо 
зустрічі з Людиною такого високого рангу, 
Героєм України – це дійсно Свято.

Отож, бажаємо нашому славному ювіля-
ру міцного здоров’я, здійснення всіх мрій та 
задумів, зокрема, втілення в реальне життя 
його шляхетних національних ідей, а також 
радості з успіхів в процесі розбудови суверен-
ної незалежної України. Бажаємо йому і його 
родині – в усіх гараздах і благодаті, творчих 
здобутках і звершеннях, – многая і благая 
літа!

Мирослав СОПОЛИГА,
директор СНМ – Музею української 

культури в Свиднику 1986 – 2016 рр.

МИ ПАМ’ЯТАЄМО І ЩИРО ШАНУЄМО ВАС!
ЗІ СЛАВНИМ ЮВІЛЕЄМ, ПАНЕ АКАДЕМІКУ!
(З нагоди 90-річчя Івана Михайловича Дзюби)

 V Під час перебування Івана Дзюби (в центрі) в Музеї 
української культури у Свиднику (16 лютого 1994 р.).
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Перша світова війна в експозиції
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Минулий, 2020ий рік, внаслідок непри-
ємного, знищуючого коронавірусу COVID19, 
не посприяв святам, фестивалям, оглядам та 
іншим культурним акціям, які щороку за до-
помоги членів колективів художньої самоді-
яльності організовує Союз русинівукраїнців 
Словацької Республіки.

Не бути цього, святкова прем’єра колекти-
ву «Карпатянин» з нагоди його ювілейного 
60ліття, відбулась би минулого року. В році, 
коли колектив пригадував би 100ліття від 
дня народження Юрія Прохазки (10.10.1920), 
одного із засновників ансамблю «Карпатя-
нин», невтомного хореографа, постановника 
багатьох ліричних, темпераментних і тради-
ційних танців цього колективу.

Юрій Прохазка, уродженець села Високе 
Житомирської області на Україні, закінчив 
хореографічне училище в Житомирі, там 
же працював солістом балету музичнодра-
матичного театру. Під час війни виступав у 
фронтовому театрі. Від 1948 року він жив 
в Пряшеві, був членом Українського націо-
нального театру, 1953 року членом ансамблю 
пісні і танцю «МеджилабірціЦем’ята». В 1955 
– 1981 рр. працював методистом ЦК Культур-
ного союзу українських трудящих, допомагав 
гурткам народної художньої самодіяльності 
(НХС).

Згадаймо його улюблені музичнохорео-
графічні композиції «Рекрутське прощання», 
«Ставляння маїв», «Обливачки», «Вербунґ», 
«Маковицька полька», «Моряцький танець», 
«Тривожна юність», «Дроботянка» і інші, але 
зокрема «Гопак», невід’ємний шедевр програ-
ми колективу.

Фольклорний колектив «Карпатянин» на 
протязі свого існування брав щорічно участь 
у фестивалях у Свиднику, Меджилабірцях, 
Камйонці, на святах культури і фольклору в 
Ґомбасеку, Чеському Тєшіні. По кілька разів 

гостював у Польщі, Україні, Франції, Хорватії 
та на фестивальних сценах інших країн.

В часі своєї активної діяльності молодіж-
ний колектив, в якому співали і танцювали 
студенти середніх і вищих учбових закладів, 
працююча молодь з різних регіонів Східної 
Словаччини, що проживала в гуртожитках, 
своєю програмою, темами танців і якісною 
хореографією дорівнював іншим молодіжним 
словацьким колективам, яких колись було 
набагато більше, ніж в сучасності.

Стаття про 50річний ювілей колективу 
«Карпатянин» згадує слова Івана Гуменика, 
секретаря ЦК Культурного союзу україн-
ських трудящих, головного ініціатора та за-
сновника цього колективу, який був, так би 
мовити, ніби другою сценою популярного 
Піддуклянського українського народного ан-
самблю: «...Сьогоднішнім нашим бажанням є, 

щоб наш «Карпатянин» дожився дальших 
визначних ювілеїв...» (НЖ, 4950/2000).

І сталося. На жаль, І. Гуменик не дожився 
вже дальших ювілеїв колективу, але він живе, 
знов і знов виводить на сцену народні танці, 
пісні. Не стало ані Юрія Прохазки, але хоре-
ографією в ансамблі зайнялись нові, молоді 
люди: Петро Новотний, Петро Конечний, Йо-
сиф Дворщак.

Якість виконання програм колективу під 
керівництвом згаданих аматорських хоре-
ографів зате не зменшилась, танці були за-
вжди яскраво виконані.

Та прийшли роки, коли діяльність «Карпа-
тянина» стала обмежувати нестача фінансів 
для утримування колективу з їхніми техніч-

ними потребами. Настали зміни в національ-
ному шкільництві, молодь відходила з гурто-
житків, в колективі не стало людей.

Ініціативним колишнім танцюристам не 
було байдужим існування колективу. Хотілось 
пригадати ті роки, коли вони самі – молоді 
студенти і працююча молодь, творили красу 

на сценах, презентували свою силу, талант, 
любов до фольклору, танцю зокрема, але і ви-
сокий рівень хореографії незабутніх танців. 
Це й було імпульсом для зорганізування сень-
йорського складу колективу.

З молодого «Карпатянина» став «Карпатя-
нинсеньйор». Їхніми хореографами стали ко-
лишній танцюрист Ян Секерак, професіонал, 
колись соліст ПУНА (тепер ПУЛЬС) Михайло 
Джупин, а в сучасності хореографом колек-
тиву є танцюрист Марек Світок. Керівник ко-
лективу – Стефан Карбач.

Колишні і сучасні танцюристи, тепер уже 
у віці 60 років і більше, знову одягали і досі 
одягають народні костюми, виходять на сце-
ну, де зпід хусток чи капелюшків стирчить 
сиве волосся. Видають зі себе багато сили, 
але в їхньому майстерному виконанні танців 
цього не бачити, видно тільки іскри веселос-

ті, закоханістъ в танці, усмішку, вдяку публіці 
за те, що їх сприймає з такою насолодою, з 
якою вони починають кожну свою репетицію, 
кожний свій виступ.

Такими їх бачила публіка і 28го червня 
2021 р. на сцені Театру ім. О. Духновича (ТАД) 
в Пряшеві. Дотримуючи антипандемічні пра-
вила, що означало менш ніж 100процентове 
зайняття місць, не всі, що з радістю хотіли б 
побачити святкову програму «Карпатянина
сеньйор», могли так зробити.

І наперекір тому, зі сцени лунали гарні 
народні пісні у виконанні жіночої співацької 
групи, складової частини колективу, якою ке-
рує співачка групи Маґдалена Сватова, а репе

тиції проводить під акордеон Тетяни Чекан. 
На сцені їх супроводить також Ігор Крета.

«Карпатянинсеньйор» показав глядачам 
танці: «Майова веселиця» (хореографія Ян 
Секерак, Михайло Джупин і Петро Беґені, 
музична обробка Ігор Крета і Петро Беґені); 
«Орябинська круцена» (хореограф Ян Секе-

рак, музична обробка Ігор Крета); «Мако-
вицька полька» (хореограф Михайло Джупин, 
музична обробка Ігор Крета); «Гайтоли» (му-
зична обробка Ігор Крета).

Зачарували публіку ніжний, дзвінкий спів 
тріо Івети, Іванки і Мартинки Світкових, од-
ночасно в супроводі скрипки Іванки і акорде-
ону Ігоря Крети.

Маленька дівчинка в орябинському крої, 
Юлія Корманик, учасниця регіонального 
огляду «Маковицька струна» в Пряшеві і пе-
реможець в категорії наймолодших співаків, 
заспівала пісню в своєму діалекті, що викли-
кало бурхливі оплески глядачів.

«Бенядиківські танці» у виконанні дитячої 
танцювальної групи фольклорного колекти-
ву «Канаш», з однойменного села біля Пря-
шева, захопили глядачів своєю природною 
красою, дитячим проявом, ласкавою грайли-
вістю і щирою усмішкою. Народна капела мо-
лодих музикантів цього ж колективу супро-
водила більшість номерів програми.

Музикою на акордеоні доповнював склад 
капели «Канаш» Ігор Крета – музикант ду-
шею і серцем, який з «Карпатянином» працю-
вав під час всіх його етапів художньої діяль-
ності вже змолоду. В сучасності супроводить 
сеньйорський колектив на їхніх репетиціях, 
проживає з ними всі виступи, несе свій акор-
деон всім своїм життям, як сам каже, «я з ним 
(акордеоном) зрісся» зроду.

Чоловіча співацька група «Поляна» з Ко-
шиць – приятель «Карпатянина», не один раз 
збагачувала програму колективу дома і за 
кордоном. І тепер їхні голоси неслися до сер-
дець глядачів, викликали подив і подяку за 
почуття, що напливали з їхніх співів.

Приємними були слова модератора вечо-
ра Степана Гія, який у своїх вступах нагаду-
вав слова визнання майстерності колективу 
«Карпатянинсеньйор» з попередніх років, з 
попередніх святкових, ювілейних концертів. 
Дякував за атмосферу, яку створили виступа-
ючі і потішили душу глядача.

Похвальною грамотою СРУСР привітав 
ювілей колективу заступник голови Цен-
тральної ради Союзу Павло Боґдан.

Сценарій і режія програми Івети Світок на-
повнили очікування публіки. Пряшів побачив 
програму під назвою «Заспівайме собі» Фоль-
клорного колективу «Карпатянинсеньойор» 
знов один раз в цілому, переконався, що він 
живе, випромінює щастя від танцю, від пісні, 
несе молодість в сеньйорському тілі, але з мо-
лодечою усмішкою в очах.

Єва ОЛЕАР.
Фото Ладислава Цупера.

1.8.1831 р. – народився в Чертіжно-
му Меджилабірського округу письмен-
ник, педагог Ілля Галайда (90). Помер 
10.8.2017 р.

1.8.1971 р. – помер педагог, куль-
турно-освітній діяч Йосиф Худик (50). 
Народив ся 9.4.1917 р. в Якуб’янах Ста-
ролюбовнянського округу.

2.8.1961 р. – помер в Орябині куль-
турно-освітній діяч, священник у Валаш-
ківцях, Орябині та Остурні Йо сиф Сірко 
(60). Народився 28.3.1895 р. в м. Броди 
(Україна).

2.8.1961 р. – помер український лі-
тературознавець Олександр Білецький 
(60). Народився 2.11.1884 р. в Казані.

4.8.1926 р. – народився у Великому 
Лип нику Старолюбовнянського округу 
лікар-кардіолог, доктор наук Ян Гвоздяк 
(95).

7.8.1906 р. – народився в Кийові Старо-
любовнянського округу художник Дези-
дерій Миллий (115). Помер 1.9.1971 р.

7.8.1921 р. – помер внаслідок 
самогубст ва російський поет Олександр 
Блок (100). Народився 28.11.1880 р.

7.8.1941 р. – помер індійський 
письмен ник Рабіндранат Тагор (80). На-
родився 7.5.1861 р.

8.8.1911 р. – народився словацький 
біб ліограф Йозеф Репчак (110). Помер 
21.9.1982 р.

8.8.1921 р. – народився на Закарпатті 
письменник Ілько Боднар (100). Помер 
13.10.1994 р. в Дєчині (Чехія).

9.8.1916 р. – народився в Стащинській 
Розтоці Снинського округу письменник 
Михайло Питель (105). Помер 29.4.2007 р.

10.8.1931 р. – народився в Паризівцях 
Снинського округу журналіст Юрій Дацко 
(90).

10.8.1936 р. – народився в Пихнях 
педа гог Микола Гребеняк (85). Помер 
5.1.1999 р.

10.8.1946 р. – між ЧСР і СРСР було 
під писано Угоду про оптацію та взаємне 
переселення людей (75).

11.8.1951 р. – вийшов перший номер 
га зети «Нове життя» (70).

13.8.1926 р. – народився у Вишній 
Писа ній Свидницького округу педагог, іс-
торик Іван Ванат (95). Помер 16.7.2015 
р. в Пряшеві

14.8.1931 р. – народився журналіст 
Рос тислав Кратюк (90). Помер 28.9.2011 
р. в Пряшеві

15.8.1931 р. – народився в Пчолиному 
Снинського округу педагог, історик Іван 
Миндош (90). Помер 22.2.1998 р. в Пря-
шеві

16.8.1931 р. – народилася в Чертіжно-

му Меджилабірського округу педагог, гро-
мадсько-культурний діяч Ганна Панчак 
(90). Померла 11.9. 2001 р. в Пряшеві

16.8.1951 р. – у Пряшеві вийшов 
остан ній номер тижневика УНРП «Пря-
шевщина» (70). Перший номер газети 
вийшов 18.3.1945 р.

18.8.1836 р. – народився український 
письменник і перекладач Олександр Ко-
ниський (185). Помер 29.11.1900 р.

18.8.1971 р. – помер російський 
фольк лорист, етнограф, дослідник на-
родної культури українців Закарпаття і 
Пряшів щини Петро Богатирьов (50). На-
родився 16.1.1893 р. в Саратові

19.8.1901 р. – помер в Пряшеві педа-
гог, музикант, церковний діяч Варфоло-
мій Шаш (120). Народився 24.2.1841 р. в 
Тиса-Фюреді

20.8.1901 р. – народився італійський 
по ет Салваторе Квасімодо (120). Помер 
14.6.1968 р.

22.8.1706 р. – трагічно загинув 
прихиль ник впровадження церковної 
унії, цер ковний та освітній діяч Йосиф 
Декамеліс (315). Народився 1641 р.

23.8.1851 р. – народився чеський про-
заїк Алоїс Їрасек (170). Помер 12.3.1930 р.

24.8.1926 р. – народився у Жатківцях 
Пряшівського округу педагог Франтішек 
Борщ (95). Помер 29.11. 2020 р. в Пря-
шеві-Соліварі.

24.8.1991 р. – проголошено незалеж-
ність України (30).

24.8.1936 р. – народився в Ганигівцях 
Сабинівського округу педагог, мовозна-
вець Микола Дуйчак (85).

25.8.1946 р. – помер письменник, 
вида вець Григорій Гануляк (75). Наро-
дився 1.3.1883 р. в с. Синява на Лемків-
щині.

27.8.1856 р. – народився український 
письменник Іван Якович Франко (165). 
Помер 28.5.1916 р.

27.8.1871 р. – народився американ-
ський письменник Теодор Драйзер (150). 
Помер 28.12.1945 р.

28.8.1921 р. – розстріляний більшови-
ками український поет Григорій Чупринка 
(100). Народився 27.11.1879 р.

29.8.1906 р. – народився український 
мовознавець Іван Білодід (115). Помер 
21.9.1981 р.

29.8.1961 р. – помер український 
письменник Григорій Тютюнник (60). На-
родився 23.4.1920 р.

29.8.1921 р. – народився в Сорочині 
Свидницького округу жур наліст Іван Ро-
дак (100). Помер 30.8.1992 р. в Пряшеві

31.8.1916 р. – народився в Меджила-
бірцях педагог, культурно-освітній діяч Ми-
хайло Коропчак (105). Помер 7.7.1985 р.

31.8.1941 р. – померла внаслідок 
само губства російська поетеса Марина 
Цвєтаєва (80). Народилася 8.10.1892 р.

В останній тиждень липня, 
від суботи, 24 липня, до неділі, 
1 серпня 2021 року, в рекреацій-
ному осередку «Злата Ідка» знов 
буде лунати українська мова і 
мова наших дідів-прадідів з-під 
Бескидів – Карпат, наша пісня, 
наше слово і пластунський за-
клик СКОБ! – «Сильно, красно, 
обережно, бистро». В XXVI Літ-
ньому таборі і XXIV Літній школі 
українознавства «Карпати 2021», 
організатором яких є Союз ска-
утів «ПЛАСТ» українсько-ру-
синської національності в Сло-
ваччині, знов зустрінеться май-
же сотня дітей та молоді з усіх 
регіонів Пряшівщини, Кошиць 
і Братислави, щоб спільно про-

жити незабутніх дев’ять днів.
Наперекір всім труднощам, які 

пов’язані з пандемічною ситуа-
цією й обмеженнями, організа-
тори, очолені Оленою Довгович, 
лектори та члени булави під 
керівництвом головного комен-
данта Ксені Рибак, які самі є ви-
хованцями попередніх таборів, 
вже напередодні табору, в ході 
фахового семінару, підготува-
ли для дітей цікаву програму, 
повну ігор, але і літнього нав-
чання та воркшопу під назвою 
«Діти – наше майбуття». Семі-
нар, як і табір, організовано з 
фінансовою підтримкою Фонду 
підтримки культури нацменшин 
«КУЛТ МІНОР».

«ÊÀÐÏÀÒßÍÈÍÓ» – 60!

 V У вирі танцю.

 V Жіноча співацька група колективу «Карпатянин-сеньйор».

Êàëåíäàð

Â òàáîð³ «Êàðïàòè 2021»
знов зустрінеться сотня дітей і молоді

 V Булава Літнього табору «Карпати 2020» на урочистому відкрит-
ті табору.
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Книжка Івана Бірчака про своє рідне село 
Руська Воля над Попрадом (окр. Стара Любов-
ня) викликала інтерес серед читачів і крити-
ків, про що свідчить і стаття Йосифа Вархола 
у попередньому 13 номері газети «Нове жит-
тя» за 2021 рік. Увазі читачів пропонуємо ре-
цензію проф. Михайла Романа.

Ред.
(Ján BIrčák, Moje návraty – Моє вертання, 

Prešov 2021, 213 s.)
Спогади Івана Бірчака можна розглядати як 

науковопопулярну етнографічну, історикокуль-
турну публікацію, або і як спогади людини, яка 
зажила протягом свого дитинства у рідному селі 
Руська Воля. Книжка може задовільнити і одних, 
і других. Його розповідь нас полонить, викликає 
у нас наші власні спогади і порівнюємо їх з про-
читаними. що він зажив, зробив, почув, поки не 
став дорослою людиною. Професор І. Бірчак зга-
дує, оцінює, роздумує і тактовно повчає, пише 

із захопленням, з любов’ю і пошаною про своє 
село, своїх батьків, рідних, старших людей села, 
не оминає майже нікого зі свого села. Він гордий 
на своє дитинство, хоч воно було, за сучасними 
мірками, незвичайно тяжке, наповнене тяжкою 
працею на ґаздівстві від п’ятишести років. Свою 
розповідь він починає тим, коли село виникло, 
чому називається Руська Воля над Попрадом, а 
не, скажімо, словацька воля або інакше, як засну-
вали Руську Волю руські люди чи руснаки, яких 
пізніше назвали русинами, як село росло, розви-
валося навіть разом із польським селом Лелюхів, 
де жили також русини і поляки. Лише ріка По-
прад відділяла його село від Лелюхова. Автор 
пише, як люди обох сіл з давніхдавен дружили, 
взаємно собі допомагали, закладали родини, як 
лелюхівчани без проблем ходили до церкви до 
Руської Волі (автор каже «на Волю»), хоч жили в 
різних державах чи вже під час АвстроУгорщи-
ни, чи під час самостійних держав, як після 1945 
року поляки русинів – православних чи греко
католиків – в рамках акції «Вісла» виселили із 
Лелюхова (католиків залишили ), але й із інших 
лемківських сіл Польщі і розпорошили по всій 
країні і деяких вивезли в Україну.

Пише відверто, щиро, співчутливо, що не 
знав, то допомогли йому батьки і зокрема баба 
або інші люди села. Читаємо і не сумніваємось 
у його правоті. Знайомить читача, звідки пішла 
назва села Руська Воля. Пише, що вже під час 
володіння угорського короля Іштвана (Стефана) 
почали вживати термін рутен, русин. Чимало 
уваги приділяє мові села і наводить зразки во-
лянського діалекту, пише про одяг, співи, які тіс-
но пов’язані з різними польовими роботами, або 
взимку дома як обрядові, церковні пісні тощо. 
Відчуваємо, що він просто закоханий у волянські 
пісні і сам знає багато, часто їх цитує.

Знайомить нас з депортацією євреїв, які жили 
в Руській Волі, з яких ніхто не повернувся додо-
му, як люди переживали війну і як село визволи-
ла Червона Армія 19 січня 1945 року і як із села 
добровільно вступили в Чехословацький корпус 
деякі молоді люди і не всі повернулись додому, 
бо загинули на фронті.

Особливо мене потішила оцінка діяльності 
Української повстанської армії, яку радянські на-
звали бандерівцями (оскільки їх ватажком був 
Степан Бандера). Діяли вони на території Укра-
їни, але й у нас. Вони із Лелюхова приходили у 
Руську Волю і далі йшли на захід, не зачіпаючи 
місцевих людей. Потішила мене його правдива 
інтерпретація іх діяльності, бо у свідомості на-
ших людей залишилась негативна оцінка, яку 
нам раніше давали чехословацькі і радянські ав-
тори і політики. Жаль, наша преса ще й сьогод-
ні пише про них лише негативно і приписує їм 
крадіжки, вбивства, ґвалтування жінок та різні 
інші неправди, хоч вони не займались розбоєм, а 
боролись за вільну Україну. Ці автори забувають, 
що робили словацькі солдати в Україні під час 
війни, скільки людей там загинуло від їх рук, але 
про це не пишуть. Я згоден з його інтерпретаці-
єю, бо я теж зустрівся з бандерівцями.

Було це влітку під час моїх канікул 1947 року. 
В неділю підвечір прийшла до нашого села вели-
ка група бандерівців, і ми під впливом пропаган-
ди страшно боялися, зокрема батько, який був 
головою МНК та членом КПЧ, бо твердили, що 
комуністів і функціонерів вбивають. Але нічого 
такого не було: попросили води, якщо можемо 
трохи хліба або щось іншого поїсти. Так було і 
у наших сусідів, нікого не лякали, не застрашу-
вали, просили і подякували. Батько з ними про 

щось дебатував, бо домовились, адже говірка на-
шого села була близька до української. З’їли, на-
пилися води, відпочили і без будьяких проблем 
пішли далі. Правда, знайшлися у нас «патріоти», 
які зразу після їх відходу побігли до Ґіральто-
вець і заявили, що у нас були бандерівці.

Але повернімося до дальших проблем чи тем, 
про які пише автор. Роздумує, що ще залиши-
лось у сучасному селі Руська Воля над Попрадом 
і яке духовне та матеріальне багатство вже за-
губилось, відійшло разом із їх носіями. Залиши-
лась яктак говірка села, але вона поповнилась 
новими словами, поняттями, залишилась на-
родна пісня, хоч вона вже не так часто звучить, 
як колись, почуємо її лише під час оглядів чи 
змагань, або різних обрядів. Пішли у забуття й 
маленькі вузькі смужки, клаптики поля, на яких 
роками трудилися одноосібники – волянчани, 
заникли пастухи, сільський бубняр, деякі страви, 
звички, дерев’яні хати, ручне косіння лук, копан

ня картоплі (ґруль) тощо. Замість дерев’яних 
хат, покритих соломою або шиндлем, з’явились 
гарні будинкивіли, автомашини, електрика, ра-
діо, телебачення, смартфони, замість селянина 
з’явився робітник, інтелігент, інші форми роботи 
і заняття.

Приємно читаються ті сторінки, де автор зга-
дує про роль бубняра в селі Руська Воля, бо таку 
функцію виконував і я, коли мій батько був го-
ловою МНК. Аж щемить моє серце, коли він роз-
повідає, як у минулому дорожили хлібом, що для 
людей колись означав хліб, як його колись тяж-
ко дороблювали: спочатку готували ґрунт, сіяли, 
косили, молотили вручну ціпами, пізніше моло-
таркою, потім йшли до млина помолоти на муку, 
аж потім пекли. Всі ці роботи виконував автор, 
але і я. Розповідає, як хліб для кожного був 
справді даром Божим, і ніхто собі не дозволив 
викинути хоча б скоринку хліба і що хліб був 
найкращим подарунком для сусідки чи інших 
людей. Не менш цікава згадка про роль корови 
в житті селянинахлібороба, бо вона була колись 
єдиним джерелом обживи. Вона давала не лише 
молоко, масло, тварог, м’ясо…

Багато чого читач дізнається про значення 
картоплі (ґрулі), королеви страви селянина в 
минулому, як вона до нас попадала.

Ще про одну діяльність хочеться згадати, а 
саме косіння трави, пшярки чи пшениці, жита, 
ячменю, вівса, бо автор так мило і шанобливо 
розповідає, як він ще як хлопчина в 1214 років 
брав косу і косив разом з дорослими, як тішив-
ся, коли встигав тримати крок з дорослими, як 
на дватри дні ходили косити луки під Черґовом, 
де й часто ночували при ватрі. Коса для нього 
була знаряддям, яке приносило родині хосен. З 
косінням тісно пов’язане клепання коси. Не кож-
ному косарю, в тому числі й мені, вдалося добре 
поклепати косу, але Іван, як каже, був майстром 
цієї справи.

Книжка закінчується списком людей, який до-
водить, що дало таке маленьке руське село після 
1945 року нашій культурі, шкільництву, еконо-
міці. медицині та взагалі суспільству (майже 50 
осіб). Серед них видатні і відомі інженери, лікарі, 
вчителі і педагоги вищих шкіл, правники, док-
тори і кандидати наук, почесні доктори інозем-
них університетів, видатні спортсмени, підпри-
ємці, які несуть славу села і республіки у світі...

Село та люди Руської Волі над Попрадом до-
корінно змінилися. Жодна жінка вже не доїть 
корову, бо в селі нема ані одної корови, не пече 
хліб, бо можна купити в магазині, не сіє льон, не 
пряде. бо не треба, двори зеленіють травою, що 
колись вважалося ганьбою і гріхом, зараз там 
стоять автомобілі, замість дерев’яних будинків
хат появились мурованиці, на яких стоять ан-
тени. Сучасна генерація вже не знає, для чого є 
віз, плуг, ціпи, терлиця, куділь, кросна та інше 
домашнє знаряддя. Але він не хоче, щоб повер-
нулось минуле, лише хоче, щоб все добре, пози-
тивне розвивалося далі.

Спогади І. Бірчака вдало доповнюють спога-
ди першого учителя із Руської Волі Івана Шутяка 
«Моя біографія, Спостереження життя» (2008). Я 
впевнений, що кожен читач знайде відповіді на 
питання, як люди жили не лише у Руській Волі 
над Попрадом, але взагалі у нашому краю в ми-
нулому, що їх спонукало виїжджати в Америку, в 
Чехію чи інші країни до війни і після неї і які за-
слуги мають у її розвитку та у збереженні куль-
турних традицій. Дякую за книжку, шановний 
пане Професоре, бо це книжка майже і про моє 
село Кобильниці і про мене самого.

Михайло РОМАН.

БУКОВА ГІРКА –
BUKOVÁ HÔRKA

(окр. Стропків)
Хрестовоздвижен -

ський монастир
Монастир на Буковій Гірці існував ще як 

православний до унійного періоду поруч 
з монастирями св. Катерини на Вигорлат-
ській горі, Краснобрідським, Леґнавським, 
Ясеновським, Гуменським, що дав назву 
місту Гуменне (від слова ігумен).

По сусідству знаходяться села Вільшав-
ка (Oľšavka) і Ґрибів (Gribov).

Хотарні назви: Грабини, Під Грабинами, 
Лаз, Гора, Млачки, Долина, Мала Осикова, 
Велика Осикова.

Перш ніж розпочнемо розповідь про 
монастир, нагадаймо, що писав про ньо-
го журнал «Дружно вперед» в 1979 році: 
наприкінці 1944 року селянам був вида-
ний наказ перевезти книжки з Буківсько-
го монастиря в село Великий Буковець. 
Як розповідав житель села І. Бланар, тих 
книжок було на два вози. Книжки були 
складені в пивниці. У 1945 році стояла 
сувора зима, випало багато снігу. Весною 
пивниця опинилася під водою, і усі кни-
ги були знівечені. Збереглася лише од-
на церковнослов’янська книга, написана 
рукою буківського монаха, а це – «Літур-
гікон». Вона зберігається у Маскалика, 
жителя села (Дружно вперед, 1979, №8, 
с. 28).

Нагадаймо, що на Свидниччині було 
виявлено 580 церковнослов’янських книг, 
надрукованих у Львові та Києві. Серед цих 
книг було понад сто рукописних, частина 
яких переписувалася монахами на Буковій 
Гірці.

Достовірні відомості про початки мо-
настиря на Буковій Гірці не збереглися. 
Історики припускають, що монастир на 
Буковій (Руській) Гірці міг існувати вже в 
кирило-мефодіївський період – в 9 – 10 ст. 
Найдавніша письмова згадка про монас-
тир – 1738 р. (Тимкович), за іншими – 1742 
р. При ремонті церкви на Буковій Гірці в 
90-х роках 20 ст. під стріхою були знайдені 
фрагменти давнього кириличного рукопи-
су. Це, мабуть, рукопис з першої половини 
13 ст. Донедавна в монастирі користались 
Євангелієм, яке було видане у Львові у 
1670 р. Грамота з 1738 р. засвідчує, що 
на Буковій Гірці була і церква свв. Петра 
і Павла. Тепер на Буковій Гірці знаходять-
ся два церковні об’єкти – церква на честь 
Воздвиження Чесного Хреста і кам’яна ка-
плиця, засвячена Св. Хресту.

Монастир на Буковій Гірці свого часу 
був не тільки релігійним, але й культур-
ним осередком всієї Пряшівщини. Згідно 
народного передання, започаткування мо-
нашого життя на Буковій Гірці повʼязують 
з оздоровленням сліпого жебрака, який 
вмився тут водою з цілющого джерела. 
Свідки цього чудесного оздоровлення спо-
рудили на тому місці каплицю, яку почали 
відвідувати паломники з навколишніх сіл.

Невдовзі при каплиці на Буковій Гірці 
оселився пустинник Арсеній, спорудивши 
собі тут скит (pustovňu). З часом до ньо-
го приєдналися інші пустинники. Таким 
чином, наприкінці ХV століття тут почало 
зароджуватися монаше життя, була збу-
дована деревʼяна церква і монастир. Але 
пізніше монастир опустів, однак паломники 
й далі постійно відвідували це місце.

Біля 1730 року Букову Гірку навідав іє-
ромонах Іринарх Ясельський з Галичини.

Монастир і місцевість настільки сподо-

балися йому, що він сам, з двома мона-
хами оселився в запустілому монастирі і 
в скорому часі відновив його та розвинув 
його духовну діяльність.

Місцевий граф Сірмай обдарував мо-
настир 75 га орної землі та 5 га лісу і за-
безпечив усім необхідним для ведення 
сільського господарства. За допомогою 
цього графа ієромонах Іринарх у 1742 році 
розпочав на Буковій Гірці будівництво но-
вого монастиря і церкви з каменю. Однак 
Іринарх не признавав над собою владу 

місцевого закарпатського протоігумена, 
яким на той час був о. Гедеон Пазин, а 
також не признавав владу й тогочасного 
Мукачівського єпископа Мануїла М. Оль-
шавського.

Внаслідок цього ієромонах Іринарх 
Ясельський все ж таки був змушений поки-
нути Букову Гірку і повернутися до Галичи-
ни. Буківський монастир заселили місцеві 
Василіяни, а настоятелем тут став о. Гер-
васій Камінський. Вони завершили будів-
ництво нового монастиря і церкви з каме-
ню, і в 1796 році, на празник Воздвиження 
Чесного Хреста Господнього, єпископ Ан-
дрій Бачинськисй освятив цю обитель.

Про поступове втягування монастиря в 
римо-католицьку орбіту засвідчує Михайло 
Лучкай в третьому томі «Історії…»: папа 
Клемент ХІІ 17 травня 1738 р. на 10 років 
видав повні індульгенції церкві Св. Духа на 
Буковій Гірці. Це в той час, коли станом на 
1786 рік Буковець ще зараховувався до 
православних приходів.

Монастир вже від половини ХVІІІ сто-
ліття славився своєю чотирирічною по-
чатковою школою, в якій навчалися як 
вступники до монастиря, так і місцеві 
сільські діти. Одним із визначних учнів, які 
завершили цю школу, був син буківського 
священника – Арсеній Коцак (1737 – 1800), 
який певний час був ігуменом Буківсько-
го монастиря і уклав першу слов’яно-
руську граматику – «Грамматику русскую 
сирѣч правила извѣщателная и настави-
телная о словосложеніи слова языка сла-
венского или русскаго» (три варіанти, 1768 
– 88). Залишив значну творчу спадщину, 
що налічує понад 30 книг здебільшого фі-
лософсько-теологічного змісту, написаних 
церковнослов’янською та латинською мо-
вами. На жаль, жодна з цих праць не була 
опублікована за життя автора. Переважна 
їх більшість зберігається у відділі руко-
писів та стародруків Наукової бібліотеки 
Ужгородського національного університету. 
Поки що побачили світ тільки дві його пра-
ці. Одну з них – «Правила й наставленія» 
надрукував 1927 р. бібліотекар Мукачів-
ського монастиря Г. Кінах, а два варіанти 
його церковнослов’янської граматики 1990 
р. видали Й. О. Дзендзелівський та З. Га-
нудель.

В Буківській початковій школі також пе-
реписувалися давні книги. В революційних 
роках в Австрійській імперії (1848–1849 
рр.) війська Лайоша Кошута пограбували 
та сильно знищили Буківський монастир. А 
згодом чернече життя тут занепало. Про-
водилися лише одпусти на празники Пре-
ображення Господнього, Воздвиження Чес-
ного Хреста та в Неділю всіх Святих.

В 1906 році Буківський монастир був 
зовсім зруйнований. Василіяни збудували 
біля церкви на Буковій Гірці невеликий мо-
настирець.

В 1967 р. з ініціативи тодішнього насто-
ятеля православного приходу в Буківці о. 
прот. Михайла Грустича було відремонто-
вано монастир. Були відновлені Богослуж-
би за давніми традиціями. В 1968 р. було 
прийняте рішення про почергове викорис-
тання храму обидвома конфесіями – пра-
вославною і греко-католицькою. Але вже в 
наступному 1969 р. доходило до перешко-
джання православним проводити одпусти.

Оновлений монастир в сучасному об-
слуговують монахи-Василіяни, які пробу-
ють оновити давню славу одпустів.

Основні віхи в історії монастиря: 
1703 – 1711 рр. – занепад монастиря під 
час повстання Ракоці; 1738 р. переселен-
ня на Букову Гірку Іринарха Ясельського; 
1738 (1742) – перша письмова згадка про 
монастир; 1742 р. – будівництво нового 
монастиря; 1771 р. – спорудження кам’яної 
будівлі монастиря; 1772 р. – дерев’яну 
церкву Св. Духа продали Виславі; 1774 р. 
– будівництво кам’яної церкви Воздвижен-
ня Чесного Хреста; 1796 р. – спорудження 
вежі на церкві Воздвиження Хреста; 1914 
– 1918 рр. – монастир був зруйнований 
під час Першої світової війни (згорів дах); 
1915 р. – останній ієромонах покинув Бу-
кову Гірку; 1942 р. – засновано невеликий 
монастир; 1944 р. – занепад монастиря; 
після 1989 р. Василіяни спробували знову 
відновили храм і капличку.

Поруч з монастирською церквою в селі 
Буковець діє приходський храм св. велико-
мученика Димитрія (1891).

Ігумени монастиря на Буковій Гірці: 
(???) Арсеній Босак, (1738-1754) Іринарх 
Ясельський, (1755-1757) Гервасій Камін-
ський, (1760) Мартирій Каспер, (1762-1766) 
Гервасій Камінський (+1766), (1768) Гедеон 
Данильчак, (1772-1778) Гедеон Данильчак, 
(1778-1779) Інокентій Данилович, (1779-
1781) Феодосій Базилович, (1781-1784) 
Арсеній Коцак, (1784-1786) Самуїл Моліто-
рис, (1786-1788) Олександр Ставровський, 
(1789-1795) Гедеон Данильчак, (1795) 
Феодосій Алмашій (+1796), (1795-1798) 
Арсеній Коцак, (1798-180) Теофіл Пасте-
лій, (1801-1810) Іринарх Котрадій (+1810), 
(1810-1812) Василій Крисович, (1812-1814) 
Йоанникій Білецький, (1814-1816) Василій 
Крисович, (1816-1818) Йоанникій Білець-
кий, (+1818), (1818-1827) Йонаш Лендєл, 
(1827-1830) Варсануфій Поштак, (+1830), 
(1830-1831) Йонаш Лендєл (+1831), (1832) 
Гавриїл Ґомбо, (1833-1839) Іларіон Шим-
кович, (1841-1848) Віталій Думницький, 
(1848-1853) Йоаким Копчак, (1856-1872) 
Сильвестр Ружицький, (1872-1873) Нико-
лай Чисарик, (1874-1875) Йосиф Карпляк, 
(1875-1889) Кирил Ґулович, (1889-1894) 
Атанасій Рокицький, (1894-1899) Василій 
Сеґеді, (1903-1905) Антоній Ґойдич, (1905-
1915) Мефодій Кралицький, (1942-1945) 
Маріан Сучко.

(Список подається за виданням: J. V. 
Timkovič, Letopis Bukovského monastyra 
(Bukovej Hory) a historické zmienky o iných 
bazilianských monastieroch na východnom 
Slovensku, Prešov, 2004).

Нижче наводимо настоятелів Буківсько-
го приходу за шематизмом, який дійшов 
до наших днів: (1726 – 1726) Іоанн Теле-
пович, (1734 – 1751) Теодор Коцак, (1775 
– 1796) Юрій Секелі, (1806 – 1831) Симе-
он Якович, (1831 – 1831) Гавриїл Ґомбош, 
ЧСВВ, (1831 – 1831) Іоанн Масник (*1777) 
– замісник з Вишковець, (1831 – 1835) Яків 
Ханас, ЧСВВ, (1835 – 1835) Іоанн Мас-
ник (*1777) замісник з Вишковець, (1835 
– 1851) Михайло Безеґі, (1851 – 1861) 
Андрій Левканич (*1794), (1861 – 1870) 
Антоній Петрашович (*1833), (1870 – 1886) 
Іоанн Янович (*1844), (1886 – 1892) Іван 
Кизак, (1892 – 1895) Гавриїл Віслоцький, 
(1896 – 1897) Еммануїл Бігорі (*1827) за-
місник з Пстрини, (1897 – 1917) Іван Сто-
шек, (1917 – 1920) Євген Рунтаґ, (1920 
– 1931) Ярослав Капішинський, (1931 – 
1938) Борис Туркиняк, (1938 – 1945) Віктор 
Ґейза Тресса, (1945 – 1950) Діонізій Ро-
кицький, (1968 – 1968) Діонізій Рокицький, 
(1968 – 1970) Йосиф Цверчко, редемптор., 
(1970 – 1977) Богуміл Челустка, редемп-
тор., (1977 – 1980) Михал Майовський, ре-
демптор., (1980 – 1991) Богуміл Челустка, 
редемптор., (1991 – 2003) Ян Карас, (2003 
– 2014) Марек Сматана, (1914) – Ян Ва-
силь, (2018) капелан Шимон Ґаян.
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Сторінки минулого (35)

 V Арсеній Коцак (14 березня 
1737 – 12 квітня 1800).

Іван прийшов на поліцію, 
жебы го взяли до роботы.

– Яку мате школу?
– Выучив єм ся за шустра.
– А што будете у нас робити?
– Буду насаджувати папучі на 

авта.
k   k   k

– Знаш, старый?
– Ні, не знам.
– Та то цілый ты, ніґда ніч не 

знаш.
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