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Сонячна осіння погода 2-го жов-
тня 2021 р. супроводила ювілей-
ний річник акції «Струни серця 
Ірини Невицької», що відбулась в 

Пряшеві в Словацько-українсько-
му культурному та інформаційно-
му центрі по вул. Янка Бородача.

Тридцять років – це період, про-
тягом якого жінка, її почуття і 
переживання дозрівають, стають 
стабільними, випробувані влас-
ними емоціями, здатними побо-

рювати перешкоди. І так можна 
охарактеризувати тридцятирічний 
шлях, яким крокувала, чекавши з 
нетерпінням щорічну зустріч жі-
нок всіх регіонів, населених руси-
нами-українцями. Бо якраз з тако-
го середовища приходили жінки, 
любительки художнього слова, під 

час всіх 30-ти років. Жінки, яких 
серця наповнювала поезія. Такі 
жінки, які знаходили в поезії за-
спокоєння від всього, що йшло 
життям поруч з ними. Сімейні чи 
робочі незгоди, подружні безлад-
дя, сусідські незлагоди чи пережи-
вання від загальносуспільних про-
блем. Від всього хотілось відійти, 
понурюючись до слів поета, про-
заїка або самі сідали, ведучи перо 
рядками власної поезії.

Після двох невдалих минуло-
річних спроб організувати це свя-
то художнього слова, нарешті це 
вдалося 2-го жовтня 2021 р. Прав-
да, організатори із-за актуальної 
пандемічної ситуації, були зму-
шені значно обмежити плановану 
програму. Тої жовтневої суботи 
зійшлось у Пряшеві небагато та-
ких жінок, які були при початках 
програми «Струни серця Ірини 
Невиць кої». Головним організа-
тором тої акції є Центральна ра-
да Союзу русинів-українців СР та 
співорганізатором від початку і 
Спілка українських письменників 
Словаччини.

На зустрічі були присутні 
і колишні членки оціночної 
комісії, а саме Йолана Ма-
рушак, Марія Белей і Олена 
Бондра. Спілку українських 
письменників Словаччи-
ни репрезентував її голова, 
письменник Іван Яцканин 
та поетеса Маруся Няхай. 
Присутнім був і Андрій Яц-
канин, голова Регіональної 
ради СРУСР, яка була актив-
ною при забезпеченні свята 
поетичного слова.

Програма розпочалась 
офіційним привітанням ви-
конуючого обов’язки голо-
ви ЦР СРУСР Павла Боґдана, 
який, крім іншого, передав 
вітання від колишніх учас-

ниць та співорганізаторів програ-
ми, як, напр. Анни Бандурчин, Ма-
рії Ґмиттер, Івана Лаби, Миколи 
Деніса та інших. За всіх своє від-
ношення до акції, мабуть, найкра-
ще висловила пані Ольга Грицак з 
Братислави: «Струни серця зали-
шаються в моєму серці».

Доц. д-р Зузана Ганудель, к.н – 
прізвище науковця, педагога, ду-
ша «Струн серця», яка дала цьо-
му огляду широкий розмір, вміла 

заохотити жінок до участі в акції, 
стерегла рівень підготовки огля-
ду, вносила нові елементи до що-
річного свята в різних регіонах, де 
відбувались «Струни». Аналізувала 
життєвий шлях Ірини Невицької, 
її кропітку діяльність на полі лі-
тературному, на ділянці жіночого 

руху, а свої пізнання передавала 
учасницям огляду, щоб життя і 
творча робота письменниці під-
бадьорювали сучасних жінок до 
активізації і жіночої спільноти, 
щоб не боялися висловлювати свої 
потреби, намагання, вміли відсто-
ювати правду. Зузана Ганудель ві-
дійшла у вічність 26 лютого 2021 
р. Сколов її COVID-19. Вона вже не 
змогла зустрінутись із жінками 
30-ий раз, знову їм дати силу до 
життя і надію до дальших років. 
Хвилиною мовчання присутня пу-
бліка вшанувала пам’ять Зузани 
Ганудель.

Із захопленням і зацікавлен-
ням слухали присутні слова допо-
віді доц. д-р Любиці Баботи, к.н. 
про життя і творчість Ірини Не-
вицької. Вона познайомила при-
сутніх з декотрими моментами 
в житті видатної особистості, її 
письменницькими здобутками. 
Показала оригінальну книжечку 
І. Невицької, «Дарунок», яку три-
має у великій повазі. Познайомила 
з оповіданнями про Матія Кукол-

ку. Ці книжки були частиною не-
великої виставки пропагаційних 
матеріалів, плакатів, запрошень, 
газет до «Струн серця І. Неви-
цької». Л. Бабота передала дещо 
з переживань і зустрічей своєї 
мами з І. Невицькою, на одній з 
яких була й вона сама. Викликало 
це незвичні почуття у присутніх і 
подив від того, що між нами жи-
ве хтось, хто прямо зустрічався з 
І. Невицькою.

Павло Боґдан прочитав листа-
вітання, побажання успішного 
проведення зустрічі на «Струнах 
серця Ірини Невицької» від при-
маторки міста Пряшів Андреї Тур-
чанової. У вітальному листі при-
маторка нагадала кропітку роботу 
Ірини Невицької серед жіноцтва 
для піднесення культури русинів-

українців, соціального станови-
ща і національної приналежності. 
Присутні сприйняли ці побажання 
щирими оплесками.

Переконливу правду про поезію 
і її значення в духовному житті 
людини не міг ніхто краще ви-
словити, ніж найстарша учасниця 
огляду, яка побувала на 12 із 30 
річників, колишній педагог, па-
ні Ольга Урам зі Свидника, в якої 
уже перехилилось за 80. Вона про-
декламувала монтаж віршів 7-ми 
поетів, яких найбільш любила 
читати і часто виступала з їхніми 
творами на оглядах «Струни сер-
ця І. Невицької». Своїм виступом 
підкреслила силу поетичного сло-
ва, багатство думки, яку повинна 
внести у душу людини, жінки зо-

Гуменська регіональна орга-
нізація Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки є найбіль-
шою з шести регіональних орга-
нізацій. Вона реалізує діяльність 
Союзу в Гуменському, Снинсько-
му, Меджилабірському округах та 
в частині Воронівського. Але, так 
як і в інших регіонах, і тут відчу-
вається нестача людей, зокрема 
молодих, які б далі розвивали 
роботу на ниві культурно-націо-
нального життя нашого населен-
ня. Найвідчутніше це в Меджила-
бірському окрузі, але занепала й 
діяльність в Гуменському окрузі 
та, зокрема, прямо в окружному 
центрі.

В останні роки найактивніший 
в цьому напрямі Снинський округ, 
де ще вдається у тісній співпраці 
із самоврядними органами реа-
лізувати декілька місцевих фес-
тивалів та інших акцій, як, напр. 
в Пихнях, Рунині, Ублі та в інших 
селах. В самому місті Снина що-
року, за винятком минулого року, 
проводиться й одна центральна 
акція, а саме Фестиваль духовної 
пісні.

На жаль, кількість членів, зо-
крема тих активних, кожним ро-
ком зменшується. І на початку 
регіональної конференції СРУСР, 
яка відбулася 29-го вересня 

ц.р. в Снині, її учасники хвили-
ною мовчання віддали шану аж 
п’ятьом активістам своєї органі-
зації, які назавжди відійшли від 
них від останньої конференції. 
Та, як підкреслив на закінчення 
конференції її голова Микола Пе-
трищак, це не дає підстави для 
того, щоб резигнувати – навпаки, 
це мусить бути імпульсом до ще 
активнішої праці тих, які залиша-
ються працювати в організації.

У звіті про діяльність було кри-
тично проаналізовано минулих 4 
роки роботи регіональної органі-
зації, які пройшли від останньої 
конференції, і було вказано на 
можливі рішення наболілих про-
блем. Учасники конференції за-
лучилися до аналізу цих проблем 
і самі принесли ряд пропозицій 
на поліпшення праці організації. 
Гість конференції – виконую-
чий обов’язки голови ЦР СРУСР 
Павло Боґдан стисло розповів 
про актуальні питання діяльності 
СРУСР і пояснив деякі аспекти 
національної політики держави.

Конференція обрала 11 деле-
гатів на VIII з’їзд СРУСР та чле-
нів Гуменської регіональної ради 
СРУСР. Головою ради був обра-
ний Микола Петрищак.

-пб-

Повідомлення
Усі наші видання («Нове життя», «Веселка», 

«Дукля») знаходяться на сайті:
https://ukrsvit1.com.ua/

Крім того, про діяльність Союзу русинів-українців СР 
можна довідатись і прочитати наші видання 

на таких сайтах:
https://www.facebook.com/rusiniukrajincislovenskejrepubliky/
http://www.ukrajinci.sk/index.html

Фінансові пожертви
Редакція «Нового життя» вдячна за моральну 

і матеріальну підтримку читачів і прихильників газети.
На підтримку газети «Нове життя» пожертвували:

Тарас Козей, Меджилабірці – 100 €
Ірина Мацко, Кошиці – 20 €

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

та інформаційного центру можна надсилати на такий 
рахунок:

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

До уваги читачів
З технічних причин 

наступний номер 
(№21/2021)

газети «Нове життя» 
вийде 29.10.2021 р.

Редакція.

Ñâÿòî ïîåç³¿ –
«Струни серця Ірини Невицької»

Відбулась конференція 
Гуменської регіональної організації СРУСР

 V Учасники 30-ого конкурсного огляду з художнього читання жінок 
«Струни серця Ірини Невицької».

 V Сімейне співацьке тріо – Моніка Корманик з сином Ніколасом і 
доч кою Юлією.

(Продовження на 2 стор.)

 V Доповідь про життя і діяльність Іри-
ни Невицької зачитала Любиця Бабота.

 V Ольга Урам.  V Анна Ванько.

 V Галина Мивканич полонить спі-
вом любителів української пісні.
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 V Jeseníčkovia – під такою назвою маленькі учні Основної школи в 
Ублі підготували дуже гарну виставку осінніх плодів. Маленьким ру-
ченяткам дітей 1– 4-ого класів допомагали пані вчителька PaedDr. 
Фейсакова, пані вихователька Маруничова та асистентки Bc. Бан-
дуричова і Mgr. Штеньова.

У співпраці з батьками цю акцію у школі організують уже багато 
років. На жаль, уже другий рік проходить вона без них. Але діточки 
і самі впорались.

На фото пані Бандуричової тільки частина з них.                 -МК-

Після недавніх виборів, 22 верес-
ня 2021 року, вперше зібрався зна-
чно оновлений Комітет у справах 
національних меншин та етнічних 
груп. На зустрічі також був присут-
ній заступник голови Національної 
Ради Словацької Республіки Ґабор 
Ґрендел, який у своєму виступі під-
твердив підтримку урядом прав на-
ціональних меншин.

На засіданні члени комітету об-
рали Ондрея Пошша (Ondrej Pöss), 
який представляє німецьку націо-
нальну меншину, заступником голо-
ви Комітету у справах національних 
меншин. Представницю угорської на-
ціональної меншини Клавдію Секе-
реш було делеговано до Наглядової 
ради Kult minor.

Фонд підтримки культури націо-

нальних меншин був головною те-
мою засідання. Представники на-
ціональних меншин рішуче висло-
вили своє невдоволення тим, що 
затверджені на цей рік субсидії досі 
не були виплачені. Вони вважають 
нинішню ситуацію ліквідаційною для 
організацій національних меншин та 
для культури меншин. У резолюції 
вказано на повільність адміністра-
тивних процесів та процесів виплати 
проєктів у Фонді. Було рекомендова-
но Міністерству культури підготувати 
законодавчу поправку до Закону про 
Фонд для прискорення процесів, а 
також вивчити шляхи збільшення 
персонального складу працівників 
Фонду за рахунок європейських про-
єктів.

Комітет різко виступив проти ді-

яльності депутата Національної Ради 
СР Дьордя Дімеші. Комітет розкрити-
кував депутата за знецінення роботи 
обраних представників національ-
них меншин своєю діяльністю. Чле-
ни комітету одноголосно ухвалили 
резолюцію, в якій висловили свою 
незгоду з поточною законодавчою 
діяльністю та процедурою та публіч-
ною заявою депутата Дімеші щодо 
майбутньої поправки до Закону про 
вживання мов національних меншин.

Повноважний представник Уря-
ду Словацької Республіки у справах 
національних меншин та голова Ко-
мітету Ласло Буковський надав ін-
формацію щодо проєкту закону про 
меншини. Протягом літніх місяців 
робота над законом просунулася, і 
очікується, що формулювання пара-
графу закону буде представлено на 
наступному засіданні комітету.

Джерело: Úrad vlády SR – 
 Splnomocnenec vlády SR 
pre národnostné menšiny.

Перше засідання Комітету
у справах національних меншин

27 вересня 2021 р. в міській части-
ні Кошиці – Тягановці, де проживає 
велика українська громада, був про-
ведений «День України-2021» з на-
годи 30-річчя Незалежності України 
та «Днів України-2021 в Кошицях». 
Захід відбувся під захистом місцевої 
влади міської частини Кошиці – Тя-
гановці – староста пан Мілош Ігнат, 
предноста пані Беата Земкова.

Урочиста концертна програма 
розпочалася перед будовою місцево-

го самоврядування з вітального сло-
ва пана старости до всіх присутніх: 
гостей, співаків та щирої подяки до 
представників української громади, 
які своєю активною працею підклю-
чились до благоустрою житлового 
масиву і досягли значних результа-
тів, культурними подіями урізнома-
нітнили життя в міській частині. З 
прекрасними українськими та сло-
вацькими народними піснями ви-
ступили жіноча співацька група ГО 

«Жінки Словаччини», кошицький 
клуб (голова пані Ярмила Репчико-
ва) за супроводу Мирона Сувака, ду-
ет «Геланд» – члени хору «Карпати» 
та члени клубу пенсіонерів. Ірина 
Мацко, яка підготувала та модерува-
ла свято, на закінчення подарувала 
гостям свою авторську пісню «При-
свята Україні» та українську народну 
пісню. Під час концертної програми 
гості підспівували співакам і україн-
ська пісня дзвінко лунала навколо.

Після святкової програми в вести-
бюлі будови місцевого самовряду-
вання присутні могли ознайомитись 
з виставкою світлин «Найкращі міс-
ця України», книгами українських 
письменників та українських пись-
менників Словаччини, ви-
дами народних ремесел 
та художнього промислу, 
чудовими рукотворами 
членів української грома-
ди міської частини Коши-
ці – Тягановці – вишитим 
портретом Кобзаря – Та-
раса Шевченка, вишитими 
рушниками та іконою з 
бісера, прикрасами з вов-
ни, з дерева, повстяними 
дитячими іграшками, гли-
няним посудом і т.п.

Впродовж свята в пасажі звучав 
запис українських народних та су-
часних пісень, які підготував Віталій 
Горовенко, український студент Тех-
нічного Університету – Кошиці з Му-
качева. Після огляду виставки всіх 
гостей було запрошено на гостину 
до культурного центру, де їх вітали 
членки ГО «Жінки Словаччини», ко-

шицький клуб. Гості з піднесеним 
настроєм, щирими посмішками та 
словами великої подяки поверта-
лись до своїх домівок і несли в серці 
спогади про рідний край – прекрас-
ну і незалежну Україну.

Щиро дякуємо всім причетним 
до підготовки та проведення пре-
красного свята Українського Слова і 
Пісні!

Запрошуємо всіх відвідати вистав-
ку!

І. М. 
Фото: Анна Фучкова 

та Даніел Чічвак.

крема, щастя, ніжність, насолоду, 
піднесення духу, незгоду зі злом 
і тривогою. Це була концентрація 
всього, що тільки може пережи-
вати жінка, багата духом поезії. Її 
виступ викликав бурхливі довго-
тривалі оплески.

Початкову атмосферу програми 
зустрічі підкреслила милим спі-
вацьким вступом і подарунком 
сім’я співачки Моніки Корманик, 
родом із села Орябина, що на Ста-
ролюбовнянщині, де в селі Удол 
довше проживала Ірина Невицька. 
Вона зі своїм сином Ніколасом і 
донькою Юлією принесли три піс-
ні в орябинському діалекті, які за-

чарували публіку і викликали ве-
лику подяку. Де батьки полюблять 
рідне слово, рідну пісню, від серця 
її переносять на своїх нащадків, 
там рідне слово не загине.

В святковій частині програми 
слідувало оцінення учасниць огля-
ду. Урочисту грамоту – подяку за 

довгорічну співпрацю і участь у 
огляді «Струни серця І. Невиць-
кої» одержали присутні жінки-де-
кламаторки, членки журі, Спілка 
українських письменників Словач-
чини, село Удол і село Збудська Бі-
ла та декотрі активісти, що забез-
печували хід оглядів.

Іван Яцканин, голова Спілки 
українських письменників Сло-

ваччини, подякував жінкам за їх-
ню витривалість в захопленні ху-
дожнім словом. Побажав здоров’я 
жінкам, щастя в житті, щоб не 
перестали любити українське сло-
во, українську літературу. Жінкам 
подарував кілька книжок місцевих 
українських письменників.

Окремо привітав з круглим жит-
тєвим ювілеєм поетесу, членку 
Спілки українських письменників 
Словаччини Ірину Мацко з Ко-
шиць. Прекрасний букет червоних 
троянд дійсно її потішив. Одночас-
но вона порадувала присутніх сво-
єю поезією, в якій визнала любов 
до своєї батьківшини – України.

В програмі далі виступили Алев-
тина Словенка та Ірина Сухарева-
Семан – молоді жінки з України, 
які в сучасності живуть на Сло-
ваччині і вже кілька разів брали 
участь у огляді «Струни серця Іри-
ни Невицької».

Останнім номером декламації 
жінок був виступ Анни Ванько з 
Грабівчика, яка виступала 25 разів 
в тридцятирічній історії свята. Її 
вибір поезії був дуже актуальним, 
думаючи про майбутнє «Струн 
серця Ірини Невицької», бо чита-
ла вірша Лесі Українки «Без надії 
сподіваюсь!» (лат. «Contra spem 
spero!», 150-річчя з дня народжен-
ня якої пригадує весь культурний 
світ. Вона готувала свидницьких 
жінок і жінок з околиці, що бра-
ли участь у огляді, допомагала 
знайти підхожий твір для декла-

мації, займалась ними, була ак-
тивною при організуванні цього 
свята всюди, де огляд відбувався.

Приємну атмосферу і програму 
збагатила українськими народни-
ми піснями і своїм цікавим мело-
дійним голосом відома співачка й 
з інших акцій Галина Мивканич зі 
Свидника.

Під час святкової програми були 
продемонстровані фотографії чле-
нів сім’ї Ірини Невицької з молод-

ших років та були показані фото-
графії з попередніх років огляду. 
Жінки могли образом вернутися 
до свого молодшого віку, що, пев-
но, їх надихало приємними спога-
дами.

У попередні роки приїжджали 
на огляд «Струни серця Ірини Не-
вицької» і наші друзі з Ужгорода. 
Приносили поезію у професіональ-
ному виконанні, оригінально ви-
конані з надихом поетично-музич-
них сцен. На жаль, із-за обмежень 
в пандемічній ситуації цього року, 
хоч він хотів бути більш святко-
вий, багатший участю, так не мо-
гло статись.

Піднесенням вітального тосту, 
подякою всім за участь і декла-
мації Павло Боґдан закінчив свят-

кування 30-річчя «Струн серця 
Ірини Невицької» з побажанням 
доброго здоров’я, не піддатися ко-
віду, а до зустрічі запросив при ін-
ших акціях, які організовує СРУСР 
та в наступному році, можливо, в 
іншій подобі, і при поезії.

Учасники святкування відвіда-
ли могилу Ірини Невицької, по-
клали квіти і запалили свічку, а 
слово спогаду сказала Любиця Ба-
бота. При могилі Зузани Ганудель 
Павло Боґдан нагадав її багату ді-
яльність педагогічну, але зокрема 
творчу і публіцистичну та висло-
вив подяку за те, що її серце зву-
чало на «Струнах серця Ірини Не-
вицької».

Спільний обід в одному пряшів-
ському українському ресторані та 
дружня бесіда на заключення да-
ли крапку за 30-річним етапом по-
етичних зустрічей, але і буденної 
прози при організуванні такого 
свята, що в результаті принесло, 
віримо, духовне збагачення всіх 
присутніх.

Цитати деяких висловів, сказані 
давніше:

Надія Мущик зі Свидника при-
знається: «Струни серця» це та-
кож струни мого серця. Я незряча 
і навколишній мій світ – це доти-
ки, звуки і струни мого серця».

Покійна Софія Кундрат: «Най-
вища сила на світі – це Сила СЛО-
ВА». «Нехай святиться СЛОВО НА-
ШЕ РІДНЕ!!»

Поет Ілля Галайда: «Доки бу-
дуть жінки на світі носіями жит-
тя, то не може бути такого, аби не 
було поезії».

 Модерувала свято 
і написала

Єва ОЛЕАР,
голова жіночої комісії 

при ЦР СРУСР
Фото Мирослава Ілюка.

Ñâÿòî ïîåç³¿ –
«Струни серця Ірини Невицької»

«ДНІ УКРАЇНИ-2021» в міській частині Кошиць – Тягановці

 V Іван Яцканин вручив поетесі Ірині Мацко лист вітання з нагоди її 
круглого життєвого ювілею.

 V Початок свята. На фото староста Мілош Ігнат, 
ведуча Ірина Мацко, предноста Беата Земкова.

 V Жіноча співацька група ГО «Жінки Словаччини», ко-
шицький клуб за супроводу Мирона Сувака.

 V Дует «Геланд»

(Закінчення з 1 стор.)
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Словацько-українське товари-
ство (СУТ) 20-ти річчя свого за-
снування цього року святкує двома 
подіями – урочистим концертом та 
семінаром.

Перша з них – винятковий уро-
чистий концерт відбувся на днях в 
Національному освітньому осеред-
ку В-клуб в Братиславі.

А чому він був винятковим? При-
чин більше, першою є згаданий 
ювілей, другою випуск компакт-
диску з дуже влучною назвою «Чу-
єш, брате мій...», з українськими 
піснями в аранжуванні Любіці Че-
ковської, виданого з нагоди цього 
ювілею. Третя причина – це те, що у 
його створенні брали участь славні 
імена словацького музичного світу, 
ну а не менш важливою причиною 

є перша презентація цього ком-
пакт-диску.

Любіца Чековська є одною з най-
визначніших композиторів, відзна-
чена багатьма призами, твори яких 
виконуються на важливих фести-
валях сучасної музики дома і за 
кордоном. З останніх нагород тре-
ба нагадати престижне цьогорічне 

Кришталеве крило у категорії му-
зичного мистецтва. Компакт-диск, 
який на концерті презентувався, 
звичайно, не був би створений, 
якби пані Любіца не мала такий 
теплий потяг до української пісні, 
що відчутно під час його прослухо-
вування. додану вартість у концерт 
додав її фортепіанний супровід.

Після презентації перших трьох 
пісень з диску – Стоїть гора висо-

кая, Ой маю, маю я оченята та По 
садочку ходжу прозвучала чудова 
пісня Чорнобривці у зворушливому 
виконанні Александри Мікушової, 
після якої Надзвичайний і Повно-
важний посол України Юрій Мушка 
разом з головою Словацько-україн-
ського товариства Антоном Нова-
ком провели акт введення в життя 
згадуваного диску дуже символічно 
– квітами чорнобривців.

Надзвичайну атмосферу кон-
церту, на якому лунали в профе-
сіональному виконанні Алексан-
дри Мікушової, Валерії Домініко-
вої – тепер солістками Музично-
драматичного ансамблю Тараса 
Шевченка у Братиславі та членів 
Словацького філармонічного хору 
Мартіна Мікуша та Миколи Ерди-
ка, крім згаданих вище прозвучали 
і пісні, як Гуцулка Ксеня, Їхав козак 
за Дунай, Ой на горі цигани стоя-
ли, Чарівна скрипка, Під облачком 
явір похилений та інші. В окремих 
музичних частинах Л. Чековська 
розташувала композиції так, щоб, 
окрім сольного співу, дуетів, тріо чи 
квартету виділялись й інструмен-
ти і оркестру – акордеон професо-
ра Академії мистецтв у Братиславі 
Раймунда Каконі, скрипка Ігоря 
Коцаби – тепер члена оркестру Сло-
вацького національного театру, гі-
тара Юрія Буріана – викладача ігри 
на гітару Братиславської консер-
ваторії, віолончель Евґена Проха-
ца – викладача Академії мистецтв, 
доданою вартістю у концерт був 

фортепіанний супровід самої Любі-
ці Чековської. Сприйнятливих слу-
хачів також захопили безпомилкові 
ритмічні звуки перкусій Ріхарда 
Мразіка, члена оркестру Словаць-
кої філармонії. Концерт завершився 
чудовою піснею у виконанні Алек-
сандри Мікушової під назвою Чуєш, 
брате мій, як творці назвали і цей 
альбом, який вийшов завдяки Фон-
ду підтримки культури національ-
них меншин та за підмоги Словаць-
ко-українського товариства.

У ході концерту посол України в 
СР Юрій Мушка активним членам 
Словацько-українського товари-
ства – почесному голові Михайлові 
Чорному, сучасному голові СУТ Ан-
тонові Новаку, Марії Рибак, Марії 
Фоллріх, Аліні Приґанцовій, Влас-
ті Пінтеровій, Раймунду Каконі та 
Марті Каконі вручив почесні грамо-
ти та подяки Посольства України в 
Словацькій Республіці за особисті 
заслуги перед Україною в галузі 

культури, вагомий особистий вне-
сок у справу популяризації укра-
їнської культурної спадщини за 
кордоном, активну участь у житті 
закордонної української громади.

За відгуками після концерту всім 
любителям гарної, якісної музики, 
незалежно від національності чи 
інших відмінностей, цей концерт 
під сценарієм та режисурою Мар-
ти Каконі за конферансьє Михайла 
Калиняка та Марти Каконі, надзви-
чайно сподобався. Адже гарна пісня 
та музика завжди об’єднували лю-
дей у   всьому світі, і в хвилини роз-
слаблення, і в хвилини радості.

За словами Посла України в СР, 
артисти Словацької філармонії та 
Словацького національного театру, 
викладачі музичних навчальних 
закладів Словаччини представили 
унікальну музичну програму, яка 
залишила у всіх учасників незабут-
ні враження!

Марта КАКОНІ.

Здається, лише нещодавно ми 
прощалися з нашою дружною шкіль-
ною родиною. Попереду було літо, 
очікуваний заслужений відпочинок, 
яскраві подорожі, приємні зустрічі, 
незабутні враження.

Літо пролетіло, як одна мить, 
і 3 вересня ми розпочали новий 
навчальний рік 2021/2022. Цей день 
для нас, учительок Української шко-
ли в Братиславі, завжди трохи бен-
тежний: чи побачимося з нашими 
постійними учнями, чи прийдуть 
нові, якими вони будуть... Але зна-
йомі та незнайомі усміхнені облич-
чя, піднесений настрій стерли всі 
сумніви. Цей день став особливим 
завдяки зустрічі зі старими друзями 
та новими цікавими людьми, мож-
ливості людського спілкування «на-
живо».

З кожним роком наша шкільна 
сім’я стає більшою. Цьогоріч ми з 
радістю привітали 12 нових учнів та 
нагородили сертифікатами діток, які 
навчалися у минулому шкільному 
році дистанційно.

Приємно відзначити, що школа 
росте не лише кількісно, а й якісно, 
і ще приємніше, що наша праця не 
залишається непоміченою. На від-
критті навчального року 2021/2022 
радниця Посольства України в Сло-
вацькій Республіці Наталія Нікефо-
рак вручила директорці Української 
школи в Братиславі Марії Рибак 
лист-подяку від заступника Міністра 
закордонних справ України Василя 
Бондаря «за самовіддану працю зі 
збереження та популяризації укра-
їнської мови та культури, створен-
ня та підтримку добрих традицій 

українського шкільництва, вихован-
ня справжніх патріотів України».

Початок нового шкільного року 
відзначився й реалізацією нових 
планів: 11 вересня Українська шко-
ла в Братиславі вперше відчинила 
свої двері для найменших українців. 
Група раннього розвитку «Дошкіль-
нятко» для діток від 3-х років про-
понує заняття українською мовою за 
системами Монтесорі, Домана та ін., 
рухливі ігри, нейроігри, вправи на 
розвиток мовлення, уваги, дрібної 
моторики, пам’яті тощо.

Ще одним проєктом, ідея виник-
нення якого народилася в пандеміч-
ні часи, стала шкільна бібліотека. 
Наш фонд ще невеликий, але він 
поповнюється новими книжками 
силами батьків та вчителів. Віри-
мо, що в цього проєкту є майбутнє, 
адже стара добра паперова книжка 
надзвичайно затребувана в умовах 
онлайн-освіти.

Протягом літа та початку вересня 
Українська школа в Братиславі ак-
тивно співпрацювала з українськими 
та словацькими громадськими орга-
нізаціями. Завдяки цій співпраці на-
ші учні вже традиційно взяли участь 
в ХХVІ літньому таборі «ПЛАСТу» 
і ХХІV літній школі україністики 
(с. Злата Ідка, Словаччина, 24.07-
01.08.2021). Уперше наші старші шко-
лярі стали учасниками молодіжного 
табору «Пізнаймо сусідів» за програ-
мою Erasmus+, організаторами якого 
були OZ «Silnejší slabším» та громад-
ська організація українців Словаччи-
ни «SME SPOLU» (м. Тренчин, 01 - 10 
липня 2021). А на одному з перших 
уроків, присвячених безпеці на до-

розі, кипіла робота в майстерні з ви-
готовлення флікерів – брелочків зі 
світловідбивними елементами. По-
крокову інструкцію та матеріали для 
виготовлення нам люб’язно переда-
ла Агенція сталого розвитку «Хма-
рочос» (м. Кропивницький, Україна) 
в рамках реалізації проєкту «Амба-
садори безпеки», що втілюється за 
підтримки Канадсько-українського 
проєкту розвитку поліції (CUPDP) 
коштом уряду Канади через Мініс-
терство закордонних справ Канади. 
Так ми стали амбасадорами безпеки 
в Братиславі!

Віримо, що навчальний рік, що 
розпочався, буде насиченим, сповне-
ним розвитку, взаємодії та позитиву!

Тетяна Петюренко,
учителька Української 

школи в Братиславі

24 вересня 2021 р. в Пряшеві 
відбулись звітно-виборні збори 
Спілки українських письменників 
Словаччини.

Звітну доповідь за останній 
виборчий період зачитав голова 
Спілки українських письменників 
Словаччини Іван Яцканин. Ор-
ганізація на сьогоднішній день 
нараховує 22 членів. Члени вша-
нували хвилиною мовчання тих, 
яких вже нема серед живих. Це 
Юлія Прокіпчак, Михайло Шмай-
да, Юрій Кундрат, Йосиф Збіглей, 
Ілля Галайда, Рудольф Дем’ян, 
Юрій Бача, Степан Крушко, Про-
кіп Колісник.

«Зійшлись ми у цей складний 
час, аби визначити наше місце 
у суспільстві, але і нашу роль і 
позицію у збереженні цінностей 
нашого національно-культурного 
набутку, який є, так би мовити, 
нашим обличчям в очах інших. 
Таким набутком є й українське 
красне письменство Словаччи-
ни», – сказав у звітній доповіді 
Іван Яцканин. Він оцінив діяль-
ність Спілки, організовані Спіл-
кою конференції, які здобули 
відповідний суспільний резонанс, 
літературні вечори, творчі зустрі-
чі з словацькими письменниками, 
перекладачами, письменниками 

України, виставки, презентації 
книжок, співпрацю з видавництва-
ми. Окрему увагу зосередив на 
літературно-мистецький і публі-
цистичний журнал «Дукля», який 
презентує творчі здобутки україн-
ських письменників Словаччини 
– поетів, прозаїків, літературних 
критиків, істориків літератури, 
перекладачів. Краще з творчої 
кухні письменників відображене в 
окремих книжкових виданнях, ви-
браних творах, антологіях.

Після звіту контрольно-реві-
зійної комісії, яку зачитав Юліус 
Панько, відбулись вибори. Голо-
вою було обрано Івана Яцканина, 
комітет в наступному виборчому 
періоді буде працювати в такому 
складі: Маруся Няхай, Мілан Бо-
бак, Мирослав Ілюк, Юліус Пань-
ко.

Гість зборів – виконуючий 
обов’язки голови Центральної ра-
ди СРУСР Павло Боґдан розповів 
про добру співпрацю з Спілкою 
української письменників Словач-
чини, наголосив на потребі біль-
шого пропагування українських 
періодичних видань, щоб інфор-
мації про них потрапляли і до за-
кордонних читачів, в тому числі в 
Україні. Недостатнє фінансування 
культури русинів-українців Сло-

ваччини негативно відбивається 
в їх культурно-національному 
житті. Від імені СРУСР поздоро-
вив Степана Гостиняка з нагоди 
його життєвого ювілею – 80-річ-
чя. Спілка українських письмен-
ників Словаччини нагородила 
Степана Гостиняка листом-вітан- 
ням.

Збори зобов’язали голову Іва-
на Яцканина і членів новообра-
ного комітету розробити новий 
статут організації, поширити 
пропагування творів українських 
письменників Словаччини, аби 
наша українська книжка виразні-
ше увійшла у свідомість громад-
ськості, необхідно надати новий 
вимір співпраці з українськими 
установами та організаціями на 
території Словаччини. Потрібно 
буде зайнятись книговидавничою 
справою в рамках фінансових 
можливостей Спілки українських 
письменників Словаччини і прий-
няти міри щодо підтримки журна-
лу «Дукля».

Збори зобов’язали новообра-
ний комітет надв’язати конкретні 
зв’язки з Київською та Львівською 
організаціями Національної спіл-
ки письменників України (НСПУ). 
Спілка на сьогодні утримує дов-
горічні ділові зв’язки зі Закар-
патською обласною організацією 
НСПУ.

-мі-

Словацько-українському товариству – 20 років

 V На фото: члени і гості звітно-виборних зборів Спілки українських 
письменників Словаччини.

Письменники звітували

На старт, увага, руш!



4 Ç ÊÐÀ¯ÍÈ ² ÊÐÀÞ 20/2021

Цими днями пригадуємо 105 років 
од дня народження видатного укра-
їнського письменника – прозаїка, 
журналіста, редактора газети «Нове 
життя», журналу «Дукля», автора ба-
гатьох художніх і публіцистичних тво-
рів, заслуженого митця Словацької 
Республіки Федора Іванчова.

Федір Іванчов народився 17 жовтня 
1916 р. в селі Фогараш, нині Зубівка 
(Закарпатська Україна). Належав до 
тих письменників, які стали осново-
положниками літератури українців 

Пряшівщини. Навчався в німецькій 
початковій школі села Софіївка, бо 
в рідному селі тоді не було школи, 
потім в російській Мукачівській гім-
назії і навчання закінчив матурою в 
російській Мукачівській учительській 
академії (1938). Художні твори по-
чав писати російською мовою. Коли 
мадярські фашисти у березні 1939 р. 
окупували Закарпаття, молодого Фе-
дора ув’язнили і посадили в концта-
бір Думен, звідки його через деякий 
час звільнили. Однак слідкували за 
ним і далі. Йому загрожувало нове 
ув’язнення, бо не хотів вступити у 
мадярську фашистську гарду – левен-
ти, тому разом з дальшими юнаками 
Закарпаття нелегально втік в Радян-
ський Союз (1940), гадаючи , що там 
знайде щастя, там буде учителювати 
і писати художні твори. Але дійсність 
була зовсім іншою. Його ув’язнили, 
суворо допитували як шпигуна, бо не-
погано знав російську мову, спочатку в 
Сколе, потім у Києві і Харкові (До речі, 
ув’язнили його та дальших втікачів у 
Харкові на Холодній горі, де пізніше 
німецькі фашисти помістили полоне-
них радянських солдатів та офіцерів, 
в тому числі й Олеся Гончара). Вті-
каючи в СРСР, він забрав із собою і 
книжечку «Под соломенной стрехой», 
гадаючи, що йому допоможе знайти 
ліпшу роботу і буде писати художні 
твори, але слідчий, який його допиту-
вав, переглянувши книжечку, сказав 
«русские так не пишут». Він усвідо-
мив, що мова його творів не справжня 
московська російська мова і пізніше 
перейшов на рідну українську і так 
став українським письменником, хоч з 
російською мовою у приватному жит-
ті до кінця свого життя не розлучався 
(Пишучи ці рядки, я згадав, коли ми, 
пряшівські письменники (Ф. Ковач, 
В. Зозуляк В. Гайний і я) у 70-х роках 
зустрілися з Б. Полевим у Празі на 
з’їзді чехословацьких письменників, 
то він здивувався і засміявся, коли 
до нього заговорив російською мовою 
В. Зозуляк і сказав, що він ще таку ро-
сійську мову не чув. Ось така була ро-
сійська мова закарпатців 30-х років). У 
Харкові Федора Іванчова військовий 
трибунал засудив на 5 років у гулаг 
і послав його аж далеко на північ на 
Печору. Із Ленінграда пішки взимку 
тисячі кілометрів сибірськими снігами 
і морозами засуджені добиралися на 
місце майбутнього табору кілька тиж-
нів, спали і їли під голим небом, зро-
зуміла річ, що під суворим конвоєм, 
погано одягнені, голодні, не всі витри-
мали і багато з них померло. На Пе-
чорі вони жили в дерев’яних бараках, 
які самі спочатку були змушені змай-
струвати, їли щодня пшоно, картоплю, 
12-16 годин рубали ліс і прокладали 
залізничну дорогу. Йому після деякого 
часу вдалося влаштуватися на кухню. 
Це його «спасло». Там якийсь слідчий 
роздобув газету, в якій повідомлялося, 
що в Бузулуку чехи організують із че-
хословацьких добровольців військову 
бригаду, яка буде воювати на фронті 
проти фашистів. Коли Федір Іванчов 
про це дізнався, він же був громадя-
нином ЧСР, то зразу виявив бажання 
вступити у військову частину. Керів-
ництво табору було змушене його 
передчасно звільнити, бо такий був 
наказ Верховної Ради СРСР. Про своє 
«перебування» і митарства в таборі 
Ф. Іванчов розповів у своїх спогадах 
«Спогади в’язня». Частина з них була 
опублікована в ж. «Дукля». Рукопис 

десь на 180 сторінках, який мені він 
подарував, я передав Музею україн-
ської культури (МУК) у Свиднику.

Пройшов боями від Соколова, що 
знаходиться під Харковом, звільня-
ючи міста Київ, Жашків, Васильків, 
Білу Церкву і ряд дальших міст і сіл 
України. В боях на Дуклі зазнав по-
ранення і опинився у Попраді. Там 
його було призначено начальником 
офіцерської школи для підготовки но-
вих зв’язківців (spojárov). І на фронті 
Федір Іванчов у вільні хвилини брав-

ся за перо та дописував до фронто-
вих газет «Naše vojsko v ZSSR», «Za 
svobodné Československo». Газети 
мали й додатки чи сторінки, написані 
українською мовою для закарпатських 
воїнів.

Війну Федір Іванчов закінчив пору-
чиком чехословацької армії і залишив-
ся як громадянин ЧСР надалі в її ря-
дах і після 1945 р. Працював у штабі 
армії, яка була розташована в районі 
Чеських Будейовиць. Після лютого 
1948 р. почалися «чистки» і в рядах 
армії, його як українця було навіть 
«обвинувачено», що він співчуває та 
навіть допомагає бандерівцям, тобто 
УПА, які цією територією переходили 
в Німеччину. Тоді він демобілізувався і 
за допомого В. Капішовського, з яким 
знався ще до війни, знайшов собі 
місце роботи учителя в Сабинові, де 
викладав російську мову. Але потяг 
до українського слова привів його до 
редакції «Новго життя». Потім аж до 
виходу на пенсію працював редакто-
ром спочатку «Нового життя» і потім 
журналу «Дукля».

Оскільки війна залишила в його 
душі глибокий слід, то багато творів 
присвятив людям на війні і після вій-
ни. Були це драматичні й трагічні по-
дії. А їх протягом війни було чимало. 
Але часто його твори закінчуються 
оптимістично. Переважають персо-
нажі чесні, відважні, охочі жертву-
вати своє життя за свободу країни і 
людини як такої. Створив незабутні 
образи бійців, які були в рядах 1-го 
Чехословацького армійського корпу-
су. До зображення подій періоду вій-
ни звертався аж кінця його життя. 
Залишив за собою пам’ять про них у 
книгах «Дорогами життя» (1976), «Лю-
ди в строю» (1977), «Ковалі щастя» 
(1982), «Юні борці» (1978), «Годинник 
не зупиняється» (1990). Це відверта і 
правдива пам’ять про війну і людей на 
війні. Оскільки в рядах чехословацької 
армії була переважна більшість ви-
хідців із Закарпаття, то вони були для 
нього часто й прототипами.

Другою темою, яка хвилювала і 
дразнила Ф. Іванчова – це були люди, 
які після 1945 року по-різному сприй-
мали нову дійсність у нашій країні. 
Як редактор «Нового життя» відвідав 
десятки наших сіл, розмовляв з ве-
личезною кількістю різних людей, був 
свідком багатьох драматичних подій, 
коли націоналізувалися і будувалися 
нові заводи, дороги, школи, коли ти-
сячі людей виїхало в Чехію за робо-
тою, понад десять тисяч оптувало в 
Україну, писав, коли закладали сіль-
ськогосподарські артілі, одні давали 
добровільно свої земельки, худобу та 
все з тим зв’язане в артіль, а другі 
клали опір цьому процесу, були гото-

ві битися за своє майно тощо («Пе-
тро Струк», «Хлібороб піднімається», 
«Порада глитая», «Нарешті домови-
лися», «Обжинки вирішили», «Трак-
торист» тощо). Писав, як будувалося 
водоймище в Старині і як було висе-
лено 7 сіл русинів-українців, яких роз-
порошили не лише по околиці, але по 
всьому краю.. Правда, він не міг ска-
зати повну правду, що це була велика 
трагедія нашого русько-українського 
населення, яке століттями жило на цій 
території.

З-поміж книжок найбільше за па-
м’яталася мені повість «Хлібороб під-
німається» (1954). Але далеко успіш-
нішими з художнього боку були його 
гумористично-сатиричні твори. Власне 
свою літературну творчість він розпо-
чинав написанням сатиричних п’єсок 
ще до війни, як «Обманство» (1936), 
«Что посееш, то пожнешь» (1937) та 
іншими творами-гуморесками, надру-
кованими в газетах і календарях того 
часу. Записував і народний фольклор 
та друкував його в газетах і календа-
рях.

Його гумористичні і сатиричні тво-
ри, які склали збірки «Отакі діла» 
(1957), «Грішні душі» (1961), «Колька» 
(1975) – це найкращі художні твори, 
які йому вдалося написати. Після вій-
ни відбувалися великі злами в житті 
людей та й взагалі в політиці і суспіль-
ному житті, відбувалися великі травми 
в душі людей, мінялася мораль, по-
ведінка, переконання, віросповідання, 
спосіб життя тощо. Нове не завжди 
приходило чи здійснювалося чисто, 
відверто, як тепер модно кажуть – 
транспарентно.

Федір Іванчов зумів посміятися з 
таких «хитрих», нечесних людей, їх 
бойових, оптимістичних заяв. Тон 
критики чи сміху мінявся у нього в за-
лежності від того, кого і що критику-
вав або висміював. Коли мова йшла 
про людину, яка випадково і нехотячи 
попала у халепу, то сміх був теплий, 
співчутливий, лагідний, а коли йшла 
мова про злодія, хабарника, пройди-
світа, бюрократа, підлабузника, зрад-
ника, корупціонера, тоді був гострий, 
аж саркастичний.

Сьогодні до творів Федора Іванчо-
ва можуть бути різні претензії, але я 
дозволю собі сказати, що він нама-
гався бути завжди чесним. Художні і 
публіцистичні твори і при всіх недолі-
ках мають художнє і пізнавальне зна-
чення. Сучасна і наступна генерація 
може і завдяки ним дізнатися, як тоді 
люди думали, мріяли і діяли, як по-
милялися і шукали правду, щастя. Га-
даю, що корисно до них повертатися, 
щоб зрозуміти сучасне.

Його твори виходили в Україні, 
Польщі, Росії, Чехії і зрозуміло, в 
Словаччині («Jantárová cesta», 1986) 
та інде. Ряд його творів було оцінено 
Премією Івана Франка СЛФ, йому бу-
ло дано звання «Заслужений митець 
Словацької Республіки». (Як другий 
наш український письменник після 
В. Ґренджі-Донського одержав таке 
звання. Радий, що я був причетний 
до того, що він одержав таке звання). 
Багато роботи він виконав на посаді 
секретаря нашої письменницької ор-
ганізації.

Таким залишився в моєму жит-
ті Федір Іванчов, якого я знав ще з 
1955 року, коли він надрукував мою 
першу в житті рецензію на поетичну 
збірку Ф. Лазорика та через рік і ста-
тейку про Івана Франка; коли ще був 
студентом Київського університету ім. 
Т. Г. Шевченка, знав я його як чесного, 
занадто працьовитого письменника і 
редактора, який підтримував всіх мо-
лодих авторів.

Не забуваймо, що він зробив для 
нашої художньої літератури і журна-
лістики та взагалі для нашої культури, 
бо без його внеску не була б там, де 
вона є зараз.

Помер Федір Іванчов 1 квітня 2007 
року в Пряшеві, де і похоронений.

Михайло РОМАН.

Не забуваємо про Федора Іванчова
 V Почути українську мову в магазинах чи на вулицях Пряшева в 

t ці дні нікого не здивує. Вже розпочались навчання в Пряшівському 
університеті. Як в останні роки, й цього року в окремих факульте-
тах Пряшівського університету навчається понад сімсот студен-
тів з України.

24-го вересня цього року в Центрі української культури в Пряше-
ві вперше відбулась зустріч представників Союзу русинів-українців 
СР та Спілки українських письменників Словаччини зі студентами 
з України. Головним організатором та керівником зустрічі був Ми-
хайло Колібабчук, президент Українсько-словацького центру парт-
нерства.

Понад сорок українських студентів з різних міст України, як Київ, 
Херсон, Миколаїв чи Маріуполь, вперше довідались про культурно-
національне життя русинів-українців Словаччини.

В. о. голови ЦР СРУСР Павло Боґдан наблизив студентам діяль-
ність нашої організації та інших українських організацій і установ, 
та вказав на історичний розвиток українців Словаччини й познайо-
мив з газетою «Нове життя» та журналом «Веселка». Голова Спіл-
ки письменників Словаччини Іван Яцканин поінформував студентів 
про діяльність Спілки, про українські книжкові видання на Словаччи-
ни та журнал «Дукля» й закликав до співпраці.

Студенти з великим зацікавленням сприйняли невідомі для них 
інформації. Із захопленням оглянули виставку картин Адальберта 
Борецького та виставку книжок 1-ого українського книжкового фес-
тивалю «Українська книга 2021».

А. Я.

29 серпня Словацька Республіка пригадала 77 річницю Сло-
вацького національного повстання, а 6 жовтня пригадуємо 77 річ-
ницю з дня вступу на рідну землю чехословацьких воїнів на Ду-
клянському перевалі і визволення Вишнього Комарника. Ці події 
взаємопов’язані між собою. Як відомо, метою Карпато-Дуклянської 
операції було допомогти Словацькому національному повстанню.

Тепер на Дуклянському перевалі встановлений пам’ятник полеглим 
героям Чехословацької армії. Пам’ятник є національною пам’яткою 
культури. Цей природний ареал є одним з найбільш відвідуваних 
місць регіону. Він розташований недалеко від прикордонного пере-
ходу до Польщі у Вишньому Комарнику і нагадує про Карпато-Ду-
клянську військову операцію восени 1944 року. Під час боїв загинуло 
понад 60 тисяч радянських і чехословацьких воїнів. Пам’ятник висо-
тою 28 м був побудований у 1949 р. Він був побудований поруч з 
військовим кладовищем, на якому також розміщена колонада з брон-
зовими дошками. На дошках вигравіровано імена 1 265 полеглих во-
їнів 1-го Чехословацького армійського корпусу. Одним з ініціаторів 
побудови пам’ятника стала Українська Народна Рада Пряшівщини 
(УНРП) – представницький орган русинів-українців Пряшівщини на 
визволеній території (1.3.1945 – 11.12.1952).

-мі-

Місцями визвольних боїв

 V Голова УНРП Василь Караман під час урочистого акту покла-
дання наріжного каменю пам’ятника полеглим героям 1-го Чехосло-
вацького армійського корпусу на Дуклі (6.7.1947 р.).
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(Закінчення з попереднього но-
мера)

Президент 
«одноденної держави»
Чекісти шукали «ворогів» по 

всіх «звільнених» територіях 
Центрально-Східної Європи. Зо-
крема серед тих, що були при-
четними до спроб відновити не-
залежність України. Їх цікавили 
міністри УНР, гетьманці, оунівці, 
які з наближенням фронту мо-
гли втекти на Захід і продовжи-
ти «шкідливу» для СРСР діяль-
ність.

Августин Волошин служив 
капеланом в Ужгороді. Року 
1919 очолив головне політич-
не об’єднання закарпатських 
українців – Центральну русь-
ку народну раду. Край увійшов 
до складу нещодавно створе-
ної Чехословацької Республі-
ки. 1938-го на цій території 
утворено автономну Підкар-
патську Русь. Волошин став її 
державним секретарем, а потім 
– прем’єр-міністром. Коли 15 бе-
резня 1939 року проголошено 
незалежність Карпатської Укра-
їни, отця обрали президентом.

Закарпатці сподівалися, що 
після вторгнення нацистів до 
Чехословаччини їм вдасться від-
стояти свободу. Однак Адольф 
Гітлер віддав край своєму со-
юзникові – Угорщині під про-
водом Міклоша Горті. Карпат-
ська Україна увійшла в історію 
як «одноденна держава». Після 
поразки Волошин оселився у 
Празі. Влаштувався на роботу в 
Українському вільному універ-
ситеті – спочатку завідувачем 
кафедри педагогіки, потім про-
деканом філософського факуль-
тету. Незадовго до закінчення 
війни його обрали ректором 
УВУ.

Отож група «Ураган» десанту-
валася в околицях Праги. Вони 
облаштували базу в лісовому 
масиві. Тільки «Летючий» ви-
рушив до міста. Обумовили, що 
він буде регулярно залишати за-
писки для «Павлова» біля однієї 
церкви. Однак минув тиждень, 
а жодних звісток не було. Ра-
дянські війська підступали все 
ближче. Савельєв вирішив діяти 
самотужки.

Бомба від козака
Зв’язковим «Урагану» був Йо-

зеф Шинк, чех німецького похо-
дження, фабрикант-мільйонер. 
Під час окупації він працював 
особистим секретарем «комі-
сара Гестапо» у Празі, постачав 
німецьким воякам продукти та 
вино. Перше завдання чекістів 
виконав успішно: через дружи-
ну знайомого двірника, яка пра-
цювала прибиральницею у кар-
тотеці Гестапо, роздобув особові 
картки п’ятьох ворожих агентів.

Наступна вказівка для Шин-
ка – організувати знищення 
Августина Волошина. Операцію 
планували здійснити 3 травня 
1945 року в помешканні політи-
ка на вул. Під Липками. Льотчик 
на прізвище Лерб мав підсунути 

йому валізу з бомбою. Механізм 
сконструював донський козак 
Михайло Білоцерківський, якого 
нещодавно завербував «Ураган». 
Він довгий час воював у складі 
Російської визвольної армії, а 
останнім часом викладав сапер-
ну справу у школі «Абверу».

Однак у потрібний день Лерб 
кудись зник. Савельєв доручив 
доставити вибухівку Шинкові. 
Також попросив переконатися, 
чи біля Волошина не буде моло-
дого хлопця на ім’я Михайло – 
себто агента «Летючого». Шинк 
пішов у місто, а наступного дня 

повернувся і заявив: зав-
дання виконав успішно. 
Михайла біля Волошина не 
було.

«Павлов» чекав звісток 
про вибух. Але ніякої ін-
формації не було. Натомість 
виявилося, що двірника та 
його дружину викрили і 
стратили. А сам Шинк пере-
дав німцям листа, у якому 
розповів про зв’язки з ра-
дянськими диверсантами. 
Після «відвертої» розмови 
підприємець зізнався: до 

Волошина він не ходив, валізу 
викинув у річку. Його негайно 
розстріляли.

5 травня у Празі піднялося ан-
тинацистське повстання. Місто 
стало полем бою. Розробляти 
новий план ліквідації Волошина 
не було можливости.

Куди подівся «Летючий»?
Виявляється, Михайло Коцко 

нікуди не зникав. Він успішно 
дістався до Августина Волоши-
на й переконав того не залиша-
ти Праги. Повідомлення про це 
залишив в обумовленому місці. 
Записку повинен був забрати 
той самий Йозеф Шинк. Але 
він навіть не ходив до вказаної 
церкви.

Коли Прагу зайняла Червона 
армія, «Летючий» не мав зв’язку 
зі своєю групою. Він перека-
зав адресу Волошина тільки-но 
сформованій комендатурі міста. 
Тож вийшло, що операцію, яку 
так ретельно готували чекіс-
ти, закінчили вже військові. 15 
травня політика арештували 
співробітники «польової пошти 
43850» – особливого відділу 
4-го Українського фронту. Літа-
ком його доставили до Москви.

Волошин ніколи не був гро-
мадянином СРСР. Попри це йо-
го звинуватили в тому, що був 
«українським націоналістом та 
вороже ставився до Радянського 
Союзу». Майже два місяці пере-
бував під слідством. А 19 липня 
1945 року помер у лікарні Бу-
тирської тюрми. Офіційна версія 
смерти – параліч серця. Місце 
поховання досі не встановлено.

Петро Савельєв після війни 
виконував роботу закордонно-
го агента НКҐБ. Потім працював 
парткомом на одному заводі у 
Львові. У 1960-х отримував пер-
сональну пенсію та був відзна-
чений цілим рядом нагород.

Про подальшу долю Михайла 
Коцка майже нічого не відомо. 
Року 1965 «Павлов» клопотав 
перед керівництвом КҐБ УРСР 
про нагородження його з нагоди 
20-ї річниці перемоги над на-
цизмом. Відзначав: «Ім’я «Летю-
чого» добре відоме в Першому 
управлінні», – себто у розвідці 
КҐБ.

Володимир БІРЧАК,
історик, редактор «Історич- 
ної правди», керівник  академіч-
них програм Центру досліджень 
визвольного руху, заступник ди-
ректора Архіву СБУ (2014-2016).

Історична правда, 
19 липня 2021.

Література найзахіднішої час-
тини українського народу, лі-
тература русинів-українців, від 
своїх першопочатків формувала-
ся, в порівнянні з літературним 
розвит ком решти українських 
земель, в специфічних умовах. 
Негативно впливали на неї різ-
ні фактори, передусім територі-
альна відірваність від «бpатів за 
гоpами» та століттями триваючий 
утиск з боку іноземців. Неспри-
ятливі обставини зумовили ізо-
льований та спізнений розвиток 

духовного життя населення, що 
відбилося, зрозуміло, і на рівні 
літератури.

В літеpатуpному pозвиткові піз-
ніше, ніж в інших літературах, по-
явилися жіночі імена. Творча ді-
яльність перших жінок пов’язана 
з видавничою діяльністю «Пря-
шівської літературної спілки» [Ли-
тературное заведение Пряшев-
ское] (1850-1853). Її організатор 
Олександр Духнович (1803-1865) 
у видання календарів і альмана-
хів залучив майже два десятки 
місцевих авторів-поетів, в тому 
числі трьох жінок. Були це Ан -
на Криґер-Добрянська, Тереза 
Под гаєцька і Марія Невицька з 
села Писана. Їхні твори (щоправ-
да, тільки по одному зразку) ввій-
шли в альманах «Поздравление 
русинов на г. 1852» (Будин, 1851). 
Біографічних даних про цих жінок 
немає, однак, оцінюючи надру-
ковані зразки, доходимо виснов-
ку, що поезії останніх двох тісно 
пов’язані з народнопоетичними 
зразками.

На даному етапі немає інфор-
мацій, чи в другій половині ХІХ 
століття в літературному житті 
брали активну участь інші жінки. 
Але, можливо, що вони захова-
лися за деякі з великої кількості 
різних псевдонімів, на які багаті 
тогочасні місцеві періодичні ви-
дання. Тільки наприкінці століття, 
коли в Будапешті почала виходи-
ти газета «Неділя»1, зустрічаємо 
на її сторінках жіночі імена. Між 
дописувачами (за десять перших 
років існування газети їх була 
майже сотня) було й кілька жінок. 
Найактивнішою з-поміж них була 
Анна Чабиняк з Меджилабо-
рець, яка здебільшого надсилала 
в редакцію зібрані зразки народ-
ної творчoсті2. Після цих спроб 

над жіночою літературною твор-
чістю, образно кажучи, на довгий 
час захмарилося. Тому в ХІХ 
столітті можемо в рамках літера-
тури русинів-українців говорити 
лише про принагідні й спорадич-
ні виступи жінок на літературно-
му полі.

Ситуація змінилася початком 
ХХ ст. і пов’язана вона з ім’ям 
Ірини Невицької (1886-1965), 
яка стала відомою не лише як 
письменниця, але також як гро-
мадська діячка, основополож-

ниця жіночого руху, редакторка, 
видавець газети, тобто протягом 
свого життя робила таку саму 
кропітку роботу на ниві народній, 
як О. Духнович3. І. Невицька пи-
сала поезію, прозу, драматичні 
твори, перекладала з інших літе-
ратур. Перші її літературні спро-
би появилися на сторінках вже 
згадуваної будапештської «Неді-
лі» та ужгородської «Науки»4  в 
1912 р.5  На Пряшівщині, де в 
той час І. Невицька жила, до-
сить довго затримувалися пись-
менницькі традиції т. зв. буди-
тельського покоління (О. Духно-
вич, О. Павлович), тому в її пое-
тичній спадщині знаходимо вірші, 
написані не лише на патріотичні 
та релігійні мотиви, але й дидак-
тичні теми (передусім у байках), 
в тому числі на теми, спрямова-
ні проти пияцтва, забобонів та 
інших людських недоліків. Свої 
поезії вона часто писала у пісен-
ній манері і на мотиви народних 
пісень. В деяких використаний 
коломийковий розмір і ритм.

Ірина Невицька писала інтимну 
і громадську лірику. Відгукувала-
ся на тогочасні актуальні події, а 
старолюбовнянській маніфеста-
ції присвятила вірш «9. 11. 1918. 
Руська Народна Рада в Любов-
ні»6. У великій кількості публі-
цистичних статей вона порушу-
вала важливі суспільно-культурні 
питання, крім іншого, звернула 
увагу на проблему літературної 
мови русинів-українців, денаці-
оналізацію людей, які виїхали в 
Америку тощо.

У 20-х і 30-х роках ХХ століт-
тя ангажованість І. Невицької в 
культурно-громадському і літера-
турному житті місцевого населен-
ня набрала на інтенсивності. Як 
успішна організаторка засновува-

ла самодіяльні групи (орієнтува-
лись, крім іншого, і на п’єси укра-
їнських класиків) і читацькі гуртки, 
писала на різноманітні теми для 
аматорського театру (ОГОНЬ, 
РАДОСТІ МАЙСТРА ФІЛЯРДА, 
СУДЬБА, БЕЗНАДІЙНІ, КНЯЗЬ 
ФЕДІР КОРЯТОВИЧ та ін.)7, ор-
ганізувала недільні школи, ви-
ставки, пропагувала українську 
культуру. У 1922 р. заснувала в 
Пряшеві перше об’єднання жінок 
– «Союз руських жінок» (кілька 
років очолювала його), а роком 

пізніше видала його перший, 
але, на жаль, і єдиний Календар. 
Належала до засновниць пряшів-
ської «Просвіти», яка виникла за 
зразком однойменного ужгород-
ського товариства. Це товариство 
ставило перед собою подібні зав-
дання, як і Матиця Словацька. 
Окремі філії були активні у селах 
Східної Словаччини. Під час тим-
часового перебування в Ужгоро-
ді І. Невицька заснувала жіночу 
секцію «Просвіти» і саме її за-
слугою відбувся перший Жіночий 
конгрес, в якому взяли участь 
також українки з Галичини.

Як активна культурна діячка І. 
Невицька на початку 30-х років 
минулого століття видавала в 
Пряшеві першу українську газету 
«Слово народа», посередниц-
твом якої пропагувала жіночий 
рух.

Письменниця є авторкою пер-
шого, хоч і не оригінального іс-
торичного роману місцевого на-
селення «Правда побідила», який 
вийшов в їхньому автохтонному 
середовищі8  в 1924 році. Йдеть-
ся про наслідування роману Г. 
Сенкевича Quo vadis, однак з 
певними змінами в сюжетній лінії 
і змалюванні постатей. Крім того, 
І. Невицька в 1929 році видала 
збірку оповідань «Дарунок» (з 
підзаголовком «зв’язок повістей») 
і фактично стала першою жін-
кою-прозаїком в літературі руси-
нів-українців. В окремих опо- ві-
даннях авторка виступає добрим 
знавцем дитячої та жіночої пси-
хології, помітна в них поляриза-
ція постатей і, згідно із законами 
сентименталізму, зло буває пока-
ране, а добро нагороджене.

Вершину творчої майстерності 
досягла І. Невицька в 20-х і 30-х 
роках ХХ століття. В той час зо-
бразила симпатичного молодого 
хлопчика-сироту Матія Кукол-
ку, пригоди якого появлялися на 
продовження в журналі «Пчіл-
ка»9. Тоді написала чимало дра-
матичних творів для гуртків, які 
засновувала серед народу. На 
жаль, друком вийшла тільки од-
на її п’єса10, інші залишилися 
в рукописі або загубилися. В 
суспільно-культурній діяльності 
І. Не вицька була часто піонер-
кою, але подивляти потрібно той 
факт, що в складних умовах не-
виразного національного усвідом-
лення представників інтелігенції 
(русофільської та русинофіль-
ської національної орієнтацій), 
завжди стояла на українських по-
зиціях.

Антон Прідавок звернув увагу 
на Ірину Невицьку через її літе-
ратурну активність. Він переклав 
її оповідання «Сирена» і опублі-
кував в журналі «Živena».

І. Невицька жила поперемінно 
в Пряшеві й Ужгороді, але пере-
клади зразків її творчості вийшли 
чееькою і словацькою мовами. 
Діяльність невтомної жінки оці-
нювали також у Празі, Коломиї, 
Львові, а українська поетеса Уля-
на Кравченко про Ірину Невицьку 
з нагоди 50-річчя, крім іншого, 
написала:
Вона тут перша із жінок
Змагалася за долю рідної країни,
Не зупинив її бурун,
А гарт її, відвага, міць стремлінь – 
Це заповіт для поколінь11.

Любиця БАБОТА.

Місце Іpини Невицької в літеpатуpному pозвитку
(З доповіді, виголошеної 2 жовтня 2021 р. на 30 огляді «Струни серця Ірини Невицької»)

1 Була це урядова газета-тижневик 
(1898-1919) для національностей 
Угорщини, яку міністерство сільсько-
го господарства почало видавати 
під тиском національно-визвольного 
руху руською, словацькою, мадяр-
ською, сербською, румунською та 
німецькою мовами.

2 Бабота Л. – Врабель Михайло// Руд-
ловчак О. – Бабота Л. Матеріали до 
Словника культури українців Чехо-
словаччини // Дукля. – 1989. – Ч. 3. 
– С. 75.

3 Крім іншого, вона заснувала «Союз 
руських жінок» (1922), через рік ви-
дала перший і єдиний календар цієї 
спілки, на початку 30-х рр. брала 
активну участь у заснуванні куль-
турно-освітнього товариства «Про-
світа» в Пряшеві, заснувала першу 
українською літературною мовою 
фонетичним правописом писану га-
зету на Пряшівщині «Слово народа» 
(1931-32), співпрацювала з різними 
діячами тощо. 50-ліття І. Невицької 
вшанували в Празі, Пряшеві, Коло-
миї, Львові, окремі письменники, в 
тому числі В. Ґренджа-Донський та 
У. Кравченко, їй присвятили свої тво-
ри, вітання надіслала І. Вільде.

4 В 1897-1914 рр. виходила під наве-
деною назвою, опісля назва аж до 
1939 р. мінялася («Руська Краина», 
знову «Наука», «Свобода», «Нова 
Свобода»).

5 Вірш «В чужині» й оповідання «Не-
щастя і щастя» появилися в газеті з 
5 липня 1912 р.

6 Був це перший орган русинів-україн-
ців, і маніфестація в той день прий-
няла рішення про відірвання тери-
торії від Угорщини і приєднання до 
України.

7 Інформації про їх існування похо-
дять переважно з місцевої преси. 
Досі не були публіковані і поки що 
не знайшлись ні оригінали текстів..

8 Хоч існує гіпотеза про виникнення 
роману місцевої літератури в ХІХ ст. 
(автор Є. Фенцик), вона поки що не 
доведена. Натомість на початку 20-х 
років ХХ ст. в США появився друком 
твір Е. Кубека (емігрував в Америку 
в 1904 р.) « Марко Шолтис. Роман 
із життя Подкарпатской Руси»), що-
правда, латинкою. « Повість», як 
свій роман автор деколи називає, 
була написана ще в 1915 р. На рік 
пізніше було в типографії організації 
«Соединение» набрано і надруко-
вано десь 100 сторінок тексту, але 
робота на тому перервалася. Тіль-
ки в 1920 р. у журналі «Sokol» по-
являлася проза на продовження (в 
115 номерах) – латинкою (Emilij A. 
Kubek: Predislovije (Preface) // Emilij 
A. Kubek: Narodny povisti i stichi. II. 
tom (volume): Marko Šoltys. Roman iz 
žiťja Podkarpatskoj Rusi. – Scranton, 
Pa, 1923.

9 На його сторінках появилася тільки 
перша частина твору, яка вийшла як 
самостійна книжечка аж після смерті 
авторки під назвою «Матій Куколка» 
(Пряшів, 1968 р.), а рукопис інших 
частин був у Пряшеві підготовлений 
до друку набагато пізніше («Пригоди 
Матія Куколки», 1994).

10 «Боже провідіння» (Пряшів, 1925).
11 Кравченко, У. : В день 10 грудня. 

Присвячено Ірині Невицькій з на-
годи її пятьдесятиліття. // Українске 
слово. Ужгород. 10.12.1936, № 44. 
– С. 3.

Полювання на президента

 V Символічна могила Августина Во-
лошина у Празі.
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Як мешканці Карпат і цілої 
України, жителі обстежуваної об-
ласті вважали появу родильних 
плям на тілі новонародженого ре-
зультатом переляку вагітної жін-
ки. Вони, за повір’ям, появляють-
ся на тій частині дитячого тіла, 
де торкнулася злякана вагітна 
жінка. Однак, існує ще й інший 
погляд щодо появи родильних 
плям, а саме: їх заподіяло при-
страсне бажання породіллі по
коштувати ягоди або малини.

Дитину, яка народилася з пе-
ретинкою, оболонкою на тілі або 
голові (кошулька, сорочка, чіпчік, 
чіпця, чіпец) вважали щасливою 
людиною в житті (серенчлива бу-
де, с. Завадка). Перетинка – сим-
вол щастя, нею підв’язували ди-
тячу ручку, щоб зрослася з тілом 
і принесла новонародженому в 
подальшому житті щасливу до-

лю (с. Нижня Полянка). Засохлу 
перетинку вживали як талісман 
щастя, тому її дбайливо оберіга-
ли, брали зі собою на судові про-
цеси, ярмарки і т. ін.

Дитина, яка народилася із зу-
бом, подібно, як і в інших облас-
тях Словаччини, вважали, що 
вона буде ворожбитом (віщух, ві-
щий), але лише за умови, що про-
тягом семи років про це ніхто не 
довідається, бо в противному разі 
дія втрачає свою міць.

За народним ві-
руванням, дії, які 
виконувалися над 
н о в о н а р о д ж е н о ю 
дитиною, мали за-
здалегідь визначити 
майбутню долю не-
мовляти. Саме з цієї 
причини визначне 
місце в родильній 
обрядовості русинів
українців Словач-
чини посідають дії, 
пов’язані з першим 
купанням новонаро-
дженого, яке викону-

валось невдовзі після його появи 
на світ. Перше купання, крім ме-
тодикопрофілактичного призна-
чення, визначалося важливою 
магічною функцією. За допомогою 
окремих обрядових дій намага-
лися прищепити новонародженій 
дитині позитивні властивості тих 
ритуальних предметів, які клали 
у воду, коли вперше купали дити-

ну. При купанні дівчинки лляли 
в купіль солодке молоко, примов-
ляючи: Абись такой доброй било, 
як молоко; сипали цукор та мед, 
щоб росла гарною, жеби єй хлоп-
ці любили, – у хлопчика – жеби 
го дівки любили. В купіль давали 
варене яйце, качачу лабку або 
гусяче перо, жеби са студінь не 
лапала. Хлопчику давали біля 
коритця (купілки) при першому 
купелі молоток, рубанок та інший 
реманент, щоб умів майструвати, 
був зручним на господарстві; далі 
вовчу лабку, щоб добре бігав, був 
міцний і витривалий.

Широко використовувались різ-
номанітні цілющі трави, які кида-
ли у воду при купанні, як, напри-
клад, тучной зіля (дивина гус-
тоцвіта – verbascum densiflorum), 
жеби дітина била тучна; міцне 
жіля (волошка лучна – centaurea 
jacea); моцарь (плющ звичайний 
– hedera helix). Поширеним було 
готувати першу купіль з нава-
ру ліскового листя, щоб дитина, 
за народним віруванням, мала 
сильной кустя. Воду з першої 
купелі виливали в рупу (яма в 
жилому приміщенні, в якій збе-
рігали картоплю), жеби са злой 
не їмало дітини. З метою оберега 
дитини від нечистих сил у воду, 
в якій купали немовля, кидали 
три жевріючі вуглики, жеби не 
простой (в розумінні нечиста си-
ла) не забивав дітину. В деяких 
місцевостях воду виливали на 
гній, жеби дітині сон не пропав, 
в інших воду виливали на коби-
цю, жеби дітвак бив сильний, як 
клат. Поширеним був звичай, як 
і в багатьох слов’янських народів, 
воду від першого купання вили-
вати під фруктове дерево: солод-
ку яблінь, солодку грушу, жеби 
дітвак бив такий солодкий, як 
яблуко, грушка.

Йосиф ВАРХОЛ – 
Надія ВАРХОЛ.

Фотографії: архів 
СНМ – МУК у Свиднику.

І не хочеться вірити, що тради-
ційний туристичний похід, який 
виник в 1978 році в колишній 
Українській студії Чехословаць-
кого радіо, і який було названо 
«Р-25», витримає так довго. Прав-
да, після п’яти річників його ор-
ганізування було припинено, але 
згадка про нього не пропала.

Наше радіо проіснувало в Пря-
шеві повних 55 років. Декотрі 
традиції, які за той період тут 
створилися, намагалася, хоча б 
до певної міри, зберегти пряшів-
ська Первинна організація Союзу 
русинів-українців СР ч. 3, яка, в 
основному, складається з колиш-
ніх працівників та співпрацівни-
ків радіо. Після відновлення но-
ворічних зустрічей за юліанським 

календарем вона прийшла з про-
позицією повернутися і до турис-
тичних походів «Р-25», хоч з огля-
дом на вік можливих учасників в 
дещо скороченому вигляді.

І так у 2004 році – в році 70-річ-
ного ювілею нашого радіо – похід 
було відновлено і він без єдиної 

перерви проходить кожного ро-
ку аж до сьогодні. Траси походу 
ведуть здебільшого на замки в 

околиці Пряшева, але його ме-
тою був, напр., і пам’ятник селян-
ського повстання в Ганісці біля 
Пряшева, чи віддаленіші і мало 
відомі замки, як Обішовський чи 
Липовський.

Цього року траса вела з Фінтіць 
на Капушанський замок, який 

теж проходить консервацією та 
реконструкцією, тому після того, 
як учасники походу його відвіда-

ли у 2013 році, було що знову по-
дивитися. Приємна осіння погода, 
тихі ліси, прекрасний краєвид за-
лишили у 20-членній групі учас-
ників походу, присвяченого 87-ій 
річниці заснування нашого радіо, 
незабутні враження.

Павло БОҐДАН.
Фото Ладислава Цупера.

Звичаї нашого села
ДИТИНА У ЗВИЧАЯХ, ОБРЯДАХ

ТА МАГІЧНИХ ДІЯХ ПРЯШІВЩИНИ (3)

Традиційний туристичний похід

 V Учасники походу Р-25 перед стартом над Фінтіцями.

Прощавай, брате!
Словацька література зазнала втрати. 28 вересня 2021 р. помер Любош 

Юрік – прозаїк, публіцист, політолог, головний редактор журналу «Euroreport 
Plus», творець більше двох де¬сятків прозових книг. Чимало його книг ви-
йшло за кордоном. Він також автор телевізійних сценаріїв і драматичних 
творів.

Завжди, коли дзвонив мені, то звертався 
словами «Brat môj».

Народився 14 вересня 1947 року у місті 
Нове Замки. Закінчив філософський фа-
культет Університету ім. Коменського в 
Братиславі, рік навчався у Сорбонському 
університеті в Парижі, пів року стажувався 
у Конгресі США у Вашингтоні.

Дебютував збіркою оповідань із життя 
братиславської периферії – «На Польовій 
вулиці» (1973). У другій книзі оповідань 
«Дов гий втомливий шлях» він так і зали-
шився вірним братиславській темі. Цій же 
темі приділяє увагу і в наступних книгах – 
«Уже про це не говорім» (1986), «Коли од-
ного разу розсерджусь» (1991). Вибране з 

його чотирьох книг склало збірку «Місто у понеділок вранці» (1995) та книгу 
«Братиславські оповідання» (2001). Братислава оживає і в його книзі спо-
гадів «Нариси та історії зі старої Братислави» (2006).

Як романіст уперше заявив про себе тво-
ром «Емігранти» (1977), в якому прагнув по-
казати долю емігрантів після 1968 року. Цей 
роман видрукуваний багатьма європейськими 
мовами, й українською. Але справжній читаць-
кий успіх автору приніс роман «Журналісти» 
(1984), у якому розкриваються мотиви ді-
янь влади з показом її слабких ланок. Роман 
«Справедливі» (1989) заводить читача у се-
редовище словацької юстиції останніх років 
тоталітарного режиму. У романі «Усі ми на-
щадки Каїна» (2010) автор досліджує спадко-
вий гріх людства на конкретних долях людей 
післявоєнної генерації.

Значна частина його літературної творчості 
– книги розмов з визначними особистостями: 
словацькими, чеськими, європейськими та американськими письменника-
ми («Розмови» – 1975, «Розмови про літературу» – 1986, «Празькі розмо-

ви» – 1987). Книга «Неспокійні діалоги» (1983) 
представляє у формі інтерв’ю шістдесятьох 
європейських письменників. «Американські 
діалоги» – своєрідна збірка розмов з визнач-
ними американськими письменниками XX 
століття, видрукувана також у багатьох євро-
пейських країнах та у США.

Він автор політологічних есеїв «Євроха-
ос» (1997). Наступною його документальною 
книгою (література факту) є «Спокуса влади» 
(2002), в якій він описав свій досвід шестиріч-
ної діяльності у словацькому парламенті. За 
це видання отримав міжнародну премію імені 
Егона Е. Кіша. Таке саме визнання дісталось 
йому і за книгу «Словацький біг-біт». У 2009 
році отримав Національну премію імені Вой-

тєха Замаровського за внесок у літературу факту.
У своїй літературній діяльності не цурається й детективного жанру. Напи-

сав п’ять психологічно-кримінальних творів із життя старої Братислави 30-х 
років, причому кожна книга містить у собі п’ять повістей («Три детективні 
випадки репортера «АЗ» – 1992, «Три рази репортер «АЗ» – 1993, «Остан-
ні кримінальні випадки репортера «АЗ» – 1999, «Кримі-випадки репортера 
«АЗ» – 2001 і «Перші кримі-випадки репортера «АЗ» – 2005).

Біографічний роман «Смерть міністра» – про останню ніч страченого 
словацького політика Владіміра Клементіса. Роман вийшов і в перекладі на 
українську мову. У 2015 р. виходить роман «Рік довший ніж сторіччя (Життє-
ва історія Александра Дубчека)», який також вийшов по-українськи.

Любош Юрік належав до тих словацьких письменників, які любили Укра-
їну, вірили в неї і переживали за неї.

Прощай, друже! Нехай земля буде тобі пухом. Іван Яцканин
 V Повернення з хрещення, креснятко несе на 

руках баба-повитуха. Якуб’яни, 1965.

Народ скаже – як зав’яже
Маленька блыха велику колоду рушать.
Мать силу, як Ількова сива (кобила).
Має свалы (або: силу), як женатый когут.
Міцный, як бувак (або: кінь, медвідь).
Слабый, як чай.
Слабый, як муха (або: муха ввосени).
Ты ші рідкый в крижох.
Ты ші слабый в піпереку.
Дома каждый смілый.
І когут смілый на своїм сміттю.
Кажда курка на своїм сміттю сміла
Кажда квочка на своїм сміттю міцна.
Каждый когут на своїм гною (або: сміттю) 
міцный.
Смілый і в церкви скрічіть.
Або гоп, або троп.

Дохтор ся просить Дежа:
– А на котрім місці вас най-

веце болить?
– Прошу красні, в роботі.

k   k   k

– Жена гварить Дежові:
– Тото сако нияк не пасує ґу 

ногавицям.
– А ты виділа в рештаврації 

на вішаку ногавиці?

k   k   k

Отець духовный гварить Де-
жові:

– Сыну мій, як ся научиш 
справні перехрестити, дам ті 
мі шок бандурок...

На дугый день прийде Дежо 
і гварить:

– Во ім’я Отця і Духа Свято-
го...

– А де є Сын ?
– Сын чекать за дверями на 

бандуркы.
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