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29 червня у приміщен-
ні СНМ – Музею української 
культури у Свиднику зібра-
лись співаки різного віку, 
щоб взяти участь у 48-му 
конкурсному огляді народ-
них пісень «Маковицька 

струна». Організатори – Ре-
гіональна рада СРУСР, Підду-
клянський освітній осеред-
ок, СНМ – Музей української 
культури у Свиднику, гро-
мадські об’єднання «Країна», 
«Ямаро» і «Стропек» готува-
ли огляд в непростих умовах. 
Зазначу, що в минулому році 
через пандемічну ситуацію, 
пов’язану з короновірусом 

COVID-19, конкурс було від-
мінено і лише цього року в 
період звільнення пандеміч-
них обмежень, вдалось про-
вести регіональне коло кон-
курсу, який зібрав 12 співаків 
в 11-ти конкурсних номерах. 

Співаків із Свидницького та 
Стропківського округів оці-
нювало журі у складі: Віктор 
Гащак – голова, Івета Світок 
і Янка Любимова. Результати 
конкурсу:

Категорія І (вік 8 – 14 ро-
ків) – золоте пасмо соло: 
Тимеа Корпоньова – Основ-
на школа мистецтв (ОШМ) 
Стропків, Маріана Сувакова 

– ОШМ Стропків, Сабіна Гош-
кова – Свидник; срібне пас-
мо: Олександра Міньова, Емі-
лія Балудянська, Олівер По-
ливчак, Ема Сивакова, Ріхард 
Гомза, Лаура Міньова – всі з 
ОШМ Стропків.

Категорія ІІ (вік 15 – 18 ро-
ків) – золоте пасмо: соло Ла-
ура Фузеріова – Дуплин, дуо 
Нікола і Івана Галчикові – 
ОШМ Свидник.

Всі співаки отримали 
пам’ятні дипломи та пода-
рунки. Подарунки надав Під-
дуклянський освітній осере-
док у Свиднику, за що щиро 
дякуємо. Переможці в золо-
тому пасмі проходять у фі-
нал, де будуть змагатися за 
звання ЛАУРЕАТА. Фінал від-
будеться наприкінці року у 
Бардієві.

Всім співакам, їх вчителям, 
батькам сердечно дякуємо 
за участь у конкурсі і бажає-
мо надалі плекати любов до 
рідної пісні, ширити її красу 
та багатогранність нашого 
фольклору. Будемо вболівати 
за наших фіналістів і бажати 
успіху.

Людмила РАЖИНА,
голова РР СРУСР у Свиднику.

Тридцяту річницю незалеж-
ності своєї держави українці 
відсвяткують протягом трьох 
днів. Планують провести ве -
ликий військовий парад, зо-
крема на Дніпрі та в Одесі 
на морі, а також концерт на 
«Олімпійському».

22 серпня «великих україн-
ців» нагородять новою відзна-
кою – «Національна легенда 
України».

У День прапора, 23 серпня, 
в усіх регіонах Україні будуть 
підняті великі прапори. Цього 
ж дня відбудеться концерт в 
оперному театрі Києва і пер-
ший саміт «Кримської платфор-
ми», на який запросили пред-
ставників приблизно 30 країн.

24 серпня, на сам День Не-
залежності, пройде великий 
військовий парад на суші (на 
Майдані в Києві) й на воді (на 
Дніпрі та в Одесі). Увечері про-
ведуть великий концерт україн-
ських зірок на стадіоні «Олім-
пійський» у Києві.

На 30-ту річницю незалеж-
ності заплановано провести у 
Києві військові паради на Хре-
щатику та Дніпрі, а також залу-
чити авіацію, оркестр із тисячі 

музикантів та кінні підрозділи.
Військові планують проде-

монструвати на День Незалеж-
ності новітні розробки, зокрема 
реактивні системи «Вільха» і 
«Нептун», ракетний комплекс 
«Грім» та інші нові й модерні-
зовані зразки українських та 
закордонних оборонних комп-
лексів. На Михайлівській пло-
щі у Києві хочуть організувати 
виставку військової техніки та 
озброєння Збройних Сил Укра-
їни.

Програма святкування пе-
редбачає проведення ще ряд 
інших подій. Йдеться про уро-
чистості за участі представни-
ків влади, місцевого самовря-
дування, іноземних держав, 
міжнародних організацій, духо-
венства й громадськості, а та-
кож «церемонії покладання кві-
тів» до пам’ятників і пам’ятних 
знаків борцям за незалежність 
України та військовим.

Крім того, з нагоди 30-го Дня 
Незалежності в Україні про-
йдуть тематичні наукові конфе-
ренції та круглі столи, виставки. 
А ще до круглої дати випустили 
ювілейну монету й тематичні 
поштову марку і конверт.

Пряшівський самоврядний 
край (ПСК), у підпорядку-
ванні якого є різні установи 
культури, пропонує насичену 
програму протягом літа. Ці 
події включають святкування 
на городищах – замках, фес-
тивалі, дні ремесел, концерти 
та виставки, навіть театраль-
ні вистави Театру Йонаша 
Заборського чи Театру Олек-
сандра Духновича, які хочуть 
принаймні частково компен-
сувати своїм прихильникам 
«бездіяльність», спричинену 
антипандемічними мірами. 
Це частково торкається і Під-
дуклянського художнього на-
родного ансамблю (PUĽS).

У крайовому місті Крайовий 
музей у Пряшеві – палац Ра-
коці пропонує пошук «скарбу», 
придатного для цілих сімей, а 
також кілька концертів камер-

ної музики. Відвідувачі тради-
ційно влітку можуть побувати 
в пряшівській обсерваторії чи 
на виставках у Шариській га-
лереї.

У Любовнянському музеї 
в Старій Любовні зацікавле-
ні мають можливість взяти 
участь у «зустрічі родин дав-
ніх власників замку». Можли-
вість побачити і спробувати 
традиційні ремесла буде на-
дана в циклі з п’яти творчих 
майстерень музею просто не-
ба у Вигорлатському музеї в 
Гуменному, де відбудуться та-
кож традиційні «дні культур-
них зустрічей», цього разу єв-
рейських та польських. Влітку 
кераміку будуть випалювати 
у польовій гончарній печі в 
музеї просто неба Шариського 
музею в курорті – Бардіївські 
Купелі.

Вигорлатська обсерваторія 
в Гуменному майже щовечо-
ра представить тригодинний 
пакет акцій під назвою «Вечір 
під зірками» в Астрономічній 
обсерваторії на Колоницькій 
сідловині.

Творчі майстер-класи орга-
нізовує Музей сучасного мис-
тецтва Енді Варгола в Меджи-
лабірцях, де в рамках фор-
мату кава-брейку відвідувачі 
можуть випити кави з дирек-
тором музею, а потім здійсни-
ти екскурсію.

Регіональні бібліотеки знову 
пропонують проєкт «Прочита-
не літо», а освітні центри ор-
ганізовують традиційні літні 
фольклорні фестивалі у бага-
тьох містах та селах регіону.

Ряд акцій протягом літа ор-
ганізує СРУСР як національ-
но-культурна організація у 
різних місцевостях Пряшів-
ського краю.

Ред.

 V 3 липня відзначила свій круглий життєвий ювілей членка Цен-
тральної ради СРУСР Марія Ґмиттер. За рішенням Президії 
Центральної ради СРУСР її було нагороджено золотою медаллю 
Союзу, яку їй вручив виконуючий обов’язки голови Центральної 
ради СРУСР Павло Боґдан.

Марія Ґмиттер народилася 3 липня 1951 року у Вишньому 
Тваріжці Бардіївського округу. Після здобуття вищої освіти по-
вернулася у рідну Бардіївщину, де працювала на різних посадах у 
сфері громадського і культурного життя Бардієва і Бардіївсько-
го округу. Особливі її заслуги в організуванні і проведенні різних 
бесід, зустрічей з народною піснею в русько-українських селах 
Бардіївщини, а також в організуванні і проведенні популярного 
огляду народних пісень «Маковицька струна».

На фото Марія Ґмиттер (посередині) в колі членів Президії 
Центральної ради СРУСР.

На пісенну сцену приходить молодь
Â³äáóëîñü ðåã³îíàëüíå êîëî
«Маковицької струни» 2021 ó Ñâèäíèêó

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÃÎÒÓªÒÜÑß ÄÎ Â²ÄÌ²×ÅÍÍß
30-Ð²××ß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

 V Учасники регіонального кола.

 V Дуо Нікола і Івана Галчикові – ОШМ Свидник.

 V Київ. Майдан Незалежності.

Літо в культурі

Â²ÒÀÍÍß Ç ÞÂ²ËÅªÌ
10 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ó çäîðîâ’¿ 

âñòóïàº ó ñâîº 90-ð³÷÷ÿ ñòàð³é-
øèíà óêðà¿íñüêî¿ æóðíàë³ñ-
òèêè Ñëîâà÷÷èíè, ïóáë³öèñò, 
êóëüòóðíî-ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, 
êîëèøí³é øåô-ðåäàêòîð ãàçåòè 
«Íîâå æèòòÿ» Þð³é Äàöêî. 
Áàæàºìî éîìó ïðîæèòè äàëüø³ 
ë³òà â ìèð³, çäîðîâ’¿ ³ áëàãîïî-
ëó÷÷³.

ÍÀ ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²ÒÀ!
Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Íîâå æèòòÿ»
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Як сповнилося мені 20 років, у 
Пряшеві 11 серпня 1951 року світ 
узріла українська газета «Нове жит-
тя», яка стала для мене рідною на 
все життя, хоч добирався я до неї 
повних вісім років.

Народився я в скрутних обстави-
нах. В одній хижині (кімнаті) тов-
клося понад 10 людей – мама, ня-
ньо, тітка з чоловіком (присташем зі 
Звали) та їх дочками. Як згадували 
рідні (бо я не пам’ятаю), народив-
ся я 7 серпня, але батько пішов за-
писати мене у метрику (яка була в 
Пчолиному) аж 10 серпня. Так моїм 
днем народження стало 10 серпня 
1931 року, коли верховодила світо-
ва криза.

«Нове життя» народилося пізніше 
на двадцять років – 11 серпня 1951 
року, після припинення видавання 
газети «Пряшевщина (орган Україн-
ської Народної Ради Пряшівщини), 
яка була переважно російськомов-
ною, як і вся тодішня інтелігенція, 
що звертала погляди на Москву 
(крім кілька свідомих українців чи 
руських, як нас тоді прозивали). Бо 
була руська національність, руські 
школи (а було їх понад 200), руська 
церква (тодішня греко-католицька), 
руська культура; в нашому краї від-
бувалися Дні руської культури (на-
приклад, в Тополі, Гостовицях, Ча-
бинах, Стропкові та інде). «Пряшев-
щину» я не читав (тоді ще не доріс!). 
Але заглядав до дитячого часопису 
«Колокольчик-Дзвіночок».

Газета «Нове життя» (спочатку 
була органом Крайового комітету 
КПС у Пряшеві (зрозуміло, виходи-
ла українською мовою), аж згодом 
стала перекладною з однойменного 
«Новего жівота», поки не стала орга-
ном Культурного союзу українських 
трудящих 1959 року, коли дійшло 
до територіального розподілу в на-
шій країні. Пряшівський край заник, 
було створено Східнословацький з 
центром в Кошицях. Так моя доля 
(після закінчення університету) від 
серпня 1958 року зв’язалася з до-
лею «Дуклі»), а згодом (після року) 
«Нового життя» й, нарешті, «Дружно 
вперед» та «Веселки». Але про це 
згодом.

Як мені сповнилося сім років, ня-
ньо спровадив мене до школи, яка 
була мурованою (з одним класом, 
приміщенням для учителя і кухнею) 
з великим садом, де були яблуні, 
груші, черешні, смородина… Гар-
но огороджений маєток, з брамою. 
(Сьогодні ота культурна пам’ятка, 
яка виховала десятки людей, слу-

жить для кіз чи овець!) Півце-учи-
телем був випускник Українського 
високого педагогічного інституту 
ім. Драгоманова у Празі, Микола Йо-
сифович Деркач. В одному класі тіс-
нилося нас понад 50 школярів – від 
першого до восьмого класу. На про-
тязі дня треба було звертати увагу 
кожному класу. Так я з ТАБЛИЧ-
КОЮ і ҐРІФЛИКОМ (бо зошитів не 
було) почав засвоювати ази азбуки 
чи «науки». Поряд з тим треба було 
пасти й гусят, час від часу догляда-
ти худобу на пасовиську та допо-
магати батькові в інших роботах. 

(Наприклад, уже 10-річним досить 
солідно косив). В класі був великий 
залізний пец, до якого по черзі (як 
було холодно) треба було «гайсува-
ти» дрова чи вугілля. Час минав. На-
вчання починали молитвою, співом 
гімну та гімнічної пісні «Подкарпат-
скиє русини…». Згодом дійшло до 
розпаду Чехословаччини. В Чехії ви-
ник Протекторат під керівництвом 
прихильників Німеччини, а на Сло-
ваччині було створено (під егідою 
німецьких фашистів) «Словенскі 
штат». Починали навчання знов мо-
литвою, але замінили гімн. Співали 
«Гей, словаці…», але й гімнічну піс-
ню «Підкарпатської Русі».

Все більше розгорялася Друга сві-
това війна. Фашистські літаки пря-
мували на Схід, як ті найчорніші во-
рони. Настало повстання. Словацька 
армія майже розпалась. У наших 
теренах з’явилися партизани. Ра-
дянські, але й місцеві прилучались. 
Мій батько активно з ними співпра-
цював. Однак було це не без наслід-
ків. Німецькі війська, що відступали, 
довідались про це від одного грома-
дянина Остружниці Кокоша й, прий-
шовши у Паризівці, шукали батька. 
Але його попередили. Напередодні 
прийшов до нас із Звали Іван Стебі-
ла, молодший і просив мого батька 
від імені свого батька втекти. Та-
то так зробив. Втік у гори. Замість 
батька взяли мене, 14-ти річного, з 
тим, що як батько прийде по мене 
– відпустять. Батько не прийшов. 
Мене хотіли розстріляти. Але руські 
люди в угорській армії приговори-
лися за мене, що вони ніби співпра-

цювали з батьком. І довели, що він 
не був партизаном. Про це мені ска-
зав один угорський солдат, що спро-
вадив мене аж на кордон. Перед тим 
допитували. Били. Але я мовчав. У 
нашому селі фронт стояв дев’ять 
тижнів. Аж потім батько міг повер-
нути. Фашисти відступили. Зали-
шили село, але й увесь Снинський 
округ. Настав помірний спокій. По-
чалася відбудова села. Між тим від 
міни, під час пасіння овець, трагічно 
загинув мій молодший брат. Хоч я й 
закінчив горожанську школу в Сни-
ні, далі вчитися батько не пустив.

Я став робітником фірми «Пальо 
Краткі», яка проводила відбудову 
знищених сіл. А коли побудували в 
селі цегельню, бо знайшлася відпо-
відна земля для цегли, я став робіт-
ником цегельні. Допомагав робити 
цеглу. Так я здобув будівничі «уні-
верситети», навчання яких тривало 
три роки. Згодом народився другий 
мій брат… І батько задумав послати 
мене в школу. Повів у Пряшів… Не 
склав іспитів, бо не розумів нічого 
по-російськи. Це була школа з ро-
сійською мовою навчання. Адже в 
школі я вивчав український алфавіт. 
Читав навіть «Кобзар» Т. Шевченка, 
де ще замість українського «и» було 
російське «ы». Той «Кобзар» збері-
гаю дотепер.

Спробував щастя в Гуменному... 
Тут була теж російська гімназія. 
Прийняли. На протязі двох років 
я почав уже щось кумекати й по-
російськи. На так званих недільних 
сидіннях навіть декламував твір 
В. Маяковського «Шесть монахинь».

Тоді вже досить активно розви-
валося українське шкільництво. 
Російська мова замінилася україн-
ською. Не було вчителів. Тому в Ме-
джилабірцях виникла Педагогічна 
гімназія, куди на навчання прийшли 
студенти Гуменської, Снинської, 
Бардіївської, Старолюбовнянської 
та Пряшівської середніх шкіл. Сту-
дентками гімназії стали й дівчата, 
що відвідували Середню школу для 
дівчат у Меджилабірцях. Директо-
ром української гімназії став Василь 
Петрович Латта зі сусіднього села 
Пчолине. Зголосився туди й я. По-
ступив у третій клас. Навчання пе-
реважно йшло українською мовою. 
Але були й такі, хто лише привчав-
ся до неї. Українську мову викладав 
Василь Лисик, аж поки його не зви-
нуватили в буржуазному націона-
лізмі та назвали зрадником. Був це 
дуже сумлінний педагог. Практику 
я проводив в українській восьми-
річній школі в селі Олька. Надійшли 
заключні іспити. Зі щастям вдалося 
скласти всі. І я дістав свідоцтво учи-
теля. Направили мене у Снинський 
округ. А звідти завідуючий відді-
лом шкіл Окружного національного 
комітету направив у Восьмирічну 
школу в Гостовиці. Директор Іван 
Куба та його заступник Степан Си-
вий прийняли мене щиро. Доручили 
вчити українську мову, географію, 
фізику та музичне виховання, з яко-
го я був «дутий». На протязі вересня 
я зрозумів, що знань бракує. Тому 

зголосився на Педагогічний фа-
культет Університету Коменського 
у Пряшеві. Так від жовтня 1952-го 
до серпня 1953 року я був студен-
том. Оцінки в індексі напрочуд були 
сприятливими. І знов прийшла на-
года. Була можливість йти на студії 
в Радянський Союз. І ми троє – я, 
Михайло Роман, Федір Ковач – по-
чали готуватися. Проходили всякі 
дискусії, навчання у Празі, і у верес-
ні 1953 року ми вже приїхали у Ки-
їв, зрозуміло, через Москву, бо так 
було велено. Аж з Москви ми попа-
ли у вимріяний Київ – у Київський 

державний університету. Стали сту-
дентам знов-таки першого курсу 
Філологічного факультету. До нас 
приєднався ще Микола Штець, сту-
дент Карлового університету в Пра-
зі. Тут було кілька десяток студентів 
та ми четверо – «чехів». Крім інших 
предметів, заглиблювались до азів: 
української, російської, латинської, 
польської, старослов’янської та ні-
мецької мов. Київ був чаруючим. 
Навчання проходило гладко. П’ять 
років минуло швидко. Прийшлось 
захистити дипломну роботу й здати 
державні іспити.

Довго вагався з дипломною ро-
ботою. Нарешті порадив викладач 
української літератури, письмен-
ник, професор Арсен Іщук. Спрова-
див мене у «каламутні» води укра-
їнського культурного і політичного 
життя. Запропонував написати ди-
пломну роботу про драматичний 
твір Івана Микитенка «Диктатура». 
Сьогодні повністю усвідомлюю до 
чого мене спровадили. До гнізда 
так званих «ворогів», націоналістів 
чи хто його знає ще до чого. Голов-
ним джерелом моїх досліджень 
стала Наукова бібліотека. Її архівні 
матеріали, до яких потрібно спеці-
альний дозвіл. Мій консультант до-
поміг. Отримав спеціальний квиток, 
з яким міг заглядати до архівних 
матеріалів, особливо газет і жур-
налів. Тут я зустрівся багато з чим. 
Зрозумів, хто був Іван Микитенко. 
Дізнався багато чого про двадцяті 
та тридцяті роки минулого століття. 
Захопила мене надзвичайна постать 
того часу Миколи Хвильового (на-
родженого з російським прізвищем 
Николай Фитильов), з драматургом 
Мамонтовим та його драмою «Рес-
публіка на колесах» та багато інших. 
Сидів, гортав, перечитував, робив 
виписки. Багато чого знайшов. Вни-
кав до заплутаних відносин тодіш-
ньої України, до питань ліквідації 
(згодом) всього прогресивного, що 

творилося в Україні. Особливо за-
вдяки «старшому брату» – Москви. 
Моїм намаганням допомогла нагода. 
В Театрі ім. Лесі Українки йшла ви-
става – «Диктатура» І. Микитенка. Я 
кілька разів її дивився. Тут я зустрів 
його дружину, яка багато чого роз-
крила переді мною. Написав. Здав. 
Захистив. А згодом склав державні 
екзамени, отримавши диплом філо-
лога.

Так завершилося моє «спудейське 
життя» (як казали у Києво-Моги-
лянській Академії) в чарівному Ки-

єві, овінчаному прекрасними парка-
ми, скверами й надзвичайно щири-
ми людьми. Я став одним з них. Про 
життя в Києві я вже писав. Можна 
б було говорити багато-багато. Зга-
дується один випадок. Я випадково 
став до розмови зі студентом істо-
ричного факультету Петром Бабен-
ком, який був одягнений ще у вій-
ськову шинель, бо на більше не мав. 
Йшла розмова про минуле, про мою 
підготовку до дипломної роботи. 
Я відкривав душу перед ним, а він, 
подивившись підозріло, почав від-
кривати й свою. Багато чого сказав 
про русифікацію, про Сталіна, Моло-
това, Кагановича та інших «старших 
братів» українського народу. Аж жах 
брав. Однак просив мовчати. І я сло-
во дотримав. Визнався з цього, пра-
цюючи вже в газеті «Нове життя». 
Повністю я зрозумів аж тепер, коли 
багато прочитав про голод у 20-х і 
30-х роках, про зазіхання Москви на 
Україну, про анексію Криму, про по-
літику Москви відносно Сходу Украї-
ни, де ще й сьогодні панує неспокій. 
Бо Москва ще й сьогодні твердить: 
«украинского языка не было, нет и 
не будет». Вони сліпо вважають, що 
це діалект російської мови, забуваю-
чи про Київську Русь.

Так, як вистукував поїзд свою не-
абияку мелодію, везучи нас у Мо-
скву, звідки нас порозділяли в інші 
міста Росії та України, напевно, так, 
може, ще оптимістичніше виспіву-
вав, везучи нас у 1958 році з Києва у 
Прагу, щоб тут отримати призначен-
ня на роботу.

Я з моїми побратимами попав у 
Пряшів. Однак доля була різною. 
Микола з Михайлом почали працю-
вати на Педагогічному факультеті, 
де була кафедра української мо-
ви і літератури, Федір став учите-
лем української середньої ніколи у 
Стропкові, а я мотався по Пряшеві. 
Занесло в Центральний комітет 
Культурного союзу українських 
трудящих (що виник після розпус-
ку Української Народної Ради Пря-
шівщини), де мене щиро прийняв 
перший секретар ЦК КСУТу Юрій 
Кремпа, з яким у Києві в ресторані 
«Інтурист» смакували чудові «Битки 
по-київськи».

Дальша доля була вирішена. Не-
хотячи я став журналістом. Почав 
працювати (від І вересня 1958 ро-
ку в журналі «Дукля», а згодом, під 
керівництвом тодішнього голов-
ного редактора «Дуклі», «Дружно 
вперед» та «Нового життя», голови 
Центрального комітету КСУТу Вік-
тора Копчака почав вникати до азів 
журналістики в газеті «Нове життя», 
з якою не розлучився дотепер. Вів 
рубрики культури, шкіл, знайомив 
читачів з велетнями української 
літератури. Вів рубрику «Для шко-
лярів», листувався зі школярами 
основних та горожанських шкіл, але 
й студентами гімназій чи фахових 

шкіл. 1965 року став головним ре-
дактором газети.

Доводилось багато з чим боро-
тись. Навіть з функціонерами ор-
ганізації, але й з партійними орга-
нами, з чого заслужив собі звання 
«опортуніст». Дійшло до того, що на 
VІІ Конференції КСУТу тодішній го-
лова Іван Прокіпчак у Звітній допо-
віді висловив думку, «що не було си-
ли відкликати Юрія Дацка в функції 
головного редактора». (Крім іншого, 
я був членом ЦК та Президії). В той 

²ñòîð³ÿ çàñâ³ä÷óº, àëå ³ ïîïåðåäæàº
(На марго 70-річчя газети «Нове життя»)

 V Анна Дацко, Юрій Дацко з дітьми Тетяною, Ігорем і Тамілою. У 
Ані на колінах Романко, а у діда – Томашко.

 V Юрій Дацко з батьками.

(Продовження на 3 стор.)

 V Правнуки.
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час я лежав в лікарні. Повертаючись 
з лікарні додому, я зайшов в редак-
цію і написав заяву про звільнення 
з роботи. А тодішній перший секре-
тар пан Фецурка навіть не запитав 
чому. Подав заяву в Президію. А та 
з великим задоволенням прийняла 
її. Так я від 1І грудня 1970 року опи-
нився (по домовленості з тодішнім 
директором) в Пряшівському укра-
їнському національному театрі. Теа-
трові не заважало, що у мене висо-
ка партійна кара. Почав працювати 

завідуючим літературною частиною 
(драматургом). Тут стала в пригоді 
моя робота над дипломною робо-
тою. Обізнаність з драматичною 
творчістю України. З певним до-
свідом журналіста почав вникати у 
таємниці драматичного мистецтва. 
Так зріднився (крім української та 
словацької драматичної творчості) 
з велетнями світової драматургії. 
Близькими стали для мене А. П. Че-
хов, К. Гольдоні, Б. Шоу, В. Шекспір 
та інші. Довелося знайомитись з 
їхнім творчим життям, але й істо-
ричними умовами, в яких вони ви-
ростали і творили. Крім іншого (на 
бажання режисера Івана Іванча) я 
й зіграв на сцені театру першу й 
останню свою роль Короля Фран-
цузького у трагедії В. Шекспір «Ко-
роль Лір», як партнер Корделії, яку 
чудово зіграла Аня Симко-Клець.

Першою виставою в театрі, до 
якої я спричинився, була драма-
тизація твору Івана Франка «Для 
домашнього вогнища». Пішло все, 
як по маслі. Вистава за виставою. 
Щорічно п’ять-шість прем’єр. Часто 
їздив з драмколективом по селах і 
містечках, де були для цього умови. 
З Андрієм Гнатом організували бесі-
ди з глядачами. Певний час викону-
вав і функцію художнього керівника 
драматичного колективу. Майже де-
сять років на півставки виконував 
й функцію драматурга української 
студії Чехословацького радіо у Пря-
шеві, де вперше зустрівся з Павлом 
Боґданом, два семестри читав лекції 
з української літератури XIX сто-
ліття на кафедрі української мови 
та літератури пряшівського Філо-
софського факультету УПЙШ. Брав 
активну участь у фестивалях про-
фесійних театрів у Кошицях, Ост-
раві, а також у «Майовій Нітрі», був 
членом і оціночної комісії фестива-
лю аматорських театрів у Мартині. 
Активно співпрацював з КСУТом, 
особливо з відділом культури. Кіль-
ка десятків років (і після мого по-
вернення в редакцію) брав участь у 
фестивалях драми і художнього сло-
ва як член журі, але і як голова журі.

Після 14-річної активної діяль-
ності на ниві драматичного мисте-
цтва переконали мене знов повер-
нутися у редакцію «Нове життя», що 
підтримував і тодішній директор 
театру Я. Сиеак, бо й він хотів мене 
позбутися, оскільки були інші заду-
ми, які реалізував згодом з В. Тур-
ком. На жаль, до вінка отримав до-
сить сумнівний колектив, з яким 
згодом треба було боротися. Так по-
чалася моя нова ера журналістської 
роботи після 1984 року, яка тривала 
до 1990 року, коли почалася так зва-
на «революція». В редакції бунту-
валися, як вся Чехословаччина. Не 
витримала «душа поета». Президія 
мене повністю підтримала, але в та-
кому колективі було вже тяжко пра-
цювати. По домовленості з головою 
Миколою Гиряком та заступником 
голови Міланом Бобакок я став го-
ловним редактором журналу «Друж-
но вперед» (що був перед зникнен-
ням), а після року роботи став голов- 
ним редактором дитячого журналу 
«Веселка», який став органом Союзу 
русинів-українців, бо попередній 
видавець перестав діяти. У 1998 ро-
ці вийшов на пенсію, працюючи у 

«Веселці», аж поки не розв’язали зі 
мною договір. З «Новим життям» я 
не поривав стосунків: співпрацював, 
радився, допомагав як міг. Особливо 
як став шеф-редактором колишній 
мій співпрацівник, редактор «Дуклі» 
Мирослав Ілюк, що працює й тепер 
сам на сам, як колись я у «Веселці».

Як редактор газети «Нове 
життя» я, на запрошення дру-
зів зі Сполуче них Штатів Амери-
ки, побував кілька місяців у них в 
гостях. Відвідав Чикаго, Дітройт, 
Пітсбург, Філадельфію та інші міс-
та. Зустрічався зі сотнями членів 
їхньої організації. Щиро прий- 

няв мене й представник України в 
ООН Михайло Денисович Полянич-
ко. Зустрічався з різними прошарка-
ми української інтелігенції. Навіть 
з так званими націоналістами. Тут 
я зрозумів питання націоналізму. 
Гордо голошуеь до такого звання, бо 
люблю свій народ, люблю тих, хто 
не ганьбиться за свою національ-
ність. І даремним був закид одного 
українського журналіста з Чикаго, 
який, після моєї зустрічі з десятка-
ми визначних фахівців у Філадель-
фії написав: «Хтось би подумав, що 
Дацько націоналіст нашого покрою, 
ні – він вихований Москвою». Од-
нак Москва мене ніколи не вихову-
вала. А націоналістом я все ж таки 
лишився. Хоч не буржуазним (як 
звикли говорити ті, які недолюблю-
вали українство).

Не можу позбутися думки, що 
шістдесяті роки минулого століття 
були для нас на Словаччині визнач-
ними. Процвітала українська куль-
тура, активно працювали українські 
інституції, розвивалося шкільниц-
тво (було десятки основних шкіл, 
гімназії в Снині, Меджилабірцях, 
Свиднику, Бардієві, Пряшеві, пара-
лельні класи у Старій Любовні, були 
українські паралельні класи у фа-
хових школах у Пряшеві, Бардієві, 
Гуменному, Снині та інде). «Нове 
життя» мало прихильників в Украї-
ні, США, Канаді, Франції, Німеччині, 
Бельгії та в інших країнах. Свідчить 
про це й чимало листів. З українця-
ми Словаччини рахувалася держава, 
але й закордоння. Аж доки нас не 
«розпарцелювали» обродники й їхні 
помічники. За підтримки держави 
почало процвітати русинство, яке в 
наших краях не мало ґрунту. Бо тут 
вічно була руська народність, руські 
школи, руська церква. Але не русин-
ські!!!

Однак, шістдесяті роки були для 
нас і трагічними. Окупували нашу 
країну війська Варшавського дого-
вору. Не змогли зрозуміти цього ні 
працівники українських редакцій 
на Словаччині. Окупанти особливо 
слідкували за газетою. Військова 
цензура не давала спокою. На пев-
ний час не можна було випускати 
газету. Ми так почали видавати 
газету ротапринтом (нелегально). 
Об’єднались редактори «Нового 
життя», «Дружно вперед» та «Ду-
клі» й писали статті-протести проти 
окупації. А окупанти шукали. І не 
знайшли. Заходили до нас і коман-
дир Тараканов та політрук Шептун. 
Але нічого не виходило. Вийшло 
кілька номерів, які водій Михайло 
Ґарбера розвозив по цілому краю й 
роздавав читачам.

До керівництва держави й партії 
прийшли нові люди. Почалася т. зв. 
нормалізація. Викривали «націо-
налістів», «опортуністів» придушу-
вали кожен прояв протесту. «Нове 
життя» було теж під обстрілом. Мій 
друг, побуваючи у Відні, зустрівся зі 
знайомими з Німеччини. Ті його по-
переджали, щоб Дацко був обереж-
нішим. І дивувались, що мене ще не 
відставили від роботи.

І, нарешті, відбувся останній з’їзд 
КСУТу, на якому дійшло до само-
розпуску, і створено на його основі 
Союз русинів-українців Словацької 
Республіки. Я тоді протестував, Та-

ка назва не була мені по смаку. В 
той час у державі за підтримки мас-
медіа помаленьку почали заникати 
ще діючі школи, українські інститу-
ції, навіть і театр зробили «русин-
ським», хоч УНТ – це звучало гордо, 
бо мистецтво Пряшівського україн-
ського національного театру визна-
вала уся театральна громада (звер-
німся до матеріалів про УНТ сло-
вацького спеціаліста Яна Яборніка), 
захоплювались нашим театром і в 
Україні. Бо це був театр фахівців, які 
демонстрували на сцені мистецтво 

світового значення. В усіх бідах по-
чали звинувачувати українців, що 
займали різні посади як у партії, так 
державних органах. Недавно я мав 
розмову з колишнім секретарем ОК 
КПС у Пряшеві, який відверто зви-
нувачував у всьому українців. Аж 
огидно!!! В цій республіці брали і 
беруть до уваги першу частину на-
зви організації – русинів, а замов-
чують – українців. Бо так вигідніше. 
Русинство допомогло зліквідувати 
школи, інституції, сприяло актив-
ній асиміляції. Не лишилося майже 
нічого. Залишився обскубаний Со-
юз, газета, літературний журнал та 
дитячий часопис. Без оплачуваних 
працівників. Помаленьку нема кому 
читати (хоч друкуються цікаві мате-
ріали), бо немає шкіл, не вивчається 
азбука. Немає підтримки з України. 
Було зліквідовано й українське кон-
сульство у Пряшеві (хоч словацьке в 
Ужгороді дотепер діє), яке надава-
ло нам значну допомогу. Проходить 
повна асиміляція. Про це свідчать 
і передачі радіо т. зв. русинським 
язиком, який абсолютно засмічений 
словакізмами. От до чого докотило-
ся!

Завдяки кілька ентузіастів робота 
ще йде. Проходять фестивалі, відбу-
ваються зустрічі. Але немає коштів 
для редакторів (бо держава вважає, 
що їх не треба), такої думки і деякі 
науковці. Однак ніяке видання без 
певного числа працівників не може 
створюватися.

Кожна газета чи журнал потребує 
творців. Але й читачів та дописува-
чів! Та, напевно, і меценатів. Колись 
в «Новому житті» було 8 активних 
працівників. Газета виходила й 3 
рази на тиждень. Було понад 5 000 
передплатників. Автомашина. Сьо-
годні один з комп’ютером.

Газета виховала десятки самовід-
даних працівників, письменників. 
Нею гордилося десятки-сотні чита-
чів. Бо допомагала і держава.

Як далі? На це тяжко відповісти. У 
моєму віці вже тяжко щось робити. 
Люблю зустрічатись з однодумця-
ми, друзями. Однак відданий своїй 
родині – дружині Ані, дітям Тетяні, 
Тамілці, Ігореві, онукам Томашкові, 
Романкові, Денісові, Софії, Ігоркові 
та Клавдії. Над усе пишаюся прав-
нуками Леоном, Корінкою, Гікарі-
Анною, Мареком і наймолодшою 
Лані-Ашкою. Але боюсь, щоб історія 
нас не засудила. Працювати треба. 
Бо є ще люди, які радо зустріча-
ються з українським друкованим 
словом. Будьмо, за своїми можли-
востями, спонсорами нашого дру-
кованого слова. Може, й Україна, 
всупереч труднощам, могла б допо-
магати більше. А де ті тисячі україн-
ців з України, що працюють, живуть 
на Словаччині, де тисячі студентів з 
України? Чому не голосяться до нас? 
Хто винен? Зрозуміло, не лише ми.

Тож побажаймо нашій ювіляр-
ці – «Новому життю» багато-багато 
плідного творчого життя, а її твор-
цям міцного здоров’я, багато ви-
тримки і терпеливості. Аби газета 
втішала нас і надалі, прихиляла під 
свої крила кожного, хто любить аз-
буку, українське друковане слово.

Юрій ДАЦКО.

(Закінчення з 2 стор.)
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БРУCНИЦЯ – 
BRUSNICA
(окр. Стропків)

Prensincz (1408), Preusnicz, 
Brusnycza (1454), Brusnica (1808).

Cтaт.: 1787 – 49 господарств і 381 
жит., 1828 – 56 буд., 430 жит., 1869 
– 307 жит., 1881 – 244 жит., 1900 – 
285 жит., 1910 – 467 жит., 1921 – 64 
буд., 564 жит., з т. 34 чcл., 342 руc., 
54 пoл., 61 рoм., 55 євр.; 390 гр.-
кaт., 118 р.-кaт., 55 ізр.; 1930 – 447 
жит., 1940 – 470, 1948 – 421, 1950 
– 415 жит., 214 слов., 47 укр., 1961 
– 461, 1970 – 455, 1980 – 422, з т. 
374 слов., 47 укр.; 1991 – 88 буд. 
(15 нeзac.), 347 жит., з т. 324 cлoв., 
1 чex., 21 руc., 1 укр.; 20 р.-кaт., 168 
гр.-кaт., 150 прaв., 8 нeвcт., 2001 – 
351 жит., з т. 227 слов., 112 рус., 2 
укр., 23 р.-кат., 167 гр.-кат, 159 прав., 
2011 – 417 жит., з т. 316 слов., 33 
ром., 47 рус., 3 укр., 18 невст., 65 р.-
кат., 172 гр.-кат., 153 прав, 3 євангел. 
авзб. віросп., 1 Свідки Єгови, 6 без 
віросп., 17 невст., 2013 – 414 жит., 
2017 – 416 жит.

Площа xoтара 1428 гa.
Брусниця – від назви рослини. 

Впeршe у дoкумeнтax згaдуєтьcя 
1408 року. Нaлeжaлo Cтрoпківcькoму 
пaнcтву, cім’ї Пeрeні. Від 1568 р. – 
cім’ї Пeті тa її пoтoмкaм. 1598 р. – 15 
oпoдaткoвaниx двoрів, 1720 р. – 13 
господарств, в 1787 р. – 49 будинків 
і 381 житель. Від XVIII cт. cело булo 
мaєткoм пaнів Гaдик-Бaркoці. Уря-
довий лексикон Угорщини 1773 р. 
реєструє село як греко-католицьке 
з руською мовою проповіді. У пeрші 
дecятиріччя XX cт. тут пoceлилиcя 
пoльcькі рoдини тa гaлицькі єврeї, які 
пocтупoвo cтaвaли влacникaми ліcів, 
зaймaлиcя ліcівництвoм. У 1920 р. 
фірмa «Eрeнбeрг-Рoзeнблют-Грoc» 
збудувaлa ліcoпилку, дe прaцювaлo 

73 рoбітників. 1932 р. ліcoпилкa 
згoрілa. В 1937 р. ceляни вимaгaли 
від уряду пoбудoву дoрoги Бруcниця 
– Кoлбівці – Якушівці. Під чac 2-oї 
світової війни ceляни дoпoмaгaли 
пaртизaнському з’єднaнню ім. 
Чaпaєвa, зa щo у лиcтoпaді 1944 
р. німці підпaлили cело. В 1947 р. 
переселились в Україну 63 осо-
би (13 родин). У1952 р. прoвeдeні 
aвтoбуcнa лінія тa eлeктрифікaція. 
1959 р. зacнoвaнo ЄCГA. 1952 р. 
збудoвaнo нoвий будинок шкoли. 
Цeрквa пoбудoвaнa 1794 р. Нoвий 
прaвocлавний xрaм Різдва Пресвятої 
Богородиці збудoвaнo 1994 р. (насто-
ятель о. прот. мгр Фома Паранич).

За даними Корабинського (1786), 
Брусниця негайно прийняла Ужго-
родську унію. Настоятелі греко-ка-
толицького приходу: (1647 – 1647) 
Василь Ґула, (1685 – 1685) Ігнатій 
Ґула, (1700 – 1720) Григорій Ґу-
ла, (1711 – 1750) Василь Ґулович, 
(1751 – 1765) Прокіп Ґулович, (1765 
– 1814) Іоанн Ґулович, (1814 – 1843) 
Іоанн Ґулович (*1764), (1843 – 1857) 
Ігнатій Ґулович, (1857 – 1891) Сте-
фан Зубрицький, (1891 – 1896) Ан-
тоній Годобай (*1843), (1896 – 1906) 
Еміл Капішинський, (1906 – 1945) 
Миколай Подгаєцький, (1945 – 1950) 
Імрих Єсенський, (1968 – 1968) Ім-
рих Єсенський, (1968 – 1970) Алойз 
Бржезина, (1970 – 1992) Миколай 
Ґладиш, (1992 – 1993) Войтех Біяч-
ко, замісник з Вишньої Вільшави, 
(1993 – 1995) Ян Дуцар, замісник з 
Вишньої Вільшави, (1995 – 2001) 
Мирон Керуль-Кмец, замісник з Виш-
ньої Вільшави, (2001 – 2006) Павол 
Валько, (2006 – 2010) Мілош Ґалай-
да, (2010 – 2012) Славомир Тарасо-
вич, (2012) Мартин Горняк, капелани: 
(1790 – 1814) Іоанн Ґулович (*1764), 
(1822 – 1824) Петро Фаркаш.

-мі-

Здається, що після дов-
гого локдауну декотрі під-
приємці – без різниці чи 
отримали державну допомогу або ні 
– намагаються наздогнати упущений 
прибуток підвищенням цін на това-
ри та послуги. Адже ціна енергій не 
підвищилася, зарплати, мабуть, теж 
не дуже, хіба за винятком тих пра-
цівників ґастро-послуг, які відмови-
лись повернутися на своє попереднє 
робоче місце за тих умов, що одер-
жать мінімальну зарплату, а решту – 
«до кишені».

І так приходите у звичайний буфет 
із самообслуговуванням і за обід без 
супу заплатите майже 5 євро, тим 
часом коли на кілька десятків ме-
трів дальше в ресторані офіціант вам 
принесе обід із супом за 4.10 – 4.30 
євро. Або в славному моторесті, де 
до локдауну з щоденного меню мож-
на було вибрати обід за «нормальну» 
ціну, тепер ціни всіх супів підняли з 
80 – 90 центів на 1.30 євро, а всі дру-

гі страви «знівелізували» 
на ціну 4.90 євро. А що 
вже казати про такі тра-

диційні, але цілком звичайні страви, 
як пироги та бриндзові галушки. З 
попередніх 4.50, пізніше, здається, 
4.90 євро, зразу вискочили на 6.90 
євро! Бриндза не дуже подорожчала, 
здається, що ані мука, тож що за тим 
бачити?

Не знаю, чи тим, що заходять в 
цей моторест, так різко підвищилися 
зарплати, але все-таки вони більші, 
ніж пенсії старших людей. Але так, 
як вони не можуть з дня на день 
просити у роботодавця підвищення 
зарплати, так ані пенсіонер не може 
просто зайти в соціальну «поістьов-
ню» і сказати: «Підвищуйте мені від 
завтра пенсію, бо ціни пішли вверх». 
Виходить одне – після відвідин та-
кого ресторану вважати себе його 
спонсором.

Павло БОҐДАН.

До 100-річчя з дня народження 
відомого закарпатського письменни-
ка, драматурга і громадського діяча 
Юрія Керекеша в його рідному селі 
Великі Лучки відкрили меморіальну 
дошку на будинку, побудованому йо-
го батьком на гроші, зароблені у шах-
тах Пенсільванії (США).

Представила експозицію в кімна-
ті-музею Великолучківської ЗОШ 1-3 
ступенів донька письменника Люд-
мила Новікова, яка доклала чимало 
зусиль до його наповнення. Письмо-
вий стіл літератора, його друкарська 
машинка, особисті речі, робочі заши-
ти, папери, нагороди, бібліотека – все 
це створює атмосферу дотичності до 
постаті видатного земляка.

Школярі і педагоги підготували 
святкову програму, в якій лунали 
твори Юрія Керекеша, спомини про 
нього. Поділилися думками про сво-
го колегу і гості з Ужгорода – укла-
дач першої бібліографії письменника 
Іван Хланта, професор Ужгородсько-
го національного університету Сергій 
Федака, перекладач Віктор Мотрук.

А тим часом видавництво «Карпа-
ти» підготувало до друку «Вибрані 
твори» Юрія Керекеша, в яких буде 
представлено кращу прозу та публі-
цистику письменника.

Олександр ГАВРОШ.

Відкрили меморіальну кімнату-музей
Юрія Керекеша

Сторінки минулого (36)

Ñåíüéîðè – ñïîíñîðè
Ґлоса
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На днях у Пряшеві вийшов словник-до-
відник з церковної історії авторів Михайла 
Шкурли і Юрія Кривки «Krátky encyklo-
pedický slovník pravoslávia na Slovensku» 
(ISBN 978-80-89755-83-7, Пряшів, 2021, 
232 стор.). Автори поставили перед собою 
нелегке завдання показати картину ста-
новлення православ’я на території Словач-
чини від найдавніших часів до сучасності 
в коротких довідках, екскурсах і нарисах.

Книга складається з шести розділів, кожен з яких розглядає певний 
етап в розвитку християнства і православ’я на нашій території. У пер-
шому розділі автори Православну церкву розглядають як частину хрис-
тиянства, далі місію учителів слов’ян свв. Кирила і Мефодія, протестан-
тизм, протиреформацію і рекатолизацію. Тут же вміщені і довідки про 
окремі монастирі на Пряшівщині. Другий розділ містить довідки про 
спроби запровадження унії, унійний і післяунійний період, дерев’яні 
церкви східного обряду, нариси життя і діяльності видатних представ-
ників церковного і національно-культурного життя. Третій розділ при-
свячений становищу Православної церкви в Чехословаччині і нарисам 
ієрархів церкви чехословацького періоду. У четвертому розділі розгля-
дається діяльність Михалівецької православної єпархії. П’ятий розділ 
присвячений Пряшівському собору 1950 року, а шостий – становищу 
Православної церкви після подій 1989 року і стану окремих православ-
них приходів. Тут же містяться нариси про життя і діяльність церковної 
ієрархії і православного духовенства.                                                -мі-

Пишучи про творчість видатного нашого поета, 
перекладача, вченого-літературознавця і педагога, 
доцента д-ра Іллю Галайду з нагоди його недо-
житого життєвого ювілею (нар.1.08.1931 р. в селі 
Чертіжне на Лабірщині), мимохідь спадає на дум-
ку, як багато Лабірщина, яку переважно заселяють 
русини-українці, давала нашій літературі. Це Ірина 
Невицька, Іван Мацинський, Михайло Шмайда, Іван 
Прокіпчак, Андрій Кусько, Василь Зозуляк, Сергій 
Макара, Василь Дацей, Степан Гостиняк, Михай-
ло Дробняк, Петро Ґула, Микола Філіп, Рудольф 
Дем’ян, Федір Ковач, Василь Хома, Володимир Че-
ревка, Меланія Герман та ін. Та й ще більше дала.

Неабияким і всебічним талантом був обдарова-
ний також Ілля Галайда. Син бідного селянина, піс-
ля початкової школи навчався в російській гімназії в 
Гуменному (яка виникла аж після 1945 року), потім 
продовжив навчання в Карловому університеті в 
Празі і звідти його вислали на навчання в СРСР, де 
спочатку вчився в Саратовському державному уні-
верситеті ім. Чернишевського і закінчив свої студії 
в Московському державному університеті ім. М. Ло-
моносова (1958). Після повернення додому певний 
час працював редактором журналу «Дукля» і з 
1960 року викладачем – старшим асистентом Філо-
софського факультету ім. П. Й. Шафарика, де став 
доцентом російської літератури. Поступово фор-
мувався українським поетом, визначним русистом 
– літературознавцем, педагогом, автором багатьох 
поетичних і прозових збірок, перекладачем сло-
вацької поезії на українську мову чи із російської 
мови на словацьку. Був укладачем підручників з ро-
сійської літератури для учнів середніх шкіл або ан-
тології українських письменників Словаччини «Со-
нячні криниці». Важко визначити вид чи жанр твор-

чості, в якому він здобув найбільших успіхів. Як на 
нас, найбільшої слави здобув як український поет.

І. Галайда почав писати вірші ще в шкільні роки 
російською мовою, бо української мови не знав, 

хоч мова його батьків, зокрема матері була дуже 
близькою до української розмовної мови, але в на-
ших школах вона тоді ще не викладалася. Учителі 
в школі, зокрема Гуменської російської гімназії під-
тримали його намагання писати російською мовою. 
Так починали писати російською мовою свої твори 
й І. Мацинський, С. Макара, П. Ґула, І. Прокіпчак, 
М. Шмайда, А. Кусько та ін. Всі вони поступово 
перейшли на рідну українську мову. Ілля Галайда 
почав друкувати свої твори аж 1959 року у пряшів-
ських журналах і газетах, але найвиразніше себе 
представив як поет у колективній збірці «Восьме-
ро» (1963), де помістив 23 вірші російською мовою.

Першу поетичну збірку він видав уже укра-
їнською мовою під назвою «Спалахи» (1974). Це 
справді були поетичні спалахи його душі і почуттів. 
Після неї вийшли друком такі його поетичні збірки: 
«Спрага серця і землі» (1981), «Безсоння» (1986), 
«Гори сині, гори» (1990), «Балада про три сонця» 
(1991), «Моя печаль повсякденна» (1994), «Журав-
линий клич» (1998), «Тривогами дорога стелить-
ся» (2001), «Вірші із забутих зошитів» (2006), 
«Осінні рефлексії» (2011).

І. Галайда поступово від декларативних віршів 
переходив до глибшого філософського осмис-
лення подій, до поетичного зображення рідного 
краю, Карпат, матері. Рідний край домінує зокрема 
в останніх двох збірках. Оцінює, зокрема, тих лю-
дей, які намагались зберегти рідне слово, які боро-
лись за свободу на фронті чи після 1945 або 1989 
років за свободу і демократію. Іноді не побоявся 
критично зобразити людські слабості і недоліки. 
Це не фіктивні, а реальні образи. В окремих віршах 
сильно відчувається його автобіографічна визначе-
ність, карпатський дух та аромат. Деякі його вірші 
позбавлені пісенного характеру, тоніки народної 
пісні, яку використовували його попередники, пи-
шучи про рідний край. Всі наші поети звертались 
до зображення Карпат, людей під Карпатами, але 
у І. Галайди вони звучать інакше, інтелектуальніше, 
як, наприклад:

Я цвяхами любові до неї прибитий
Хоч не раз слізьми й дощем бував обмитий.
Або:
Я мало припадав устами
до рук вітця й мами,
бо не було задосить часу
на цю несхитну святість нашу.
В останні роки І. Галайда твердо виступив про-

ти політичних русиністів наших і закордонних, бо 
зрадили своїх предків, стали яничарами, «пішли з 
панами-вовками правду шукати» за «обгризену мі-
зерну кістку», «звивають дивний кокон з русинів», 
плетуть «інтриги, загнавши совість в замкнені ве-
риги» та роблять все, лиш би довести, що русини 
не є гілкою української нації, але якимось окремим 
слов’янським народом.

І. Галайда написав ряд віршів, присвячених 
Україні, в яких виразив свою радість, захоплення і 
тим, що вона, нарешті, здобула свою незалежність, 
але одночасно виразив й біль, що в Україні теж по-

явились різні політикани, які позабирали високі по-
сади і забули про людей і своїх виборців. Висловив 
переконання, що Україна знайде людей, які виве-
дуть її із політичного, національного, економічного 
маразму і почнуть «відкриті рани лікувати чисти-
ми руками». Лише тоді Україна «воскресне із біди, 
журби і ганьби».

Позитивно оцінюємо, що І. Галайда був великим 
патріотом України та українства взагалі, хоч за осві-
тою був русистом. Таких випускників Гуменської 
російської гімназії чи радянських або й наших ви-
щих шкіл, щоб так любили Україну, було і є дуже 
мало.

Ілля Галайда написав ряд пейзажних, ліричних, 
інтимних поезій про карпатську природу, улюблену 
Кичару, про любов свою чи свого ліричного героя, 
зобразив красу і силу карпатських лісів, гір, але й 
«ластівок – дівчат», коханих жінок, осінь у природі, 
осінь свого життя тощо. Випробував усі поетичні 
жанри від зарисовок – імпресій і кінчаючи поемами 
чи сонетами. Всі вони були йому підвладні. Писав 
вільним і римованим віршем. Можемо тому тверди-
ти, що І. Галайда був універсальним поетом.

Деякі його вірші були покладені на музику і ста-
ли піснями.

І. Галайда від самого початку своєї літературної 
творчості писав не лише вірші, але й прозові твори 
і літературознавчі роботи. Збагатив нашу літера-
туру двома збірками оповідань «Коли ідуть дощі» 
(1980) та «Ще співає жайворонок» (1989). Вже одне 
із перших оповідань – «Буханка хліба» – приверну-
ло увагу не лише рядових читачів, але й відповід-
них державних органів постановкою і зображенням 
проблеми, коли радянський солдат за буханку хліба 
відпустив на свободу затриманого неправом нашо-
го селянина. Оповідання останньої збірки розпові-
дають про долі людей в період колективізованого 
сільського господарства. Дав шану хліборобам і 
зокрема мамі, яка в колисці, як багато інших жінок 
із села, носила своїх дітей та й самого автора на по-
ле, щоб сама могла працювати. Розповів про свою 
любов до її порепаних від роботи, але ласкавих рук, 
захоплювався її співом і любов’ю до своїх дітей і 
землі. Боліло його, що багато із посадових людей 
не по-людськи віднеслось до своєї землі, яка віками 
годувала їх предків.

Художні твори І. Галайди виходили словацькою, 
чеською, мадярською мовами в антологіях і збір-
никах нашої літератури, як «Srdce ako slnce (1982), 
«Ráno pod Karpatami» (1983), «A Kárpátоk éneke» 
(1988), «Korene» (1990). В Україні вийшли його 
твори в антологіях «Карпатська замана» (1990), 
«Під синіми Бескидами» (2006) та самостійне ви-
дання – «Вибрані твори» (2016), які складаються із 
поетичних, прозових творів, наукових статей і ре-
цензій (635 сторінок). Вони дають уяву, які широкі 
проблеми цікавили поета і прозаїка, перекладача і 
літературознавця І. Галайду і як їх трактував.

І. Галайда переклав на українську мову поетичні 
твори сучасних словацьких поетів. Він перекладав 
на словацьку і ряд російських художніх текстів. У 
його перекладах вийшли в Україні збірки «Із кузні 
часу» (2007), де знаходимо вірші 25 словацьких 
поетів, та збірка віршів Й. Лайкерта «Недовговіч-
ність» чи оперета Я. Єжека і Й. Восковца «Рай на 
землі».

І. Галайда написав цілий ряд цікавих та оригі-
нальних наукових робіт, рецензій тощо, як «Сказки 
Пушкина. К проблеме реализма сказок». «Сіяч на 
ниві народній», «Від загадки до загадковості вінків 
сонетів», «Легенда про Івана Франка» та статті про 
творчість М. Лермонтова, М. Горького, М. Некрасо-
ва, Ф. Достоєвського. О. Довженка, І. Мацинського, 
Ф. Лазорика, О. Фаринича, С. Гостиняка чи на теа-
тральні вистави.

І. Галайда часто чарував своїх друзів і близьких 
співом – тенором, але й різьбою по дереву. Він на-
віть мріяв у молоді роки стати професіональним 
співаком. 2001 року вийшла його касета «Співає 
Ілля Галайда».

І. Галайда був всебічним майстром-талантом. 
Залишив у нашій культурі глибокий слід. Жаль, йо-
го вже нема серед нас.

Помер 10.08.2017 р. Похоронений у Пряшеві.
Михайло РОМАН.

Як інформує сайт Національ-
ної Ради СР, представникам ко-
лишнього комуністичного режи-
му знизять пенсію. Таке рішення 
прийняли депутати словацького 
парламенті на черговому засідан-
ні 22.6.2021 р. Депутати коаліції 
говорять про забезпечення спра-
ведливості в законодавстві. На їх 
думку, пенсії цих представників 
значно вищі середнього, тоді як 
пенсійне забезпечення осіб, яких 
переслідувала комуністична вла-
да, є дуже низькими.

Цим особам не будуть зарахо-
вані ті роки, коли вони працювали 
на підтримку тоталітарного режи-
му та його репресивного апарату. 
Автори закону зазначають, що ці 
особи мали різні пільги, понад-
стандартну винагороду, що зго-
дом відображалось у їх пенсіях. 
Скасування пенсійних виплат та-
кож повинно застосовуватися до 

вдів та вдівців таких осіб. Затвер-
джуючи зміни, також детальніше 
регулюється мінімальний розмір 
пенсій за віком та по інвалідності.

Вигоди будуть скасовані для 
чиновників, службовців та членів 
вищих органів, організацій та сил 
безпеки комуністичного режиму, 
«які зіграли вирішальну роль у 
підтримці тоталітарного режиму, 
що порушують основні права і 
свободи людини».

«Запропонований закон стосу-
ватиметься в основному тих, хто 
брав участь в управлінні та про-
веденні політично вмотивованих 
репресій в епоху комунізму або 
працював в установах та орга-
нізаціях, основною місією яких 
було утримання тоталітарного 
комуністичного режиму при владі 
будь-якою ціною», – заявила ав-
торка проєкту Анна Андреювова 
(OĽANO). Законодавство також 

має слугувати попередженням 
про те, що в Словаччині не до-
пускатимуться порушення основ-
них прав і свобод людини будь-
яким режимом.

Облік цих осіб повинен вести 
Інститут національної пам’яті. За-
конодавство також передбачає 
винятки, на підставі яких особи 
не втрачають своїх пільг. Мова 
йде про людей, які активно під-
тримували тих, хто виступав 
проти комуністичного режиму, а 
також про людей, які принципово 
допомагали тим, кому загрожува-
ла державна влада.

За словами депутатів, пенсії 
колишніх найвищих представни-
ків комуністичної влади та їх апа-
рату в силових структурах також 
вищі за середні навіть у порівнян-
ні із середніми пенсіями.

Закон набирає чинності з 
5 серпня 2021 року.

1.8.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Бесіда русинська, 

реприза
22.00 – 22.30 – Корені, реприза
22.30 – 23.00 – Музика національ-

ностей, реприза
2.8.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
3.8.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
4.8.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська
5.8.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
6.8.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
7.8.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 21.00 – Мандрівка з музи-

кою, реприза
21.00 – 21.30 – Мости, реприза
21.30 – 22.00 – Музика національ-

ностей, реприза
8.8.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Там, у нас, реприза
22.00 – 22.30 – Громадянський 

клуб, реприза
22.30 – 23.00 – Музика національ-

ностей, реприза
23.00 – 24.00 – Клуб особистостей 

русинський, реприза
9.8.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)

10.8.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
11.8.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Дзвони над країною 

русинськи, реприза
12.8.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – Клуб особистостей 

український
13.8.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
14.8.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 20.30 – Ми, русини, реприза
20.30 – 21.00 – Музика національ-

ностей
21.30 – 22.00 – Мандрівка з музи-

кою, реприза
15.8.2021 – неділя
09.00 – 10.00 – Літургія ПЦ
21.00 – 22.00 – Бесіда русинська, 

реприза
22.00 – 22.30 – Мости, реприза
22.30 – 23.00 – Музика національ-

ностей, реприза
16.8.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
17.8.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
18.8.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська, 

реприза
19.8.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
20.8.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)

21.8.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 20.30 – Корені, репризаи
20.30 – 21.00 – Музика національ-

ностей
21.00 – 22.00 – Журнал україн-

ський, реприза
22.00 – 23.00 – Клуб особистостей 

український, реприза
22.8.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Дзвони над країною, 

реприза
22.00 – 22.30 – Ми, русини, реприза
22.30 – 23.00 – Музика національ-

ностей, реприза
23.8.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
24.8.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
25.8.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Там, у нас, репризха
26.8.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – На словечко
27.8.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
28.8.2021 – субота
і 29.8.2021 – неділя (позачерго-

вий ромський вікенд)
30.8.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
31.8.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)

Зміна програми можлива.

Програма радіо

Словник-довідник
(Анотація)

Пенсії будуть нижчі, закон схвалили депутати

²ËËß ÃÀËÀÉÄÀ
(З нагоди недожитого 90-річчя від дня народження)

– Параско, ты барз красні 
пахнеш. Купила єсь сі новый 
парфем?

– Ні, обляла єм ся погариком 
боровічкы.

k   k   k

– Андрію, родиться у вас 
новый жывот.

– Але я хлоп, пан дохтор.
– Хлоп не хлоп, глистам то 

єдно...

k   k   k

В корчмі ся гадать дідо з коч-
марьков:

– Налій мі, я єм з панського 
роду… в моїх жылах є синя кров.

– Лем не знам, чом мате чер
веный ніс.

k   k   k

Дідо славить 70ку. Внук ся 
го просить:

– Діду, хочете сидіти при ба-
бі або при моїй мамі?

– При деміжоні, сынку, при 
деміжоні...

Ã ó ì î ð




