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Пандемічна ситуація, нетрадицій-
ний час проведення та літні канікули 
спричинилися до того, що перший день 
67 Свята культури русинів-українців 
Словаччини у Свиднику – 6-го серпня 
– обмежився на одну акцію, а саме від-
криття виставки картин народного ху-
дожника Дезидерія Миллого з нагоди 
його 115-ої річниці з дня народження 
та 50-ої річниці смерті під назвою По-
етика кольорів рідного краю, яку під-
готував СНМ – Музей української куль-
тури (про виставку читайте в окремій 
статті в цьому номері газети – примітка 
редакції). А ввечері в ареалі амфітеа-
тру атмосферу Свята намагалася ство-
рити народна капела Жолтаковці за 
допомоги тих, які сюди прийшли поси-
діти і заспівати разом з музикантами.

Першу суботню програму Свята Мо-
лоді таланти розпочали о 18-тій годи-
ні свидницькі діти та молодь, яких під-
готовила до виступу Галина Мивканич. 
Вони показали свій талант, котрий, 
напевно, будуть і надалі розвивати і в 
майбутньому стануть добрими поширю-
вачами нашого народного культурного 
багатства.

І тут же модератор Свята Іван Рудий 
оголошує дальшу програму На весе-
лу струну, сценарій якої підготовила 
та режійно програмою керувала Анна 
Кнєжова. В програмі виступали: фоль-
клорні колективи Карпатянин–сеньйор 
з Пряшева та Стропковчан зі Стропко-

ва, Тріо Світкових з Канаша, співацькі 
групи Стропковчани, Словінка, Оль-
шавчанка, Роса, Кральованка, Свидни-
чанка, Свидницькі геліґонкарі, Дитя-
чий колектив з Основної школи в Ла-
домировій та співаки: Лавра Фузеріова, 
Анна Дерев’яник, сімейне тріо Моніка, 
Юлія та Ніколас Корманики.

Сценарист та режисер програми Ан-
на Кнєжова (асистенти Марек Світок 
та Ігор Крета), як говориться в народі, 
з мала муки спекли великий і смачний 
хліб. Вже на початку програми окре-
мі колективи радісно сповіщали, що у 
Свиднику проходить Свято культури і 
що, напевно, всі прийдуть до Свидни-
ка, щоб показати глядачам старовинні 
народні звичаї, традиції, пісні і танці, а 
й самим чомусь і привчитись. Вся про-

28 липня 2021 р. в Пряшеві 
відбулась зустріч народних де-
путатів Верховної Ради України 
з представниками СРУСР – за-
ступником голови Центральної 
ради Союзу Павлом Боґданом, 
головою пряшівської Регіональ-
ної ради Союзу Андрієм Яцка-
нином і головою Спілки україн-
ських письменників Словаччини 
Іваном Яцканином. Ініціювали 
зустріч народні депутати Верхов
ної Ради України – Анатолій Вя-
чеславович Костюх та Михайло 
Михайлович Лаба. В складі де-
легації були Михайло Михайло-
вич Лаба, мол., депутат Закар-
патської обласної ради, голова 
агенції регіонального розвитку 
Закарпаття, Радіон Володими-
рович Кіштулинець, член вико-
навчого комітету Ужгородської 
міської ради та Сабіна Назимів-
на Обухова, помічникконсуль 
тант.

Представники СРУСРу інфор-

мували депутатів з сучасним 
станом культурнонаціонального 
життя русинівукраїнців Словач-
чини, діяльністю Словацько
українського культурного та ін-
формаційного центру в Пряшеві.

Представники України інте

ресувались широким спектром 
питань, в тому числі питанням 
навчання української мови в 
школах і вийшли з ініціативою, 
як заохотити дітей і молодь до її 
вивчення.

-мі

Перший номер газети «Нове життя» вийшов 11 серпня 1951 року. За той час, 
за 70-річний відрізок часу, настало багато змін як в суспільстві, так і в редакції 
газети.

Зроджувалась газета у післявоєнний період під знаком будівничого натхнен-
ня та ентузіазму з відповідними для того часу лозунгами і гаслами. Тому й не 
дивно, що перед тодішнім друкованим органом КК КПС в Пряшеві, тижневиком 
«Нове життя», який спочатку виходив українською мовою, а згодом як дубляж 
словацькомовної газети «Nový život», була поставлена мета – вірно і незапереч-
но служити партійним настановам.

Аналогічні цілі в період заснування газети стояли і перед ровесниками «Но-
вого життя» в сусідніх країнах – газетою українців Румунії «Новий вік» (Буха-
рест), яка виходила з 1949 року, і газетою українців Польщі «Наше слово» (Вар-
шава), перший номер якої появився 15 червня 1956 року.

У січні 1959 року газета «Нове життя» стала громадсько-культурним друко-

ваним органом Центрального комітету КСУТ і переформатувала увагу поруч з 
громадськими та соціально-економічними справами на культурно-освітню сфе-
ру з виразним партійно-агітаційним акцентом.

Новий формат завдань редакції газети «Нове життя» після подій 1989 року 
визначила 12-та конференція КСУТу (20.1.1990 р.), на якій було трансформо-
вано організацію в Союз русинів-українців. Як цей, так і всі наступні з’їзди (7) 
послідовно акцентують на єдності русинів-українців Словаччини. Такою ж не-
подільною є і їх культура. Цих засад редакція газети дотримується у своїй ді-
яльності по сучасний день.

За всю свою історію русини-українці Словаччини не мали газети, яка б ви-
ходила безперервно більше як 70 років. Це їх великий здобуток й одночасно 
обов’язок берегти українське друковане слово і для прийдешніх поколінь. Ра-
зом з своїми супутницями на ниві українського друкованого слова – літератур-
но-мистецьким і публіцистичним журналом «Дукля» і дитячим часописом «Ве-
селка» – газета «Нове життя» демонструє живучість української національної 
меншини. Засвідчує це перед словацьким суспільством і перед світовим укра-
їнством, а одночасно заявляє про вірність правді предків, ідеям, яким служить 
і за які бореться, хоч суспільні обставини в останні 30-ти років не завжди були 
сприятливими для поступального розвитку.

З висоти сьогоднішнього дня не можна не захоплюватись роботою перших 
працівників редакції «Нового життя» – Федора Лазорика, Івана Ковальчука, Пе-
тра Бунганича, Федора Іванчова, Юрія Бачу та інших, які на спорожнілому місці 
після припинення видавання друкованого органу Української Народної Ради 
Пряшівщини (УНРП) «Пряшевщина» почали розбудовувати виключно украї-
номовну газету без відповідних умов, але з великим ентузіазмом і охотою до 
творення газети. До їх рядів долучилися Віктор Копчак, Олександр Товт, Андрій 
Стефанко, Людвік Галушка, а в подальших роках їх роботу продовжив Юрій Дац-
ко вже з більш-менш сформованим редакційним колективом. А працівників ре-
дакції на протязі довгих років були десятки.

Громадсько-культурний тижневик «Нове життя», як і в минулому, орієнто-
ваний на всі верстви населення Словаччини, інформує читачів про національ-
но-культурне життя нашої меншини, про діяльність громадських організацій, 
передусім Союзу русинів-українців СР, установ культури, органів державного 
управління і самоврядування, про транскордонну співпрацю з Україною, про 
словацько-українські культурні й економічні відносини, про життя українців за 
межами нашої країни.

Проте центральним завданням було і далі залишається допомагати збере-
женню національної і культурної ідентичності української національної менши-
ни в Словацькій Республіці.

Сучасні складні економічні обставини позначились і на нашій пресі. Вна-
слідок нестачі коштів перестав виходити ровесник «Нового життя» – журнал 
«Дружно вперед» (перший номер вийшов у вересні 1951-го, а останній – в 
грудні 1998 року). Внаслідок цього газеті часто доводиться своїм способом за-
повнювати прогалину, яка виникла через припинення видавання журналу.

Праця редакції немислима без активної допомоги читачів. Найактивнішими 
творцями газети як в минулому, так і в сучасному є автори, кореспонденти з сіл 
і міст – вчителі, культурно-освітні діячі, письменники, працівники СНМ – Музею 
української культури у Свиднику, коротко кажучи, дружня родина творців, які в 
нинішній найскладніший час за всю історію газети за публіковані матеріали не 
претендують на гонорар, навпаки нерідко стають спонсорами газети.

Ряди читачів в сучасному швидко рідіють, багато з них назавжди відійшли 
від нас, проте радує те, що наша спільнота омолоджуються, хоч молода генера-
ція в силу сучасних обставин майже не вивчала азбуку, українську мову.

Газета приходить до читача з толерантним, доброзичливим словом. Таким же 
толерантним і доброзичливим до національних меншин, в тому числі до укра-
їнців, хотілось би бачити і все суспільство.

Редакція виражає вдячність видавцеві – Центральній раді СРУСР – за ство-
рення сприятливих умов для праці редакції, органам і організаціям Союзу за 
всебічну підтримку, друкарні та інж. Іванові Тільняку за графічну підготовку 
фінального вигляду газети.

Сьогоднішнім номером газети вступаємо у новий відлік часу. Вступаємо з ві-
рою в те, що в правлячої гарнітури Словацької Республіки якщо не сьогодні, то 
завтра знайдеться політична воля для комплексного вирішення становища на-
ціональних меншин і їх преси на рівні з мажоритарним словацьким народом. 
Працювати в редакції на добровільній базі без зарплати можна певний час, 
рік-два, але не довгими роками і цілими десятиріччями. Потрібно досягти то-
го, щоб творці газети були оплачувані принаймні так, як це буває в суспільстві 
з доброзичливим і неупередженим ставленням до національних меншин. Нові 
лозунги і гасла не допоможуть. Політики мали б поставити знак рівняння між 
мажоритарним народом і меншинами так, аби, нарешті, і в редакцію охоче при-
ходила до праці молодь, яка одержить за працю відповідну зарплату.

У наш час українську пресу Словаччини – газету «Нове життя», журнали 
«Дукля» і «Веселка» – можна читати в електронному вигляді в соціальній мере-
жі. Проте не слід забувати, що потрібно зберегти і друкований варіант газети. 
Тому поширюймо ряди передплатників, головним чином з рядів молоді.

Закликаємо вас, шановні читачі, до тісної співпраці з редакцією, придбавай-
мо однодумців і прихильників, згуртовуймо наші сили для долання перешкод і 
випробувань, які стоять перед нами. Допомагаймо пресі, нашому друкованому 
слову, аби воно жило і проквітало і в дальших роках і десятиліттях.

Мирослав ІЛЮК.

Свято в ніжних обіймах сонця

 V На фото (зліва): Павло Боґдан, Радіон Володимироваич Кіштули-
нець, Михайло Лаба, мол., Анатолій Вячеславович Костюх, Михайло 
Михайлович Лаба, Андрій Яцканин, Іван Яцканин.

Депутати Верховної Ради України
відвідали Пряшів

 V Виступає колектив Маковиця.

 V У вирі танцю.

 V Урочистий акт відкриття заключної програми Свята культури 
русинів-українців Словаччини у Свиднику. Виступає Павло Боґдан, 
а Ян Коцак (на фото вправо) за дорученням голови Пряшівського 
самоврядного краю Мілана Маєрського зачитав вітального листа 
учасникам і гостям Свята.

Ãàçåò³ «  » –
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(Продовження на 2 стор.)
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грама неслась у веселому дусі, з висту-
паючих випромінювала велика радість. 
Глядачі мали можливість порозуміти, 
що веселі коломийки, пісні і танці бу-
ли сіллю трудного життя, відображали 
людське горе і щастя. Приємно гляда-
чів здивували діточки Основної школи 
в Ладомировій, які, хоч вони ромського 
походження, полюбили русько-україн-
ську культуру і заслужено їхній виступ 
глядачі оцінили щирими оплесками.

Друга частина програми під назвою 
Ламаник проходила в подібному весе-
лому дусі, як перша, дуже вдало попов-
нена словесним фольклором, прекрас-
ним співом Тріо Світкових, весільними 
звичаями села Словінки, прядками 
і вечірками з Вільшавиці, ложковим 
танцем зі Стропкова і заключною сце-
ною Маковицька полька, котру розпо-
чав танцювати колектив Карпатянин 
і приєдналися до нього всі виступаючі.

І тут модератор Іван Рудий запрошує 
на сцену мера міста Свидник Марцелу 
Іванчову, котра урочисто відкрила Свя-
то і щиро подякувала організаторам 
Свята, виступаючим і всім, хто доклав 
зусилля у його проведенні з переконан-
ням, що Свято не загине, що наші на-
щадки дочекаються і його дальших 67 
років. Віримо, що місто Свидник, його 
депутати докладуть більше зусиль для 
обладнання амфітеатру, котрий в су-
часному стані дуже негативно впливає 
на рівень Свята. Організатори Свята 
передали виступаючим дипломи, а го-
лова Пряшівського самоврядного краю 
Мілан Маєрський, під захистом якого 
проходило Свято, колективу Карпатя-
нин за його 60-річну роботу вручив по-
дарунок. Нарешті отець духовний Ду-
шан Конц побажав всім присутнім дов-
голітіє і всі разом заспівали Живите, 
людіє, на благо світа, всім присутнім 
многая і благая літа!

До дальшої суботньої програми го-
товився музичний гурт Динамікс з 
Пряшева. Під час його підготовки при-
сутніх, зокрема молодих глядачів своїм 
співом зачарувала Галина Мивканич. 
І тут же прозвучали перші акорди нам 
незнайомого, але після свидницько-
го Свята, напевно, улюбленого гурту 
Динамікс. Гурт прекрасно, в модерній 
обробці виконав багато українських та 
місцевих народних пісень, присутніх 
глядачів розспівав і розтанцював. Гля-

дачі довго не хотіли його пустити з сце-
ни, був змушений багато разів повто-
рювати пісні і таким чином радувати 
присутніх глядачів, котрі скандували: 
«Ще, ще, ще, приходьте до нас часті-
ше». Після Динаміксу виступив Нараз 
Бендер зі Стропкова, а то вже приходи-
ла північ і суботня програма Свята за-
кінчилась. Слід підкреслити, що Святу 
допомогла й дуже сприятлива погода 
як в суботу, так і в неділю.

Недільна програма Свята уже тра-
диційно розпочалась святою літургією 

в дерев’яній церкві св. Параскеви у 
Свидницькому скансені Музею укра-
їнської культури, яку служив митро-
форний протоієрей Іоанн Сович, а 
прекрасним співом доповнювали його 
члени православного співацького хору 
з Свидника. Після літургії вірники та 
інші глядачі мали змогу заглянути до 
возарні, в котрій, зокрема молоді люди 
порозуміли, як приходить на стіл хліб 
наш насущний. Це була фольклорно-
етнографічна програма про спосіб жит-
тя селян у Східній Словаччині та про 
важкий шлях пшеничного колоска до 
кінцевого продукту – хліба. Побачили 
різне сільськогосподарське знаряддя, 
Іван Чижмар пояснював, як і яким спо-
собом вирощувалось зерно, молотилось, 
мололось на муку. Допомагала йому 
Івета Василенкова. А Ольга Митрун-
кова показувала, як правильно муку 
на хліб замісити, щоб він був дійсно 
смачненький. Декотрі молодші гляда-
чі і попробували це зробити. Кожний, 
хто відходив з возарні, мав можливість 
посмакувати різні калачі і прочитати 
цитати мудрості наших предків: Не 
той урожай, що на полі, а той, що в 
коморі. Найсмачніший хліб від твого 
мозоля. Або Хочеш їсти калачі, не си-
ди на печі.

Між тим орґанізатори Свята покла-
ли квіти до Пам’ятника воїнам 1 Чехос-
ловацького армійського корпусу на Ду-
клянському перевалі та до Пам’ятника 
Радянській армії у Свиднику.

Недільна програма Свята розпоча-
лась після обіду о 14-ій годині. Моде-
ратор програми Іван Рудий привітав 
присутніх і передав слово виконуючому 
обов’язки голови Центральної ради Со-
юзу русинів-українців СР і голові орга-
нізаційного комітету Павлу Боґданові, 
який привітав гостей Свята, між ними 
представника Посольства України в 
Словацькій Республіці Михайла Дзихо-
ра та Почесного консула України і депу-
тата представництва Пряшівського са-
моврядного краю Станіслава Обіцького. 
У своїй промові П. Боґдан, крім іншого, 
сказав: «Асиміляція, на жаль, крокує 
могутнім кроком. Серце плаче над за-
непадом національного шкільництва, 
над тим, як мало знаємо про свою іс-
торію, культуру, про визначних людей, 
які вийшли з наших сіл. Азбука для 
більшості молодих людей є вже невідо-
мим письмом, з церков помаленьку від-
ходять церковнослов’янські співи. Але 
треба підняти голови і з гордістю за-
явити про себе, бо не маємо за що гань-
битися, що, напевно, підтверджують 
і програми нашого Свята культури».

Після його виступу на сцені розпоча-
лась Галапрограма, в котрій в п’ятьох 
частинаx за сценарієм та режійною опі-
кою Марії Пайзінкової виступили: Жі-

ночі співацькі групи Поляна з Орябини 
та Вородай з Великого Липника, фоль-
клорний колектив Верховина зі Старої 
Любовні, танцювальний гурт Бардфа 
з Бардієва, чоловіча співацька група 
Поляна з Кошиць, молода співачка на-
родних пісень Наталія Боровська з Ко-
шиць, співацьке тріо Лабірські бетяре, 
дівоча співацька група Столичного дів
ки з Великого Липника, фольклорний 
колектив Горнад з Кошиць та домашні 
свидницькі колективи Маковичка і Ма-
ковиця та співачки сестри Галчикові.

Їхні виступи були один кращий як 
другий. Це колективи, які довгі роки 
зберігають, поширюють і удосконалю-
ють наш фольклор, дотримують його 
автентичність, не стилізують, а пока-
зують його таким, яким довгі сторіччя 
зберегли наші предки. І дійсно не див-
но, що ці колективи дуже відомі нашим 
глядачам з різних фестивалів, змагань, 
телебачення. Віком наймолодший ко-
лектив Верховина зі Старої Любовні, 
котрий розпочав свою роботу в 2009 
році, своїм фольклорним виступом Дрі-
тарка та відходу в Америку пригадав 

глядачам важку долю наших предків. 
Співаки всіх груп заспівали незабутні 
пісні, Маковичка та Маковиця пора-
дували темпераментними народними 
танцями. А на кінець програми висту-
пив на високому професійному рівні, 
дотримуючись автентичності фолькло-
ру, народного багатства, фольклорний 
колектив Горнад з Кошиць. Своїм пре-
красним виступом, фантастичною хо-
реографією танців, прекрасним співом 
показали, що належать до найкращих 
фольклорних колективів Словаччини. 
Своїм виступом так захопили глядачів, 
що їх не хотіли пустити з сцени. Про-
грамою підтвердили слова модератора, 
котрий на початку сказав: Кожний з 
нас у своєму житті дістав багато 
подарунків від своїх близьких і зна-
йомих. Але є подарунки, котрі не на-
лежать тільки нам, але всім людям, 
всьому народу. Те, що нам залишили 
наші предки. Це великий дар, який ми 
повинні берегти і далі розвивати для 
наших нащадків. А все те робить колек-
тив Горнад і головний організатор Свя-
та Союз русинів-українців СР, котрий 
вибрався важкою, а не легшою комер-
ційною дорогою.

Глибокий уклін за продуману кон-
цепцію, підготовку і проведення Свята 
належить Регіональній раді Союзу ру-
синів-українців СР у Свиднику і осо-
бисто голові Регіональної ради Людми-
лі Ражині. Окрема подяка належить 
за допомогу Ярославові Крайковичу. 
Значний тягар і відповідальність за 
фінансово-економічні справи на протязі 
десятиріч лежить на Ірині Беґені, яка 
і цього року з невеликим колективом 
ентузіастів добре справилась зі своїми 
завданнями.

Хай наше Свято буде завжди для 
людей, для народу, щоб йому порозу-
міли, щоб його в серці відчували, щоб 
і завдяки ньому стояли певно на своєму 
ґрунті там, де живуть, щоб повірили, 
що коли все зробимо так, як треба, тоді 
і наша країна буде щасливішою і жит-
тя в ній радіснішим.

Петро БЕҐЕНІ, -пб-
Фото: Л. Цупер.

Свято в ніжних обіймах сонця
(Закінчення з 1 стор.)

 V Свидницькі геліґонкарі.

 V На Святі можна було побачи-
ти красу старих звичаїв.

 V Відома фольклористка і спі-
вачка Анна Дерев’яник приво-
дить на фольклорну сцену моло-
ду співачку Юлію Корманик.

Слово про друковане слово
Ãàçåò³ « Íîâå æèòòÿ» –

70 ðîê³â
Важно, щоб «Нове життя» не сталось лише справою редакції, але щоб було ділом 

широких мас працюючого українського народу. У ньому має відбитися наша праця, у 
ньому, методою критики і самокритики, треба усувати всі ошибки і недостатки… Голос 
«Нового життя» тільки так може бути голосом широких мас працюючих українців.

Передова «Щасливу дорогу!»
першого номера газети «Нове життя»,

рік видання І, № 1, 11 серпня 1951 р.

Журнал «Дружно перед» буде виявляти, побуджувати і гуртувати наші творчі сили 
– письменників, поетів і мистців до дружнього наступу за постійне наповнювання на-
ціональної культури…

Передова журналу «Дружно вперед»,
рік видання І, № 1, вересень 1951 р.

10річному «Новому життю» піде тепер далеко легше. Не безплідними були 10 ро-
ків розвитку, глядання – правильного спрямування, справжньої ролі, місця, функції 
при центральній та іншій пресі. Редакції зістає тепер пружно здійснювати обгрунтова-
ні дожадання читачів, еластично, з більшою майстерністю складати газету так, щоб 
вона, не спускаючи зі змісту, була все цікавішою, щоб стала справді тижневиком і ще 
ліпше, діючіше служила українським трудящим.

З нагоди 10річчя «Нового життя» щиро поздоровляємо читацьку громадськість, 
дописувачів, працівників друкарні і з усього серця дякуємо їм за підтримку. Щиро по-
здоровляємо перших працівників редакції «Нового життя» – учителів Івана Коваль-
чука, Юрія Бачу, Петра Бунганича, Федора Іванчова і дальших, щиро дякуємо їм за 
труд. Щира подяка всім дальшим працівникам і співпрацівникам газети! Ваш труд те-
пер – у вищім рівні газети, на котрий ми скромно горді, але за котрий будемо і далі 
наполегливо боротись. Щасливої дороги у дальшім десятиріччі!

Віктор Копчак «На добрій дорозі»,
«Нове життя», рік видання ХІ, № 32, 12 серпня 1961 р.

… робота в редакції не належить до легких та завжди приємних. Лише під час 
мого ані не десятирічного «шефування» у «Новому житті» на шістьох редакторських 
стільцях вичергувалось 33 чоловік, бо вірним професії журналіста може стати лише 
той, хто полюбив цю роботу і готовий жертвувати їй цілого себе. Мені здоров’я до-
зволило ще після виходу на пенсію п’ять років на півставки «бригадувати» в редакції 
«Нове життя», а зараз хоч би час від часу щось написати. Я щасливий не лише від 
похвал знайомих, коли їм написане сподобається, але й від того, що вдалось по-
повнити теми газети, бо вона справді єдине наше друковане слово, яке регулярно, 
хоч лише кожного другого тижня йде до вірних читачів. Тому дуже хочеться побажати 
ювілярові, щоб минув час фінансової скрути і «Нове життя» оновило свій розмір та 
періодичність, а сучасний редакційний «двоколектив» поповнили здібні молоді журна-
лісти, які зможуть читачам готувати інтересні нові номери газети.

Щасти Тобі, ювіляре, в дальшій п’ятдесятці!
Людвіг Галушка, «Нове життя», №31 – 32/2001, стор. 3.

Пригадується 1000 номер «Нового життя». В ті часи ми з редакції висилали сотні 
примірників газети в Україну та у різні редакції в усьому світі. З нагоди цього ювілею 
читачі зза кордону (треба сказати, що й домашні висловлювались) щиро вітали нас. 
Наприклад, членкореспондент Академії наук України Євген Кирилюк писав: «Я ре-
гулярно читаю газету «Нове життя». На мою думку, газета добре висвітлює побут і 
культурне життя українців Чехословаччини». Композитор України Олександр Білаш 
зауважив, що «газета «Нове життя» – прекрасна! Прекрасна тому, що вона гуртує 
людей біля рідного слова. Прекрасна тому, що в ній друкуються правдиві і полемічні 
статті». А письменник Віталій Коротич зізнався: «Якби мені пощастило бути на юві-
лейному банкеті «Нового життя», один з моїх тостів виглядав би так: «За наступні 
номери славної газети українців Чехословаччини, за людей, що прийдуть з її сторінок 
у нашу культуру, за мости між країнами і людьми, що зводить їх «Нове життя»… А 
колега по перу з Варшави Адріян Гошовський констатував, що «Нове життя» вне-
сло великий вклад у розвиток народної художньої творчості, яскравим виявом чого є 
організовані щороку Свята пісні і танцю у Свиднику, якими захоплюється українське 
товариство Польщі та читачі «Нашого слова». «Останнім часом ввелися нові рубри-
ки, як, наприклад, «Резонанси» чи «Літературний ярмарок», що приваблює кожного з 
нас», – заявляє професор Іван Непогода з Румунії. А Микола Чековський з Брюсселя 
втішається, що «Рідне слово – це велика зброя в боротьбі української самобутності. 
В українських виданнях Чехословаччини є гарні проблиски в насвітленні актуальних 
проблем». А професор Всеволод КарамзинКаковський з Яс (Румунія) додає, що він 
«висловлює щиру подяку шановному колективу редакції і, зокрема, головному редак-
торові, за трудну, але дуже корисну працю».

Юрій Дацко «Мерехтить світло українського слова». Зб. 
«Українські мас-медіа в Словаччині після 1945 року та пре-

зентація в них України».Пряшів, СРУСР, 2013 р.
За 35 років праці в редакціях «Дружно вперед» і «Нового життя» (13 років) я по-

бувала у всіх селах, де живе наше населення. Писала про величезну кількість людей 
і ніколи ніде не зустрілася з тим, щоб людина мені сказала, що моїм статтям не розу-
міє, бо вони написані поукраїнськи.

Ювілей газети є доброю нагодою для того, щоб пригадати його початкові кроки, 
колег, які в наших редакціях виросли до шефредакторів не тільки українських, але 
й словацьких друкованих органів, про колег, у яких я вчилася писати і яким я до-
помагала стати на редакторські ноги. Одним з них є й сучасний головний редактор 
Мирослав Ілюк, якому, як і його та нашій газеті, від щирого серця бажаю довгого віку 
і творчого процвітання! При цій нагоді щиро дякую всім своїм довгорічним співпраців-
никам і читачам «Нового життя», моїм порадникам у творчій роботі.

Ганна Чаварга, «Нове життя», №31 – 32/2001.
Довідки: Віктор Копчак (24.8.1919, Чирч – 27.8.1980, Тульчик) – головний редактор 

газети «Нове життя» (1959 – 1966).
Людвіг Галушка (10.10.1929, Пряшів – 21.11.2006, Пряшів) – головний редактор га-

зети «Нове життя» (1959 – 1964 і 1971 – 1980).
Юрій Дацко (10.8.1931, Паризівці) – головний редактор газети «Нове життя» (1965 

– 1970 і 1984 – 1990).
Ганна Чаварга (24.1.1937, Убля) – головний редактор журналу «Дружно вперед» 

(1971 – 1990), редактор газети «Нове життя» (1959 – 1971).
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Тридцять років довершено. 
Від суботи, 24 липня, до неділі, 1 
серпня 2021 року, в рекреаційно-
му осередку Злата Ідка біля Ко-
шиць, з частковою фінансовою 
підтримкою Фонду підтримки 
культури нацменшин «КУЛТ МІ-
НОР», реалізовано XXVI Літній 
табір і XXIV Літню школу украї-
нознавства «Карпати 2021», ор-
ганізатором яких є Союз скаутів 
«ПЛАСТ» українсько-русинської 
національності в Словаччині. В 
табір у цьому році приїхала май-
же сотня дітей та молоді у віці 
від 6 до 18 років з усіх регіонів 
Пряшівщини, Кошиць і Брати-
слави.

Програма цьогорічного та-
бору, крім іншого, була присвя-
чена відзначенню ювілею – 30 

років першого табору в Миковій 
в 1991 році. 15-ий раз табір здій-
снився в осередку Злата Ідка. 
Учасники табору згадали і два 
ювілеї України – 30-ту річницю 
Незалежності та 25-у річницю 
прийняття Конституції.

Наперекір всім труднощам, які 
пов’язані з пандемічною ситуа-
цією та 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 підготу-
вали для учасників цікаву про-
граму, повну ігор, але і літнього 
навчання в ході фахового семіна-
ру та воркшопу під назвою «Діти 
– наше майбуття». Семінар, так 

само, як і табір, організовано з 
частковою фінансовою підтрим-
кою Фонду підтримки культу-
ри нацменшин «КУЛТ МІНОР».

Як і в минулому році, і в цьому 
через пандемічну ситуацію при-
їзд учасників в ювілейний табір 
був інший. Кожному при вступі у 
табір організатори зміряли тем-
пературу, більше було і довідок, 

які діти повинні були принести 
від батьків і всі учасники старші 
10 років повинні були показати 
негативний RT – PCR тест або до-
відку про вакцинацію.

Учасниками табору піклува-
лася булава у складі головний 
комендант Ксеня Рибак, вихов-
ники Бібіяна Буйдош, Богдан 
Довгович, Роман Довгович, Інна 
Родович, Якуб Гонтковський, Ні-
кола Галчикова, Адріяна та Івана 
Іванчикові, Барбора Щенсна, Да-
вид Янко, Матуш Пронер, Анета 
Морозова і Юліяна Савчакова, 
здоровельничкою була Влад-
ка Шакова, лекторами в школі 
українознавства були Святослав 
Довгович, Сашка Мікушова, Ма-
рія Рибак та Марта Каконі. Хоч 
більшість учасників вже добре 

знається з попередніх років, і в 
цьому році в перший вечір зна-
йомилися посередництвом ігор і 
вечір закінчили традиційною іс-
крою на добраніч.

Діти й молодь прожили знову 
дев’ять незабутніх днів. В про-
грамі були традиційні теренові 
ігри, в школі українознавства 
займалися співом, історією, пер-
шою допомогою, наймолодші 
вчилися українську азбуку, всі 
займалися і практичним пласту-
ванням. В програмі не забракло 
і улюблене Свято Івана Купала. 
Дівчата плели віночки і підготу-
вали «морену», хлопці Івана та 
ватру. Після звичайної бійки за 
Морену вже потічком плавали 
дівочі віночки, які з води брали 
хлопці і потім спільно в парах за-
бавлялися коло ватри і врешті 
шукали чарівний цвіт пaпороті.

Як і в минулих роках, і в цьо-
му році в програмі були і цікаві 
зустрічі. Четвертий день табо-
ру «Карпати 2021», вівторок, 27 
липня, був днем відвідин. Після 
обіду в таборі привітали по-
чесних гостей, Надзвичайного і 
Пов новажного посла України в 
Словаччині Юрія Мушку з дру-
жиною та владику Української 
греко-католицької церкви Сте-
пана Суса. Крім згадуваних гос-
тей, табір відвідали і виконую-
чий обов’язки голови Централь-
ної ради Союзу русинів-україн-
ців Словацької Республіки Павло 
Боґдан, голова Спілки україн-
ських письменників Словаччини 
Іван Яцканин та голова Регіо-
нальної ради СРУСР в Кошицях 
Йосиф Воок.

В середу, 28 липня, його учас-
ники побрались «до світа». Но-
вацтво помандрувало на нижній 
паркінг під Койшовською голею, 
де на футбольному майданчику 
вони урізноманітнили свою ман-
дрівку іграми, а після повернен-
ня насолоджувались «тостером», 
який підготував для них кухар. 
Цього разу старші пішли у зво-
ротному напрямку, як зазвичай, і 
закінчили свій похід під відомою 
Хатою Лайошка.

До табору завітав і квартет 
молодіжного оркестру «Музика 
Ювеналіс», який підготував для 
учасників цікавий концерт, веду-
чим якого був мистецький керів-
ник та диригент оркестру Ігор 
Довгович. В ході концерту свій 
акторський і співацький талант 
показали й окремі учасники та-
бору. Частиною концерту була 
і програма з нагоди 150-річчя 
з дня народження поетеси Лесі 
Українки. Про її коротке і більш 
як складне життя розповіла 
лектор школи українознавства 
Марта Каконі, її вірші для дітей 
зачитали Борис Мікуш і Софія 
Соколюк, пісню на її слова заспі-
вала Зоя Онушкова, на скрипці 
грав Ніколас Корманик, на клаві-
рі супроводив Святослав Довго-
вич разом з квартетом оркестру 
«Музика Ювеналіс». В кінці про-
грами булава підготувала не-
сподіванку для «тітки» Марійки 
Рибак, яка від першого табору у 
Миковій готує для дітей інтерес-
ні ранні руханки, новаків вчить 
українську мову і щороку як 
спонсор приносить у табір дрібні 
подарунки для всіх його учасни-
ків. З нагоди її 70-ліття подару-
вали їй спеціальний дорт з фрук-
тів, заспівали «Многая літ». Від-
відали табір і гості з редакції на-
ціональних передач Словацького 
телебачення Люба Кольова з 
оператором Олівером Шімчіком.

Сьомий день літнього табо-
ру «Карпати 2021», п’ятницю, 
30 липня, розпочали його учас-
ники урочистою збіркою з на-
годи 10-го з’їзду Союзу скаутів 

«ПЛАСТ» українсько-русинської 
національності, делегатами яко-
го через пандемію були лише 
учасники табору (більше інфор-
мацій про з’їзд і його висновки 
наводимо окремо). Під час з’їзду 
«тітка» Марія Рибак передала 
учасникам табору дрібні пода-
рунки, які їм вислало представ-
ництво Європейської Комісії у 
Словаччині.

Літній табір «Карпати 2021» 
пройшов дуже швидко. Надій-
шов останній день. Через панде-
мію коронавірусу і в цьому році 
закінчення табору було іншим 
у порівнянні з попередніми ро-
ками. Учасники і на цей раз не 
готували велику програму для 
батьків. Під час урочистої збірки, 
якою табір офіційно закінчено, 
його учасники великим букетом 
квітів та бурхливими оплесками 
подякували «тітці» Олені Довго-
вич, без якої в історії тридцяти 
років не була б записана майже 
та сама кількість успішних та по-
пулярних таборів. Великі оплес-
ки надіслали учасники табору і 
почесному голові «ПЛАСТу» Лев-
кові Довговичу, який, на жаль, із-
за стану здоров’я не зміг в цьому 
році ні разу прийти між своїх «ді-
тей». «Тітка» Оленка подякувала 
батькам за те, що довіряють ор-
ганізаторам і дають своїх дітей в 
табори і літню школу україноз-
навства, головною метою яких є 
наблизити до дітей тисячолітні 
традиції русинів-українців та 
навчити їх азбуку і виховувати 
до того, щоб і вдома почали з 
батьками говорити мовою сво-

їх предків. В кінці коротенького 
прощання з табором ще прозву-
чали улюблені пісні, «розлетіли-
ся» цукерки. Надійшло прощан-
ня, обійми, часом і дрібна сльоза 
і від’їзд у домівки з обіцянкою, 
що через рік знов зустрінемося.

Святослав ДОВГОВИЧ.

Пластуни 
на ювілейному з’їзді 

обрали нове керівництво
В п’ятницю, 30 липня 2021 

року, в ході літнього табору 
«Карпати 2021» в рекреаційно-
му осередку Злата Ідка відбувся 
ювілейний Х з’їзд Союзу скаутів 
«ПЛАСТ» українсько-русинської 
національності в Словаччині. Йо-
го делегатами через пандемію 
коронавірусу були лише учас-
ники табору. На жаль, з’їзд здій-
снився без голови Левка Довго-
вича, до якого учасники табору 
старалися надсилати протягом 
усього табору багато позитивної 
енергії до кошицької лікарні.

І саме Левка Довговича, го-
ловного ініціатора відродження 
ПЛАСТу в Словаччині, який очо-
лював організацію з моменту її 
заснування у 1991 році, делегати 
з’їзду обрали почесним головою 
і прийняли постанову, щоб за-
пропонувати його Головній плас-
товій булаві на вручення Ордену 
св. Юрія за заслуги у розвитку 
ПЛАСТу в Словаччині.

Новим головою Крайової плас-
тової старшини на дальший ви-
борчий період стала Ксеня Ри-
бак з Братислави, багаторічний 
голов ний комендант таборів, 
заступником голови делегати 
обрали Святослава Довговича з 
Кошиць. Скарбником і далі буде 
Олена Довгович, комендантом 
уладу новацтва Бібіяна Буйдош, 
комендантом уладу юнацтва Да-
вид Янко, комендантом уладу 
старшого пластунства Богдан 
Довгович, комендантом уладу 
пластунів сеньйорів Марта Ка-
коні. Володимир Кравець буде 
в КПС займатися стосунками з 
крайовими пластовими організа-
ціями у світі. Головою Крайової 
пластової ради залишилася Марія 
Рибак, а в її склад увійшли Анета 
Морозова та Якуб Гонтковський.

Основною метою ПЛАСТу на 
наступний період є поширення 
гурткової діяльності. В сучасно-
му діють два рої новацтва в Ко-
шицях, від вересня мала б роз-
початись гурткова діяльність і 
в рамках недільної української 
школи в Братиславі і відновити-
ся діяльність гуртка і в Пряшеві. 

ПЛАСТ буде намагатися включи-
ти до своєї діяльності і пласту-
нів з України, які приїжджають 
в Словаччину на студії. Більш ін-
тенсивними мали б бути і відно-
сини з пластунами на Закарпатті 
та в Австрії.

С. Д.

 V Учасники табору після урочистої збірки з нагоди 10-го з’їзду 
ПЛАСТу в Словаччині.

 V Почесні гості – Надзвичайний і Повноважний посол України в Сло-
ваччині Юрій Мушка (четвертий справа) та владика Української гре-
ко-католицької церкви Степан Сус (третій справа).

 V Закриття табору.

 V Головний організатор таборів Олена Довгович дякує батькам.

 V Новацтво на уроці української мови.

Â³ä Ìèêîâî¿ 1991 äî Çëàòî¿ ²äêè 2021
В таборі ПЛАСТу «КАРПАТИ 2021» знов 
зустрілася майже сотня дітей і молоді
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В цьому році відзначаємо 115 річ-
ницю з дня народження та 50 річни-
цю з дня смерті народного художни-
ка, професора Дезидерія Миллого. З 
цієї нагоди СНМ – Музей української 
культури у Свиднику оголосив по-
точний 2021 рік Роком Дезидерія 
Миллого й підготував виставку його 
художніх творів під назвою Поети-
ка кольорів рідного краю. Виставку 

в рамках 67 Свята культури руси-
нів-українців Словаччини 6 серпня 
2021 р. урочисто відкрила заступник 
директора СНМ – МУК у Свиднику 

Мір’ям Божикова за участі примато-
ра міста Свидник Марцели Іванчової, 
виконуючого обов’язки голови ЦР 

СРУСР Павла Боґдана та голови Спіл-
ки українських письменників Сло-
ваччини Івана Яцканина.

Художник та педагог Дезидерій 
Миллий є одним з основоположни-
ків та водночас найвизначнішим 
представником образотворчого 
мистецтва українців Словаччини. 
Він народився 7 серпня 1906 року 
в селі Кийов Старoлюбовнянського 
округу. Педагогічну освіту здобув в 
Греко-католицькій учительській се-
мінарії в Пряшеві (1922-1926), а об-
разотворчу – у Вищій школі худож-
нього промислу в Празі (1926-1933), 
де навчався у професорів Йозефа 
Шуссера, Арношта Гофбауера та Кар-
ла Шпілара.с

Після закінчення навчання і вій-
ськової служби Д. Миллий 10 років з 
1935 по 1945 рік учителював в Орло-
ві та місті Пряшеві, а також працю-
вав у Кошицях на посаді завідуючо-

го III відділу українського шкіль-
ного реферату при Повереництві 
шкільництва та освіти СНР. У 1946 
році він переселився у Братиславу, 

де викладав на відділі рисунка та 
живопису Словацької вищої школи 
технічної та в Інституті образотвор-
чого виховання при Педагогічному 
факультеті Університету Я. А.  Ко-
менського. У Братиславі брав також 
участь у заснуванні Вищої школи 
образо творчих мистецтв, де з 1 жов-
тня 1949 року завідував відділенням 
графіки, а в 1951/52 навчальному 
році працював на посаді її ректо-
ра. В 1958 році був призначений на 
посаду професора вільної графіки, 
загального та пейзажного живопи-
су. В 1962 році йому було присвоє-
не звання заслуженого художника, 
а в 1971 році – звання народного 
художника. Д. Миллий був членом 
Спілки словацьких образотвор-
чих митців, Художньої бесіди Словач-
чини, Спілки художників та прияте-
лів графіки, він був першим керівни-
ком творчої групи Життя, членом 

Центрального комітету Союзу че-
хословацьких образотворчих митців 
та членом Президії Української На-
родної Ради Пряшівщини.

Попри педагогічній діяльності та 
діяльності в наведених спілках та 
органах займався також живописом, 
рисунком, графікою, ілюстрацією та 
сценічним мистецтвом.

Виставляти свої роботи він по-
чав уже під час навчання в учи-
тельській семінарії в Пряшеві, коли 
його твори були складовою части-
ною виставки студентів середніх 
шкіл, яку підготувало Міністер-
ство шкільництва та національної 
освіти у Празі. В 1933 році його 
роботи були представлені на ви-
ставці випускників празької Ви-
щої художньо-промислової школи, 
яка була влаштована в містах Брно 
та Стокгольм. В 1940 році разом 
із Євою Бісс та Михайлом Дубаєм 

підготували в Пряшеві спільну ви-
ставку під назвою Виставка руських 
художників. Першу самостійну ви-
ставку він влаштував у 1943 році 
в братиславському Будинку мис-
тецтва. Крім Словаччини, Чехії та 
Швеції, твори художника були пред-
ставлені також в Польщі, Угорщині, 
Австрії, Німеччині, Франції, Бельгії, 
Італії, Кубі та в Україні.

Сучасна виставка складається 
з 35-ти робіт. Йдеться про вибра-
ні живописні твори з ціложиттєвої 
творчості митця. З періоду вузів-
ського навчання в Празі нам відо-
ма передусім портретна творчість 
митця. Йдеться про портрети його 
найближчих: матері Олени, бать-
ка Якова, бабусі, хлопчика Олексія 
Молчана. Відомі нам також жанрові 
сцени під назвами Проща в Кийо-
ві, На веранді у Миллих та Автопор-
трет з 1929 року.

Повернення до рідного краю ви-
кликає у нього натхнення навко-
лишніми краєвидами, повсякденним 
життям села та його багатим фоль-
клором. Доказом цього є картини 
під назвами: Село Орлів, Орлівська 
невіста, Кийов, Кийовські обряди, 
Заручини та інші. Однак найвідо-

мішими творами орлівсько-пряшів-
ського періоду є твори під назвами 
Блудниця та Кривий ярок. Наведені 
сюжети художник зобразив у декіль-
кох варіантах. В картинах під назвою 

Блудниця Д. Миллий зобразив ано-
німних дівчат, на обличчях яких від-
бивається самотність, смуток, безна-
дійність, а конусоподібна форма па-
горба, що має назву Горб в пейзажах 
під назвою Кривий ярок, являється 
символом рідного краю художника – 
рідного села Кийов.

У 50-х роках Д. Mиллий ство-
рив ряд психоаналітичних авто-
портретів, портрет дружини Прис-
ки, сестри Меланії, двоюрідного 
брата Юрія Миллого, художників 
Едмунда Ґверка і Ладислава Че-
мицького. Малює на Ораві, Липто-
ві та Дєтві. Створив також кілька 
картин із селянськими робочими 
мотивами, кілька натюрмортів із 
фруктами, але найбільший інтерес 
виявив до трагедії села Токаїк під 
час СНП. У 1956 році створив один 
графічний і один живописний цикл 
– обидва під назвою Toкаїк, а в 1957 
і 1959 роках – дальші два живописні 
цикли під назвами Токаїк 1944 і З То-
каїка. Темою першого спаленого села 
на Словаччині під час Другої світової 
війни митець займався не тільки в 
наведених циклах, але і на протязі 
майже цілого свого життя.

З середини 60-х років Д. Мил-

лий почав приділяти більше уваги 
жанру пейзажу. Монотипії з вираз-
ною редукцією природної форми 
та пастелі, в яких переважають жовті 
та червоні кольори, ніби передвіща-
ли появу своєрідних та неповторних 
пейзажів. Йдеться про горизонталь-
но конциповані краєвиди з експре-
сивним, переважно теплим кольоро-
вим складом та монументальним ви-
разом, які представляють новий тип 
пейзажу не тільки в українському, 
але й словацькому образотворчому 
мистецтві: Під Кривим ярком, Вечір 
під скелями, Кийовське поле, Кривий 
ярок біля Кийова, Просечна, Фіолето-
вий пейзаж.

Основними джерелами натхнення 
для творчості митця є краєвиди рід-
ного краю та життя його людей під 
час днів робочих, святкових, але й 
трагічних, спричинених безглуздими 
вбивствами унаслідок воєнних подій.

Художнє зусилля митця найвлуч-
ніше характеризують твори симво-
лічно-меланхолійного характеру під 
назвами Блудниця та Кривий ярок, 
картини, що відображають фоль-
клорні сюжети українців Північно-
Східної Словаччини, яким Д.  Миллий 
вперше надав живописну форму, гу-
маністично та антивоєнно спрямова-
ні роботи з тематикою трагедії села 
Токаїк та унікальні модерні пейзажі 
останнього творчого періоду митця 
– з другої половини 60-х років.

Д . Mиллий помер на 65 році жит-
тя, 1 вересня 1971 року в Братиславі, 
де він і похований.

Виставка, на яку Вас всіх сердечно 
запрошуємо, потриває до 19 вересня 
2021 р.

Ладислав ПУШКАР.

В Чертіжному на Лабірщині 
на відновлення дороги до гра-
ниці з Польщею, яка веде до 
першого села на польській сто-
роні, колишнього лемківського 
села Яслиська, чекали десяти-
ліття.

Село вже з’єднане з поль-
ським кордоном новою дорогою 
другого класу, яку вдалось за-
кінчити ще перед терміном.

Староста Чертіжного Петро 
Тирчак (SmerSD) надіється, 
що реконструкція дороги помо-
же розвитку туризму, дозволить 
під’єднатись до міжнародних 
велосипедних доріжок, а також 
покращить зв’язки з партнер-
ським селом Яслиська в Поль-
щі.

Як інформує пресу Пряшів-
ський самоврядний край, ре-
конструкція розпочалась на 
початку липня цього 
року. Хоча кінцевий 
термін виконання ро-
біт був визначений на 
60 календарних днів, 
все ж реконструкцію 
вдалось закінчити 
перед терміном. За-
гальна сума на рекон-
струкцію становила 
167 748 Є.

Село Яслиська за-
значене в списку на-
селених пунктів Лемківщини. 
Суцільне заселення україн-
ською етнічною групою лем-
ками південносхідних земель 

Польщі було обірване військо
політичною акцією «Вісла» (28 
квітня – 29 липня 1947 р.). В 

результаті цього з історичних 
земель було депортоване все 
українське населення. Лише 
небагатьом нащадкам лемків 
останніми десятиліттями вда-
лось повернутись на рідні зем-
лі.

Як довідуємось з вікіпедії, 
вперше село по той бік сло-
вацькопольського кордону зга-
дується у 1366 році. Патріарх 
Київський і всієї України Дими-
трій (Ярема) у спогадах нази-
вав його Яслик, таку ж назву 
вказано у Шематизмі грекока-
толицького духовенства апос-
тольської адміністрації Лемків-
щини.

-мі-

Äåçèäåð³é Ìèëëèé
Поетика кольорів рідного краю

 V Дезидерій Миллий.

 V Відкриття виставки картин Дезидерія Миллого. Зліва направо: 
Марцела Іванчова, приматорка м. Свидник, Мір’ям Божикова, заступ-
ник директора СНМ – МУК, Павло Боґдан, заступник голови ЦР СРУСР.

 V Кийовське поле, 1968 р., олія.

 V Орлівська невіста, 1942 р., олія.

 V На відході (Токаїк), 1942 р., олія.

Ç ×åðò³æíîãî äî ßñëèñüêà

 V В Чертіжному встановлені інформаційні таблиці, з яких можна ді-
знатись про визначні місця.



16/2021 Ç ÊÐÀ¯ÍÈ ² ÊÐÀÞ  5

a   a   a
Громадська організація «Жінки 

Словаччини», Кошицький клуб 
щиро вітає пані Ірину Мацкову з 
нагоди 60річного ювілею! Бажа-
ємо шановній ювілярці міцного 
здоров’я, багато життєвих сил та 
енергії, нових творчих звершень.

Дякуємо Вам, пані Ірино, за 
активну волонтерську діяльність 
в нашій організації під час прове-

дення заходів для широкої гро-
мадськості місцевої частини ра-
йону Тягановце та міста Кошиці. 
Ваші гарні виступи з українськи-
ми народними піснями, колядка-
ми та власною творчістю несли 
радість і залишали у слухачів 
приємні незабутні враження, 
проведені цікаві майстеркласи 
з традиційних технік рукоділля 
та виставки власних вовняних 
рукотворів ближче познайомили 
нас з українською культурою і 
народними традиціями, суттєво 
збагатили спектр діяльності на-
шої організації.

Бажаємо шановній ювілярці 
довгих і щасливих років життя, 
здійснення заповітних мрій!

З повагою,
Ярмила Репчикова,

Голова ГО «Жінки Словач-
чини», Кошицький клуб.

Недавно, 15 червня 2021 р., пані 
Ірина Мацко (Кошиці) – наша зем-
лячка, поетеса, композитор, співач-
ка, майстриня і чудова людина з ве-
ликим серцем – відсвяткувала свій 
60-річний ювілей.

З цієї нагоди від імені української 
громади, прихожан православної 
парафії Покрова Пресвятої Богоро-
диці в Смольнику щиросердечно ві-
таємо ювілярку і бажаємо їй міцного 
здоров’я та процвітання, завжди збе-
рігати молодий запал душі і творче 
горіння, передавати далі свій досвід 
і величезний багаж знань, а також 
любов до рідного краю і рідної укра-
їнської мови, до прекрасної україн-
ської пісні, до традиційного народ-
ного рукоділля.

Шановна пані Ірино, бажаємо Вам довгих, щасливих років життя 
і всіляких гараздів, подальших нових здобутків на творчій ниві, не-
скінченної творчої енергії та думки, успіхів в нових проектах. Не-
хай правда і краса українського слова та пісні і надалі лунає світом! 
А добро, яке Ви даруєте, повертається сторицею!

З нетерпінням чекаємо виходу Вашої нової книги, нових чудових 
пісень і нових щирих зустрічей з Вами у нас в Смольнику.

Нехай Господь благословляє Вас та Вашу творчість, а Богородиця 
покриває Вас своїм омофором!

Многая літа!
З повагою, вдячністю і любов’ю, українська громада, парафіяни 

православної церкви Покрова Пресвятої Богородиці в Смольнику 
з настоятелем ієреєм Мгр. Зоїлом Раушем.

Чудовий літній сільський ранок. 
Спів пташок переплітається з мукан-
ням корів. Нічна темрява вже давно 
пропала, але променів сонця не вид но. 
Аж зразу, ніби одним скоком, життє-
дайне колесо появилося над Чертежом 
і сперло свої лучі на протилежних схи-
лах. Село Рунина повністю пробудило-
ся. Лежить воно в котловині на висоті 
560 м над рівнем моря, найвище із сіл 
Снинського округу. Мабуть, це кратер 
колишнього вулкану, бо котловину зі 
всіх боків оточують високі гори, з яких 
в хотарі Рунини домінує Дюрковець з 
висотою 1189 м. Тому то й сонце ре-
ально тут сходить пізніше. Домашні 
кажуть, що й на 30 хвилин пізніше, 
ніж у Снині, віддаленій 30 км на пів-
денний захід. З мого недавнього до-
свіду це майже одна година. Та це не 
може бути на заваді, щоб любуватися 
красою навколишньої природи. Турис-
тів тут протягом року появляється чи-
мало, між ними і закордонних, зокре-
ма з Польщі та Чехії.

Багато людей щороку притягує в се-
ло і невеликий, але щирий на своєрід-
ну атмосферу фольклорний фестиваль 
«Рунянська ватра», 26-ий річник яко-
го, після минулорічної перерви, від-
бувся в суботу, 31-го липня цього року.

Спочатку це були справді зустрічі 
коло ватри, які початком дев’яностих 
років почав організувати Союз руси-
нів-українців Словацької Республіки 
в різних селах Північно-Східної Сло-
ваччини, де проживає наше населення 
(напр., Бехерів, Шамброн, Лівівська Гу-
та і ін.). Біля великої ватри проходила 
культурна програма, дискусії з грома-
дянами, пеклася солонина, ковбас- 
ка.

В Рунині зустріч проходила на Крів-
ці – місцевості нижче села. Згодом 
акція переросла у фестиваль, який пе-
ренісся в Будинок культури, а в остан-
ніх роках він відбувається прямо на 
вулиці перед місцевою церквою, біля 

«валова». Колись це було справді міс-
це, де був валів, з якого напували ху-
добу. Сьогодні це туристична атракція, 
з дуже смачною водою з джерела, яке 

тут витікає і ніколи не замерзає та з 
інформаційними панелями про Націо-
нальний парк Полонини.

На цьогорічному фестивалі висту-
пали фольклорні групи та солісти зі 
Снинщини, а оплесками їм дякувало 

понад 200 глядачів, хоча село має ли-
ше десь біля 80 постійних жителів (ко-
лись було і понад 500). Були між ними 
як родаки із села, які проживають в 
інших частинах країни, так і численні 
гості, серед них і представники Союзу 
русинів-українців СР, які й привітали 
учасників та глядачів фестивалю. До 
обіду перед фестивалем відбулася лі-
тургія біля каплиці на Трьох студни-
ках, яка знаходиться 2-3 км від села 
на висоті біля 700 м. Таких інтересних 
місць в хотарі села розміром у 2220 
гектарів (!) дуже багато. Крім гірських 
туристичних і велосипедних стежок, 
це прямо край села панорама гірських 
хребтів, що оточують село, рибний 
ставок, військовий цвинтар з Першої 
світової війни, єврейський цвинтар, 
кам’яний моноліт будівникам доро-
ги в село з 1905 року із вставленою 
пам’ятною дошкою полеглим у Пер-
шій війні чи водоспади.

За словами старости Маріяна Реґу-
ли, село живе повнокровним життям 
і його жителі активно залучаються в 
його утримування. Для цього вико-
ристовують і такі вже забуті форми, 
як сільські бригади. Таким способом 

зробили й огорожу навколо сільського 
цвинтаря. В селі працюють магазин і 
корчма, з чим вже не можна зустріти-
ся і в більших селах.

Село гордиться і багатьма визнач-
ними родаками. З тих старших зга-
даймо бодай Марію Корба (дівоче 
прізвище Оринич), колишню артистку 
Українського національного театру в 
Пряшеві, котра була відома також як 
кума Параска з популярної радіопере-
дачі «Бесіда кумів», а з тих молодших, 
які мають корені в Рунині, це, напр., 
Ерік Цап, тренер збірної команди Сло-
ваччини в боротьбі (zápasení) вільним 
стилем, який недавно побував і на 
Олімпійських іграх в Токіо.

В неділю, 1-го серпня, того самого 
дня, коли під звуки пташиного співу 
та мукання корів ми спостерігали за 
запізненим сходом сонця, йдучи в на-
прямі колишнього села Руське, краєм 
лісу тинявся здоровенний вовк. В по-

вітрі, яке вночі вже помітно похоло-
дало, він вже, мабуть, відчув подих 
завтрашнього першого осіннього свя-
та – св. Іллі. Повертаючись назад – не 
без вовчої причини – це підтвердили і 
ластівки, збираючись на електричних 
проводах. Теплі краї чекають, бо осінь 
неминуча. За нею прийде зима з відо-
мими рунинськими заметілями. Але 
тут кожна пора року красива і кожна з 
них манить сюди туристів. На відміну 
від ластівок, яким тут до вподоби ли-
ше одна з них.

Павло БОҐДАН.
Фото: Л. Цупер.

1 серпня отець Микола (Ніко-
лае) Лаурук офіційно призначе-
ний вікарієм Українського пра-
вославного вікаріату в Румунії. 
Про це повідомляє Духовний 
фронт України з посиланням 

на orthodoxtimes.com Вікарій 
Микола Лаурук відслужив пер-
шу літургію в храмі в Рускові, 
округ Марамуреш, на свято про-
рока Іллі. Божественну літургію 
відправляли як румунською, 

так і українською мовами.
Наприкінці літургії о. Микола 

Лаурук представив колишнього 
вікарія о. Іоанна Пітура та пода-
рував останньому ікону свято-
го Іоанна Руського, що містить 
частинку мощів святого.

Отець Микола також висловив 
попереднику вдячність за 30 
років служіння вікарієм Україн-
ського православного вікаріату.

Релігійна правда, 5.8.2021 р.
Микола Лаурук утримує довго-

річні зв’язки з редакцією нашої 
газети, в якій друкує свої статті 
на богословські та історичні те-
ми. Бажаємо отцю Миколі міц-
ного здоров’я та успіхів у його 
душпастирській праці серед 
православних українців Румунії.

На многая і благая літа!
Редакція газети 

«Нове життя».

На сході країни, де сонце сходить пізніше

 V Учасники та глядачі 26-ої Рунинської ватри у повному розпалі.

 V Вид на село.

 V Рунинські водоспади.

 V Три студники – місце паломництва над Руниною, де майже 100 
років тому малому Юрку Реґулові з’явилася Пречиста Діва Марія.

Вітання з ювілеєм

 V Ірина Мацко.

 V Творча зустріч з ювіляркою.

Ïðèçíà÷åíî â³êàð³ÿ
Українського православного вікаріату Румунії
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БРАТИСЛАВА –
BRATISLAVA

Русини-українці Словаччини і взагалі укра-
їнці, які знайшли тут постійне місце проживан-
ня, своєю професійною діяльністю органічно 
вписуються в наукове, педагогічне, культурне і 
мистецьке життя столиці Словаччини.

Братислава (до 1919 року слов. Prešporok/
Prešporek, нім. Pressburg/Preßburg, угор. Poz-
sony) належить до найстарших міст Словач-
чини, перша письмова згадка про Братиславу 
пов’язана з 907 роком.

Із загальної кількості жителів Братислави 
411 228 осіб (за даними перепису 2011 року) 
було 452 української і 461 русинської націо-
нальності і 3739 греко-католиків та 1864 пра-
вославних. В Братиславському краї із загальної 
кількості 602 436 жителів української націо-
нальності було 2926, русинської 16 571 і 99 649 
греко-католиків та 23 415 православних.

Історики пробують знайти давні сліди русь-
кої (української) присутності в різних місце-
востях Словаччини, в тому числі в Братиславі. 
Декотрі автори, посилаючись на Анонімову 
хроніку Gesta Hungarorum та на інші джерела, 
пробують розгадати сліди руських поселен-
ців в Братиславі та околицях, наприклад, за 

назвою міської частини Братислави Русовце 
(сліди бачать в корені слова давньої назви 
українців – Русь, руський), де колись був Русь-
кий замок (Oroszvár) чи за назвою Руського 
потоку (Russbach), що знаходиться на захід від 
Братислави, тепер на території Австрії.

Відомо, що в Братиславі перебував укра-
їнський філософ, богослов, поет Григорій 
Сковорода (3.12.1722 – 9.11.1794). Вивченню 
його життя і діяльності присвятив увагу укра-
їнський літературознавець, публіцист Михай-
ло Слабошпицький (28. 7.1946 – 30. 5. 2021), 
який про цей період життя Григорія Сковоро-
ди, між іншим, пише: «Сковороду було вве-
дено до складу так званої Токайської комісії, 
що від’їздила в торгових справах за кордон. 
Офіційно Сковорода їхав у складі комісії як 

перекладач. Отже, п’ять років за кордоном. 
Будапешт, Братислава, Прага, Відень, Галле. І 
Сковорода сповна використовує цей час для 
навчання, для зустрічей з видатними людьми. 
Збереглися свідчення, що йому пропонували 
викладати у кількох університетах Європи, 
але він відмовився від цієї честі, бо не уявляв 
свого життя поза Україною». Про перебування 
Григорія Сковороди в Братиславі у 1745 – 1750 
роках нагадує меморіальна дошка, розміщена 
на будинку Мовознавчого інституту Словаць-
кої академії наук.

Організоване життя русинів-українців в 
Братиславі зафіксоване у міжвоєнний період. 
Тут існувало студентське товариство «До-
брянський», яке було засноване 1932 року, 
відновлене в 1945 р. групою студентів (А. Єди-
нак – голова, О. Ставровський, К. Барна та 
ін.). Ставило завдання об’єднати студентську 
молодь, захищати їх соціальні та культурні 
інтереси, матеріально допомагати слабшим та 
репрезентувати студентство перед широкою 
громадськістю.

З Братиславою пов’язана діяльність Рефе-
рату українських шкіл (РУШ) Уповноваженого 
представництва (Повереництва) СНР у справах 
шкіл і культури (від 14.9.1945) та Уповнова-
женого представництва у справах шкіл, науки 
і мистецтва (від 7.10.1948). РУШ керував пра-
цею 4 шкільних (Меджилабірці, Стропків, Са-
бинів, Пряшів) та 4 освітніх (Бардіїв, Свидник, 
Снина, Стара Любовня) інспекторатів. У зв’язку 
з прийнятим законом про виникнення країв 
компетенції РУШ у 1949 р. перейшли до КНК у 
Пряшеві. Начальником РУШ спочатку був Іван 
П’єщак, від 1.11.1946 р. – Василь Капішовський.

Братислава стала місцем проживання і ді-
яльності лікарів, економістів, громадських і по-
літичних діячів, художників, письменників, пра-
цівників культури, артистів, оперних співаків, 
журналістів родом зі Східної Словаччини, які 
тут навчались у вищих школах. Згадаймо хоча 
б декотрих з них, яких вже нема серед живих.

В Братиславі жили і працювали народний 
художник Орест Дубай (1919, Велика Поляна 
– 2005, Братислава), народний художник Дези-
дерій Миллий (1906, Кийов –1971, Братислава), 
фізик Микола Прейса (1931, Чертіжне – 2005, 
Братислава), літературознавці – академік НАНУ 
Микола Неврлий (1916, Ростов-на-Дону – 2019, 
Братислава), Михайло Мольнар (1930, Велика 
Чингава – 2006, Братислава), історики Оме-
лян Ставровський (1924, Габура – 1996, Брати- 
слава), Михайло Барновський (1937, Орябина 
– 2008, Братислава), економіст Андрій Байцу-
ра (1924, Суків – 2013, Братислава), правник 
Андрій Байцура (1939, Суків – 1998, Братис-
лава), хірург Василь Чорняк (1934, Чукалівці 
– 2020, Братислава) та ін. Вихідці Північно-
Східної Словаччини інтелектом, ерудованістю 
здобули авторитет у наукових, педагогічних 
і мистецьких колах Братислави і всієї Словач-
чини. Поруч з тим, багато з них цілеспрямо-
вано включались у розбудову українського 
культурного простору в столиці Словаччини.

З Братиславою пов’язані життя і діяльність 
зачинателя нової закарпатоукраїнської літе-
ратури Василя Ґренджі-Донського (1897, Во-
лове (нині Міжгір’я) – 1974, Братислава), який 
знайшов тут місце проживання після окупації 
Закарпатської України мадярами – гортистами.

Прикладом організованого культурного 
життя русинів-українців в Братиславі є ді-
яльність Музично-драматичний ансамблю ім. 
Т. Г. Шевченка (заснований в 1971 р., голова 
Михайло Калиняк), засновник Юрій Шереґій 
(1907, Дусино – 1990, Братислава). Після його 
кончини роботу з колективом продовжила йо-
го дочка Ольга Грицак. На рахунку ансам блю 
– 22 прем’єри, більше як сто реприз. Осно-
вний репертуар: І. Тобілевич «Суєта» (1976), 
Ю. Шерегій «Танго для тебе» (1977), І. Карпен-
ко-Карий «Безталанна» (1978), Л. Хоролець 
«Сирени» (1978), Ю. Баш «У кожного своя 
ціль» (1980), М. Старицький «Ніч під Івана 
Купала» (1981), І. Котляревський – М. Лисен-
ко «Запорожець за Дунаєм» (1982), Ю. Грім 
– Е. Шерегій «Золотий меч» (1983). Найчас-
тіше в репертуарі були «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського (8 реприз), «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського (28) та «Ой 
не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Ста-
рицького (24).

В Братиславі діє Словацько-українське то-

вариство (голова інж. Антон Новак). Заснував 
товариство Михайло Чорний.

Активну роботу проводить Українсько-
словацька ініціатива (голова Людмила Вер-
бицька). Розгортає діяльність громадське 
об’єднання – доброчинна фундація «Україна 
– Словаччина». Її повна словацька назва – 
Charitatívna nadácia Ukrajina – Slovensko SOS 
občianske združenie SME SPOLU (голова Ганна 
Швачка).

Питання України і українсько-словаць-
ких відносин є в центрі уваги політолога, 
директора Дослідного центру Словацького 
товариства у справах міжнародної політики 
Олександра Дулеби (нар. 1966 р. у Свиднику).

Відомо, що серед 26 міст-побратимів Бра-
тислави є і столиця України – Київ. На знак 
цього в центрі Братислави було побудовано 
багатоповерховий (65 м) готель «Київ» (1973). 
Відкритий був у 1974 р. Готель кілька разів мі-
няв власника і призначення. На початку 2007 
р. було заплановано перепланування будівлі 
готелю та заплановано нове будівництво на 
тому ж місці. Проте будинок стоїть до наших 
днів у первісному вигляді.

Україна однією з перших країн світу 1 січ-
ня 1993 р. визнала державну незалежність 
Словацької Республіки. За даними Посольства 
України в СР, відповідно до принципу право-
наступництва, а також враховуючи відповідні 
домовленості сторін, офіційною датою вста-
новлення українсько-словацьких дипломатич-
них відносин вважається 9 червня 1934 р.

Керівники дипломатичної місії України в 
Братиславі: Роман Мар’янович Лубківський 
(1992 – 1993), Петро Данилович Сардачук 
(1993 – 1995), Дмитро Васильович Павлич-
ко (1995 – 1998), Юрій Олександрович Рилач 
(1998 – 2004), Сергій Іванович Устич (2004 – 
2005), Інна Василівна Огнівець (з 30.12.2005 
по 05.02.2010), Іван Іванович Холостенко 
(2010) т.п., Олег Олодарович Гаваші (2010 – 
2016), Юрій Юрійович Мушка (з 2016 р.).

В Братиславі діє недільна українська школа 
(директорка Марія Рибак). Офіційну реєстра-
цію та своє приміщення отримала в 2018 р. 
при одній з братиславських шкіл.

Греко-католицьким віруючим служать Со-
бор Воздвиження Чесного і Животворящого 
Хреста Господнього в Братиславі-Старе Місто 
і храм благословенного Василя Гопка в Брати-
славі-Петржалці.

Греко-католицькі Служби Божі українською 
мовою в храмі св. Розалії (Братислава-Ламач) 
йдуть від 28-го квітня 2019 р. Знову були від-
новлені в квітні 2021 р. після часткового подо-
лання пандемії коронавірусу COVID-19 (душ-
пастир для українців греко-католиків Словач-
чини о. Ігор Марусин).

12.5.2013 р. православними було освячено 
новозбудований храм св. Ростислава в місь-
кій частині Братислава-Ружинов. До побудо-
ви православні мали в користуванні храм св. 
Миколая (1661) під Братиславським замком. 
Йдеться про будівлю в стилі раннього бароко, 
побудованої на місці готичного костола. Хра-
мом користувались від 1945 року. Маєтком 
Православної церкви храм став у 2008 році.

-мі-

Сторінки минулого (37)

 V 30 листопада 1989 р. в Бра-
тиславі (Bratislava-Petržalka, Vla- 
stenecké námestie č. 1) було 
встановлено бюст Тараса Шев-
ченка. На п’єдесталі напис сло-
вацькою мовою: História môjho 
života tvorí časť dejín mojej vlasti. 
Автор погруддя – Александер 
Бенце.

 V Православним віруючим Брати-
слави служить храм св. Рости- 
слава.

 V На пам’ятній дошці Григорію 
Сковороді на будинку Мовознав-
чого інституту САН в Брати-
славі розміщений двомовний сло-
вацько-український текст: «Ви-
датний український філософ-гу-
маніст і поет Григорій Сковоро-
да (1722 – 1794) відвідав у 1745 
– 1750 роках Братиславу».

Йосиф БУЛИК
До редакції надійшла смутна вістка: 26 

липня 2021 р. в Пряшеві помер інж. Йосиф 
Булик, кандидат наук.

Йосиф Булик народився 5.3.1932 р. в 
Орябині Старолюбовнянського округу в 
багатодітній сім’ї як наймолодший зпоміж 
дітей.

Середню освіту здобув у гімназії в Ста-
рій Любовні (1952). Вже змолоду активно 
включався у громадське життя, був одним з 
тих, хто клав підвалини наших молодіжних 
організацій.

Закінчив хімічний факультет в Брати
славі (1957). Працював у заводі «ІМУНА» в Шариських Михалянах (1957 
– 1990).

Йосиф Булик як науковець досяг помітних успіхів в області біохімії та 
імунології, особливо у дослідженні та виробництві лікувальних препаратів 
із крові людини. На його рахунку 35 винаходів, спрямованих на ізоляцію 
біологічно активних речовин з крові та підготовку лікувальних препаратів, 
що стало вагомим внеском у фармацевтику Словаччини. Звання кандидата 
наук захистив в 1973 р.

Попри своїй роботі біохімікаімунолога Йосиф Булик ніколи не переста-
вав інтересуватися культурнонаціональним життям русинівукраїнців Сло-
ваччини. Систематично брав участь в найрізноманітніших акціях культури 
– фестивалях, літературних вечорах, бесідах. Та чи не найбільшу духовну 
насолоду йому приносив Український національний театр в Пряшеві. Він 
належав до довгорічних читачів української преси Словаччини, окремо га-
зети «Нове життя», котру передплачував майже шістдесят років.

Останнє прощання з покійним відбулось 29.7.2021 р. в Домі смутку в 
Пряшеві.

Вічная йому пам’ять!
-мі-

Cтепан 
ГЛОГИНЕЦЬ

Після короткочасної тяжкої хвороби 
6.8.2021 р. в Бардієві помер учитель, гро-
мадськокультурний діяч, функціонер Со-
юзу русинівукраїнців СР др Степан Гло-
гинець.

Степан Глогинець народився 24.5.1935 
р. у Збудському Рокитові (тепер Рокитів 
при Гуменному) Гуменського округу. Серед-
ню школу закінчив у Меджилабірцях у 1954 
році. Навчання продовжив у Вищій педаго-

гічній школі в Пряшеві, яку закінчив у 1956 році.
Учителював у Завадці (1956) і Cтрoпкoві (1956 – 1958), був директором 

основної школи в Колбівцях (1958 – 1966) тa Рoкитoві (1966 – 1972), шкіль-
ним інcпeктором OНК у Бaрдієві (1972 – 1990). Певний час вчителював у 
Гaжлині.

Видaв підручник «Літeрaтурнe виxoвaння для 6 класу» (1963). В пресі 
друкував статті про актуальні питання культурноосвітньої праці.

Степан Глогинець активно включався у працю Культурного союзу укра-
їнських трудящих (КСУТ), згодом Союзу русинівукраїнців СР. Був головою 
ОК КСУТ і Окружної ради СРУСР в Бардієві (195860, 197490, 199094). В 
1990 – 1994 рр. – член Президії Ради СРУСР..

Вічная йому пам’ять!
Похоронний обряд відбувся у вівторок, 10. 8. 2021 р., в Домі смутку в 

Бардієві за участю рідні і близьких, вчителів, працівників культури, пред-
ставників СРУСР.

-мі-

Народ скаже – як зав’яже
Шкода – не шкода, шкода піде на хосен.
Благенькый, як ягня.
Благе теля дві коровы выссе.
Ласкаве теля дві коровы выссе, а мархаве ане єдну.
З потембуха (або: попелюха, цебуха) біда бухать.
Клюдный, як англічан.
Мовчіть, хоць над головов стріха горить.
Можеш му кіл на голові тесати, а він ане слово.
Можеш му на голові кіл тесати, – такый 
тихый.

– Михайле, ты ся не боїш, же 
з той палінкы цілком здурієш?

– Я кедь вып’ю, нічого ся не 
бою.
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На ґаздівстві стрітить ґазда 
хлопчиська – слугу, котрый ся 
барз подобать на його діти:

– Слухай, хлопче, не служи-
ла твоя мама на нашому ґаздів-
стві?

– Мама ні, але тато.

k   k   k

В сільськім радію:
– Вшыткы, котры мають пе-

ред двором гній, най го спря-
чуть, бо ся до того замішать 
цілый сільськый уряд.

k   k   k

– Кедь вам дам тото письмо, 
дойде до завтра до Пряшова?

– Дойде, як бы не дошло.
– Не хоче ся мі вірити.
– Што, не вірите нашій пошті?
– Вірю... лем же тото письмо 

є адресоване до Гуменного.
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