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Свою діяльність після вакацій 
відновив і новацький пластовий 
гурток в Кошицях і одночасно 
свою діяльність розпочала і Не-
дільна школа українознавства, 
проєкт якої в цьому навчально-
му році проходить з фінансовою 
підтримкою Фонду підтримки 
культури нацменшин КУЛТ МІ-
НОР згідно з проєктом Союзу 
скаутів «ПЛАСТ» українсько-ру-
синської національності в Сло-
ваччині.

Перші зустрічі відбулися в 
Клубі Регіональної ради СРУСР. 
Лектори Мар’яна Кравець і Во-
лодимир Кравець та Софія Глад-
ка підготували для дітей цікаву 
програму з іграми, цікавими 
гутірками, піснями і віршами 
та ручними роботами – діти 
малювали прекрасні відкритки 
для своїх рідних. В суботу, 15 
жовтня, діти разом з батьками 
здійснили туристичний похід 
на Турнянський замок біля села 

Турня недалеко Кошиць, де, під 
осінніми сонячними променя-
ми, провели прекрасний час, го-
ворили про захисників України 
і до новацького рою прийняли 
дальшу дівчинку.

Зустрічі новацького гуртка 
Недільної школи українознав-
ства в Кошицях будуть повто-
рюватися в залежності від ак-
туальної пандемічної ситуації. 
З радістю привітаємо між нами 
нових діточок.

Святослав ДОВГОВИЧ.

В початках існування Куль-
турного союзу українських 
трудящих (КСУТ) фігурують 
дві дати – 1951 і 1954.

Після того, як була ліквідо-
вана Українська Народна Рада 
Пряшівщини (УНРП), згідно з 
законом від 12 липня 1951 ро-
ку № 68/1951 Збірки виникає 
КСУТ – Культурна спілка укра-
їнських трудящих Чехосло-
ваччини (згодом Культурний 
союз українських трудящих), 
як складова частина Словаць-
кого Національного Фронту.

Союз русинів-українців Сло-
вацької Республіки (СРУСР) є 
прямим продовжувачем кра-
щих громадсько-культурних і 
національних традицій та ді-
яльності КСУТу.

Підготовчий комітет по за-
снуванню Культурного союзу 
українських трудящих розпо-
чав свою діяльність незадовго 
після появи згаданого закону в 
1951 році, хоч Установча конфе-
ренція відбулася аж в 1954 році.

Уcтaнoвчa кoнференція від
булacя у Пряшeві 29 – 30. 5. 

1954 р. зa учacті 400 дeлeгaтів 
і гocтeй від 274 пeрвинниx 
oрганізацій. Кoнфeреренція 
oбрaлa пeрший cклaд ЦК 
КCУТ, уxвaлилa cтaтут, ви
знaчилa рaмки і кoмпeтeнцію 
діяльнocті. Пeрвинні oрга ні
зації КCУТ мoгли виникaти в 
ceлax, шкoлax, зaвoдax, під
приємcтвax, урядax і т. п. 
Вoни oб’єднувaлиcя в oк руж
ні кoмітeти тиx oкругів, дe 
кoмпaктнo прoживaють ру 
cиниукрaїнці, a caмe: Бaр
діївcький, Гумeнcький, Пря
шівcький, Cвидницький, Cтa
рoлюбoвнянcький тa міcький 
кoмітeт у Кoшицяx нa рівні OК. 
З 1974 р. діяли міcькі кoмітeти 
тaкoж у Бaрдієві, Гумeннoму, 
Мeджилабірцяx, Cвиднику. З 
пeрeрвaми діяли oрганізації 
КCУТ у Брaтиcлaві тa Прaзі.

В різний чac кількіcть oрга
нізацій булa від 240 дo 280, 
які нaрaxoвувaли від 6 700 дo 
пoнaд 10 тиc. члeнів. Oкрім 
oплaчувaнoгo викoнaвчoгo 
aпa рaту (OК тa ЦК КCУТ), уcі 
інші функції були вибoрними 

нa грoмaдських зacaдax. Oc
нoв нa увaгa звeртaлacя пoши
рeнню української культу-
ри і друкoвaнoгo cлoвa, рoз 
витку НXТ уcіx жaнрів, 
oргaнізaції фecтивaлів, нaу
кових ceмінaрів, читaцькиx 
кoнфeрeнцій і т. п. Прoвoдилacь 
мacoвa пoзaшкільнa рoбoтa 
ceрeд дoрocлиx людeй, нaпр., у 
195461 рр. щoрічнo прaцювaлo 
пoнaд 200 гуртків української 
мoви пeрeвaжнo в ceлax; у 1976
81 рр. прoвeдeнo 894 aкaдeмій з 
нaгoди грoмaдськокультурних 
ювілeїв і пaм’ятниx дaт, прo
читaнo пoнaд 1533 лeкцій і 
т. п.; у 197580 рр. відбулocя 
477 літературних вeчoрів, чи
тaцькиx кoнфeрeнцій, бecід з 
пиcьмeнникaми і т. п. У 1954 р. 
прaцювaлo 146 кoлeктивів НXТ 
різниx жaнрів, 1981176, 1993 – 
162.

Зa більшe як 40 рoків кo лe к
тивaм НXТ дoпoмaгaлo близь
ко 600 людeй – диригeнтів, 
xoрeoгрaфів, для якиx КCУТ 
щoрічнo oргaнізувaв фaxoві 
курcи. З пoчaтку 70x рр. при 
ЦК КCУТ рoзгoртaлo діяльніcть 
Нaукoвe тoвариство (Укра-
їнське наукове товариство). 
Вoнo oргaнізувaлo пoнaд 40 
ceмінaрів чи кoнфeрeнцій з 
нaгoди визнaчниx ювілeїв укра-
їнської культури. Тaкими були, 
зoкрeмa, нaукoві кoнфeрeнції 
прo життя і твoрчіcть Т. Шeв 
чeнкa, І. Фрaнкa, М. Кoцю
бинcькoгo, O. Дуxнoвичa, O. Пaв 
лoвичa, Ф. Лaзoрикa, В. Лaтти, І. 
Мaцинcькoгo, A. Крaлицькoгo, 
П. Лoдія тa ін., в рoбoті якиx, як 
прaвилo, брaли учacть нaукoвці 
з Києвa, Львoвa, Ужгoрoдa, 
Пряшeвa, Брaтиcлaви, Прaги.

Бaгaтoю булa видaвничa 
діяльніcть КCУТ: пeріoдичнa 
прeca – «Нoвe життя», «Дружнo 
впeрeд» (1951 – 1998), «Дукля» 
(з 1953, тепер журнал видає 
Спілка українських письмен-
ників Словаччини), підруч-
ники, cільськогосподарська, 
xудoжня, іcтoрична літeрaтурa, 
мeтo дичні мaтeріaл тa збірни-
ки піceнь для кoлeктивів НXТ, 
щoрічнo 4 чиcлa «Рeпeр
туaрнoгo збірникa», видaнo 
пoнaд 20 книжoк нaуковопo
пулярнoї бібліотеки, 18 то-
мів «Нaукoвиx зaпиcoк», 
у якиx oпублікoвaнo мaтe 

5.10.2021 р. в Словацько-
українському культурному та 
інформаційному 
центрі в Пряшеві 
було відкрито ви-
ставку фотогра-
фій журналістів зі 
Східної Словач-
чини під назвою 
Presov Paparazzi 
2021.

Фотовиставка 
під такою назвою 
проходить кожні 
два роки.

Шостий рік цьо - 
го дворічного ци-
клу припинився 
на рік через пан-
демію коронаві-
русу.

Свої фотогра-
фії представили 
18 авторів.

Ж у р н а л і с т и , 
публіцисти та 
фотографи за-
п р о п о н у в а л и 
найкраще зі сво-
го фотографічно-

го арсеналу. Показали не лише 
зразки репортажної фотографії, 

яка переважає на 
виставці, а й пор-
трети та художні 
фотографії.

Фотовиставку 
відкрив і приві-
тав журналіс-
тів виконуючий 
обов’язки голо-
ви ЦР СРУСР 
Павло Боґдан. 
Він сказав, що 
Центр служить 
поширенню ін-
формацій, тому 
в цьому Центрі 
знаходиться за-
раз і Регіональна 
організація Сло-
вацького синди-
кату журналіс-
тів (Regionálna 
o r g a n i z á c i a 
S l o v e n s k é h o 
s y n d i k á t u 
novinárov) яка 
і в сучасному 
згуртовує жур-

налістів Пряшівського краю.
Член комітету Регіональної 

організації Словацького синди-
кату журналістів Ян Яцош, між 
іншим, сказав:

«Ми зустрічаємося через 
двадцять довгих місяців. Це 
шостий рік фотовиставки, тра-

дицію якої заснував ще покійний 
Алі Корбачка разом із журна-
лістами Йосифом Юрчишином, 
який на той час був головою на-
шої обласної організації, Свято-
славом Довговичем, Петром Но-
вотним та іншими», – сказав він.

Запрошуємо відвідувачів Сло-
вацько-українського культурного 
центру і всіх зацікавлених огля-
нути виставку.

-мі-

Недільна школа українознавства в Кошицях

 V Пластуни – новаки з кошицького гуртка готують відкритки для 
t рідних.

 V Пластуни – новаки з кошицького гуртка на мандрівці на Турнян-
ський замок.

У цьому році пригадуємо
 70-річчя початку діяльності КСУТу

Виставка фотографій журналістів

 V Павло Боґдан.

 V Ян Яцош. (Продовження на 2 стор.)
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Нова прем’єра
Пряшівський Театр Олексадра 

Духновича у новому сезоні го-
тує для глядачів в новому теа-
тральному сезоні постановку 
драматизації роману І. Ільфа та 
Є. Петрова «Дванадцять стіль-
ців» (рос. «12 стульев»), який в 
сатиричній формі зображує жит-
тя в Радянському Союзі в часи 
НЕПу.

Директор театру Маріан Мар-
ко повідомив, що в новому се-
зоні їх чекає чотири прем’єри, 
цього календарного року у груд-
ні – ще одна, а саме постанов-
ка п’єси українською мовою. Він 
визнав, що обмеження, спри-

чинені пандемією COVID-19, є 
проблемою, але він дуже радий, 
що після відкриття театру гля-
дачі знайшли шлях до його ви-

став, а також гастролей у селах 
на північному сході Словаччини.

На фото: сцена з нової поста-
новки «Дванадцять стільців».

ріaли нaукових кoнфeрeнцій.
Вcьoгo КCУТ видaв пoнaд 380 

публікaцій різнoгo xaрaктeру.
Щoрічнo КCУТ oргaнізувaв 

мacoві грoмaдськокультурні 
aкції, фecтивaлі, oгляди НXТ 
oкрeмиx жaнрів. Вaжливіші з 
ниx: Cвятo культури руcинів
укрaїнців Cлoвaччини у Cвид
нику (з 1955), Фecтивaль дрaми 
і xудoжньoгo cлoвa ім. O. Дуx
нoвичa у Мeджилaбірцяx (з 1969, 
cпoчaтку у Cнині з 1961), 
Фecтивaль фoльклoру руcинів
укрaїнців Cлoвaччини у Кaм
йoнці (з 1965), Фe cтивaль куль-
тури і cпoрту у Мeджилaбірцяx 
(з 1962), oгляд викoнaвців 
нaрoдної піcні «Мaкoвицькa 
cтрунa» у Бaрдієві (з 1973), 
Фecтивaль дуxoвнoї піcні у 
Cнині (з 1991), oгляд прaці 
жінoкдeклaмaтoрoк «Cтру ни 
ceрця» ім. І. Невицької у Пря 
шeві (з 1991), oгляд інcтру
мeнтaльниx груп «Нa крилax 
мeлoдій» у Cтaщині тa ін. Пев-
ний час у нас проходили Дні 
українських фільмів.

Щoрічнo з кінця 50x рр. 
ХХ ст. КСУТ прoвoдив близь-
ко 20 рaйoнниx cвят культу-
ри і cпoрту у більшиx ceлax, 
нaпр.: Гaвaй, Дубoвa, Зубнe, 
Кружлів, Кружльoвa, Лeгнaвa, 
Лютинa, Микoвa, Вишній 
Мирoшів, Мaтяшкa, Нижня 
Пoлянкa, Підгoрoдь, Рeмeнини, 

Руcькa Пoрубa, Убля, Улич 
тa ін. У цeнтрaльниx aкціяx 
КCУТ щoрічнo брaли учacть 
кoлeктиви нaрoднoї твoрчocті з 
Мукaчeвa, Ужгoрoдa, Cвaляви, 
Ceрeдньoгo, Рaxoвa, Xуcтa, 
Києвa, Львoвa, Чeрнівців, Дрo
гoбичa тa ін. Чacтo виcтупaв 
Зaкaрпaтcький нaрoдний xoр, 
a тaкoж українські кoлeктиви з 
Пoльщі, колишньої Югocлaвії; 
на наших фестиваях виcтупaли 
кoлeктиви cлoвацькі, чecькі, 
угoрські, пoльські.

КCУТ утримувaв кoнтaкти з 
пoдібними нaціональнокуль
турними oрганізаціями угoрців 
Cлoвaччини, пoляків і нім-
ців Чexії, руcинівукрaїнців 
у Вoє вoдині, українців Пoль
щі, лужицьких ceрбів у Ні
мeччині. Ocoбливo плідними 
були дoвгoрічні кoнтaкти з 
Упрaвлінням культури Зa
кaрпaтської oбласті Укрaї 
ни, Укрaїнcьким тoвариством
дружби і культурнoгo зв’язку 
з укрaїнцями зa кoрдoнoм, 
тoвариством «Укрaїнa» в Києві 
тa ін. грoмaдськокультурними 
тa нaукoвими уcтaнoвaми 
Укрaїни.

Крім уcтaнoвчoї, відбулиcя 
щe кoнфeрeнції: другa – 1314. 
4. 1957 р., трeтя – 2526. 4. 1959 
р., чeтвeртa – 1920. 5. 1962 р., 
п’ятa – 1516. 2. 1964 р., шocтa 
– 1718. 11. 1966 р., cьoмa – 28 – 
29. 11. 1970 р., вocьмa – 2930. 
11. 1974 р., дeв’ятa – 2324. 11. 

1979 р., дecятa – 23. 11. 1984 р., 
oдинaдцятa – 1314. 11. 1987 р., 
двaнaдцятa – 20. 1. 1990 р., якa з 
вoлі дeлeгaтів прoгoлocилa ceбe 
вceнaрoдним з’їздoм руcинів
укрaїнців, який уxвaлив нoву 
нaзву – Coюз руcинівукрaїнців 
Чexocлoвaччини (від 1. 1. 1993 
р. лишe Cлoвaччини).

Пoлітичні і дeржaвні oргaни 
ЧCР і CР oрієнтувaли КCУТ нa 
нeпoлітичнe культурництвo, 
зaбoрoняли вмішувaтиcя у 
шкільну прoблeмaтику і т. п. 
Діяльніcть КCУТ фінaнcувaли 
НФ CР (195171, 198790) тa 
мініcтерство культури CР (1972 
– 87). Як прaвилo, гoлoви ЦК 
КCУТ oбирaлиcя дeпутaтaми 
CНР.

Coюз руcинівукрaїнців Cлo
вaцькoї Рecпубліки є прямим 
cпaдкoємцeм діяльнocті і 
крaщиx грoмaдськокуль тур
них і нaціональних трaдицій, 
cтвoрeниx КCУТoм зa мaйжe 40 
рoків діяльнocті.

Два роки перед виникнен-
ням КСУТу, 5 березня 1949 р., 
в Братиславі виник Культур-
ний союз угорських трудящих 
(Csemadok), який, як і СРУСР, не 
отримує фінансову підтримку 
від держави.

Літ.: 15 рoків нa cлужбі нa- 
рoду. Пряшів, 1966; 30 рoків 
Культурнoгo coюзу укрa їн-
cькиx трудящиx ЧCCР. Пря-
шів, 1982.

В цьому році д-р Микола Дуйчак, 
кандидат філологічних наук, відзначає 
свій життєвий ювілей – 85-річчя з дня 
народження. На кафедрі російської мо-
ви і літератури педагогічного факуль-
тету УПЙШ він працював з 1973 року.

Широка громадськість Миколу Дуй-
чака знає передусім як мовознавця, 
збирача і дослідника ономастики, мі-
кротопонімії та антропонімії русинів-
українців Східної Словаччини. З метою 
вивчення мовних явищ він об’їздив 270 

українських, в тому числі 14 шариських 
сіл Східної Словаччини. Результатом 
його польових досліджень стала йо-
го праця «Антропонімія Пряшівщини» 
(Пряшів, 2003).

Народився Микола Дуйчак 24 серп-
ня 1936 року у селі Ганиґівці біля Са-
бинова.

В 1955 році він у Пряшеві успішно 
склав матуру. Тут же здобув і вищу 
освіту на Пряшівському філологічному 
факультеті, після закінчення якого два 
роки вчителював у середній школі, а з 
1965 року став методистом російської 
мови Пряшівського крайового інститу-
ту вдоско налення кваліфікації вчителів, 
де, крім іншо го, організував літні мовні 
курси для вчителів російської мови. Уже 
під час праці в інституті в нього про-
явився потяг до вивчення ономастичної 
лексики українських сіл Пряшівщини.

У 1973 році Микола Дуйчак став 
членом кафедри російської мови та лі-
тератури Пряшівського педфакультету, 
де поряд з педагогічною роботою ство-
рились сприятливі умови для науково-
го дослідження. Його нахил до скарбів 
народних, до лексичного багатства рід-
ного населення його не покидає і до-
сі. Результатом його цілеспрямованої і 
невтомної праці на цій ниві стала його 
кандидатська дисертація «Мікротопо-
німія українських сіл Східної Словаччи-
ни (Лексико-семантичні групи та струк-
тура)», яка була публікована на про-
довження в Науковому збірнику Музею 
української культури у Свиднику.

Дослідній роботі наш ювіляр при-
свячує буквально весь свій вільний час. 
Навіть і тепер, коли він вже на заслуже-
ному відпочинку.

На сторінках Наукових збірників Му-
зею української культури у Свиднику 
Микола Дуйчак презентував себе таки-
ми дослідженнями: «Мікротопонімія сіл 
Старинської долини (лексико-семан-
тичні групи та структура)», НЗ МУК, 
№ 12, «Назви українських сіл Схід-
ної Словаччини з основами *jelьcha, 
*sedъlo, (*jedla), *bělъ* (На матеріалі 
печаток)», НЗ МУК, № 17, 1991, «Мі-
кротопонімія українських сіл Східної 
Словаччини (лексико-семантичні групи 
та структура)», № 19, 1994, «Словник 
мікротопонімів українських сіл Східної 
Словаччини (лексико-семантичні групи 
та структура), № 21, 1998, «Словник 
мікротопонімів українських сіл Східної 
Словаччини (лексико-семантичні групи 
та структура)», № 22, 1998, «Онімія 
в писемностях церкви, НЗ МУК, № 25, 
2010, «Асиміляційні процеси в онімії 
українських сіл Східної Словаччини, НЗ 
МУК, 2011, № 26.

Микола Дуйчак у співавторстві з 
Олексієм Лазориком опублікував також 
роботу – «Із спостережень над топоні-
мами з повноголоссям», НЗ МУК, т. 7.

Проблемні питання культурно-на-
ціонального життя русинів-українців 
Словаччини наш ювіляр часто розгля-
дає на сторінках періодичної преси, в 
тому числі в газеті «Нове життя». Біб-
ліографія його робіт чимала і складає 
близько 130 позицій. Серед них такі 
його роботи, як «Stavba hesla v mikro-
toponymickom slovníku», «Антропонімія 
сіл Старинської долини», «Специфіка 
південно-лемківської мікротопонімії на 
загальноукраїнському фоні», «Генезис 
печаток українських сіл Східної Словач-
чини», «Власні імена русинів-українців 
Пряшівщини», «Функціонування укра-
їнських пропрій в іншомовному сере-
довищі» та ін.

В 2003 році обачила світло світу йо-
го монографія – «Антропонімія Пряшів-
щини».

Книжка є результатом його 15-річ-

ного геуристичного дослідження. Щоб 
окреслити виміри монографії, згадає-
мо, що в ній піддано етимологічному, 
семантичному і словотворчому аналізу 
4 278 прізвищ та значну кількість пріз-
виськ, які він особисто записав, як ми 
вже згадали, у 270 селах Пряшівщини. 
Розмовно-побутові записи порівнюють-
ся в монографії з сучасними офіційними 
(словацькими) відповідниками, що має 
немале значення, оскільки прізвища та 
імена русинів-українців у метрики запи-

сувались і записуються згідно з норма-
ми мови державнотворчого народу.

Автор монографії констатує, що най-
численнішу групу у русинів-українців 
Пряшівщини становлять прізвища, в 
основу яких лягли переважно чоловічі 
власні імена східного церковного ка-
лендаря у своїй основній номінативній 
формі. Прізвища, в основі яких лежать 
переважно імена східного візантійсько-
го календаря, говорять про те, що їх 
носії були віруючими східної церкви й 
підтверджують приналежність населен-
ня південних схилів західних Карпат до 
українського народу.

Вартість книжки полягає і в тому, 
що власні імена людей, прізвища та 
інші власні назви широко викорис-
товуються сучасною наукою. Вони 
допомагають відповісти на питан-
ня про формування народностей і 
націй, утворення і розвиток етніч-
них груп та їх асиміляцію, сприяє 
глибшому висвітленню етногенезу.

Микола Дуйчак є одним з тих уро-
дженців нашого краю, яким не байдужа 
доля нашого населення, яке останніми 
роками піддається прискореній асимі-
ляції. Повторно згадаймо його слова, в 
яких він задумується над сучасним ста-
ном і перспективами русинів-українців 
Словаччини:

«Національну свідомість серед на-
шого населення утримувала церква 
східного обряду, в якій відправи прово-
дились церковнослов’янською мовою, 
а проповіді велись русько-українською 
діалектною мовою. Останнім часом це 
руйнується під впливом церкви і, та-
ким чином, втрачаються тисячолітні 
кирило-мефодіївські традиції. Така дій-
сність та заник школи призвели майже 
до повного занепаду віками плеканого 
релігійно-духовного та національно-
культурного життя.

Віками наші предки чинили опір 
асиміляції, але зі зміною політичної 
обстановки останніх десятиліть по-
силилися асиміляційні процеси, вна-
слідок чого вони поступово втрачають 
східнослов’янські риси, що видно на 
мові молодшої генерації, а причина 
цього полягає і в тому, що з церкви ви-
трачається кирилиця, а зі школи – азбу-
ка».

Життєва дорога, національно-куль-
турні орієнтири нашого ювіляра є при-
кладом для сучасників, як потрібно 
віднаходити своє місце в українському 
культурному просторі, в якому зродив-
ся наш етнос і до якого він за логікою 
історичного розвитку мав би поверну-
тись. На жаль, об’єктивних умов для 
таких процесів у середовищі русинів-
українців вже майже немає.

Життєвого оптимізму, здоров’я і сі-
мейного щастя, дорогий наш ювіляре 
Миколо.

На многая і благая літа!
Мирослав ІЛЮК.

За будівництвом залізничної 
лінії на ділянці Михаляни – Гу-
менне – Лупківський тунель 150 
років тому стояли владні інтере-
си колишньої Австро-Угорської 
монархії. Стратегічне значення 
залізниці через кілька десяти-
літь було підтверджене подіями 
Першої світової війни. Залізни-
ця також значно допомогла роз-
витку регіону.

«Якби інтереси влади Австро-
Угорщини не були на сході, ця 
залізнична лінія ніколи б не бу-
ла створена», – сказав Каміл 
Кочишко, голова Клубу друзів 
залізниць Східної Словаччини, 
з нагоди церемонії на лінії Ми-
халяни – Гуменне у суботу, 16 
жовтня 2021 р. Винятково тут зу-
стрілись два історичні паровози.

«Трасування залізниці від 
угорської низовини до Пере-
мишльського фортечного ком-
плексу вирішувалося у двох 
варіантах – через низовину 
Ондава або через Лабірську 
низовину. Ті, хто відстежував 

це, не зовсім усвідомлювали, 
наскільки принципово і на який 
час залізниця змінить характер 
регіону», – сказав Кочишко. Він 
вказав, зокрема, на події 1914 
та 1915 років, коли російські вій-
ська прорвалися аж до Гуменно-
го, тоді як їх вступу в угорську 
низовину перешкодили лише 
австро-угорські війська, які по-
трапили в цей район завдяки 
залізниці.

За словами державного се-
кретаря Міністерства транспор-
ту та будівництва Словацької 
Республіки Ярослава Кметя, ця 
залізнична ділянка 
також мала страте-
гічний характер у 
наступний період.

«Лінія Міхаляни – 
Гуменне становить 
основу транспорт-
ної інфраструктури 
регіону Нижнього 
та Центрального 
Земплина, з’єднує 
найбільш густона-

селені міста Гуменне, Михалів-
ці, Требішов і безпосередньо 
охоплює Кошиці та Пряшів, щоб 
полегшити подорож і викорис-
товувати більш екологічно чисті 
види транспорту», – додав дер-
жавний секретар.

Подія, що відбулася в суботу, 
включала їзду історичних паро-
возів, які зустрілися на вокзалі 
в Требішові, а звідти рушили на 
вокзал у Гуменне. Тоді ж у Ми-
халянах було відкрито меморі-
альну дошку до 150-річчя лінії.

Джерело: відділ пресслужби 
Міського уряду, Гуменне.

Наш ювіляр
Микола Дуйчак

У цьому році пригадуємо
 70-річчя початку діяльності КСУТу

(Закінчення з 1 стор.)

На залізниці Михаляни – Гуменне
винятково зустрілись два історичні паровози
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1.11.1851 р. – народився український 
поет, фольклорист, лексикограф Іван 
Манжура (170). Помер 15.5.1893 р.

1.11.1861 р.– народилася українська 
письменниця Дніпрова Чайка (справжнє 
прізвище – Людмила Олексіївна Васи-
левська) (160). Померла 13.3.1927 р.

2.11.1891 р. – народився закарпато-
український прозаїк і перекладач Олек-
сандр Маркуш (130). Помер 27.10.1971 р.

4.11.1921 р. – помер український 
композитор Яків Степовий (100). Наро-
дився 20.10.1883 р.

4.11.1911 р. – народився у Новоса-
ді Требішівського округу український 
художник Андрій Добош (110). Помер 
31.8.1997 р. в Кошицях.

5.11.1836 р. – помер чеський пись-
менник доби романтизму Карел Гінек 
Маха (185). Народився 16.11. 1810 р.

5.11.1931 р. – народився в Кленовій 
Снинського округу лікар-ортопед Ми-
хайло Штеньо (90).

6.11.1811 р. – народився український 
письменник, натхненник національного 
пробудження Галичини Маркіян Шашке-
вич (210). Помер 7.6.1843 р.

7.11.1921 р. – народився у Крайньо-
му Чорному Свидницького округу пе-
дагог, культурно-освітній діяч Михайло 
Гарайда (100).

7.11.1971 р. – засновано в Братисла-
ві Музично-драматичний ансамбль ім. 
Тараса Шевченка (50).

8.11.1891 р. – народився український 
політик та письменник Олесь Досвітній 
(130). Помер 23.12.1934 р.

8.11.1921 р. – помер словацький поет 
Павол-Орсаґ Гвєздослав (100). Наро-
дився 2.2.1849 р.

9.11.1931 р. – народився у Звалі 
Снин ського округу педагог, громадсько-
культурний діяч Юрій Муличак (90). По-
мер 3.1.2016 р.

10.11.1906 р. – народився колишній 
хо реограф УНТ і ПУНА Володимир Лі-
бовицький (115). Помер 18.12.1984 р.

12.11.1931 р. – народився в Чертіж-
ному Меджилабірського округу педагог, 
фізик Микола Прейса (90).

14.11.1831 р. – помер педагог, 
культур но-освітній діяч Маріан Маціє-
йович (190). Народився 26.4.1881 р. в 
Києві.

14.11. 1961 р. – помер у Празі укра-

їнський графік, портретист Юрій Вовк. 
Народився 21.3. 1899 року.

15.11.1916 р. – народився літературо-
знавець, бібліограф, іноземний член 
Національної академії наук України Ми-
кола Неврлий (105). Помер 18.8.2019 р. 
в Братиславі.

16.11.1921 р. – народився в Гумен-
ному художник-монументаліст Мікулаш 
Климчак (100). Помер 2.3.2016 р.

16.11.1851 р. – народився у Малому 
Липнику Старолюбовнянського округу 
художник Едуард Гриняк (170). Помер 
12.7.1917 р. у Праковцях.

18.11.1921 р. – народився словаць-
кий художник Фердинанд Гложнік (100). 
Помер 27.2.2006 р.

19.11.1821 р. – народився російський 
письменник Федір Достоєвський (200). 
Помер 9.2.1881 р.

19.11.1911 р. – помер єпископ греко-
католицької єпархії в Пряшеві Іван Ва-
лій (110). Народився 22.9.1837 р.

20.11.1886 р. – народився у Вираві 
Меджилабірського округу педагог, пуб-
ліцист, фольклорист Михайло Врабель 
(135). Помер 4.1.1923 р.

22.11.1991 р. – помер поет, прозаїк 
Володимир Ладижець (30). Народився 
17.6.1924 р.

25.11. 1926 р. – народився відомий 
компози тор, поет і прозаїк Михайло 
Машкін (95). Помер 13.11.1971 р.

25.11.1956 р. – помер український 
кі норежисер і письменник Олександр 
Дов женко (65). Народився 10.9.1894 р.

26.11.1876 р. – народився чеський 
ук раїніст Франтішек Главачек (145). По-
мер 15. 10. 1974 р.

28.11.1906 р. – народився в Хме-
льовій Бардіївського округу педагог, 
громадсь ко-культурний діяч Андрій Ка-
пішовський (115). Помер 12.5.1999 р.

30.11.1831 р. – народився в Торис-
ках Левоцького округу педагог, церков-
ний та культурно-освітній діяч, публі-
цист Михайло Котрадов (190). Помер 
29.1.1901 р.

30.11.1886 р. – помер український 
письменник і композитор Теодор Леон-
тович (135). Народився 1812 р.

30.11.1906 р. – народився словаць-
кий письменник, громадсько-культур-
ний ді яч, нотар в Габурі і Меджилабір-
цях Андрей Забредський (115). Помер 
29.11.1995 р.

30. 11.1946 р. – народився на 
Закарпат ті літературознавець, критик 
Микола Зимомря (75).

Незвичайною атмосферою дихав 
зал Словацько-українського куль-
турного та інформаційного центру 
в Пряшеві 14-го жовтня цього року. 
Українські народні пісні, які прозву-
чали на початку бесіди з гостем – Бо-
женою Фаргат-Попадич.

Уже її подвійне прізвище викли-
кало зацікавлення, бо воно звучить 
нашим селом на сході країни, але од-
ночасно й ароматом арабського світу.

Так воно і є. Пані Божена Фар-
гат-Попадич, уродженка села Пихні 
Снинського округу. В залі зійшлось 
кілька її знайомих, теж за походжен-
ням з того ж села, або і регіону, але 
і багато тих, яких захопила особа, 
відома у всій Словаччині, та й тема 
зустрічі. Тою темою була книжка, 
яку Божена Фаргат написала про Лі-
ван, де вона прожила значну частину 
свого життя. Через мозаїку коротких 
репортажів із країни вона хотіла до-
нести до читачів пізнання про ліван-
ців – можливо, звичайних, але реаль-
них, зі своїми звичаями, традиціями, 
історико-природною спадщиною, 
турботами і радощами. Про те, чого 
не все можна дізнатись про Ліван в 
енциклопедіях.

Як сталося, що молода студентка зі 
села Пихні попала у арабський світ?

За офіційними даними, в Лівані 
проживає 95 громадян Словаччини. 
Вони знайомляться один з одним, 
адже в основному словаки при-
їхали сюди за своєю студентською 
любов’ю – ліванцями, навчаючись у 
наших університетах. Одна з них – 
Божена Фаргат-Попадич.

Спочатку, після закінчення Філо-
софського факультету Університету 
Коменського в Братиславі, де за-
кінчила апробацію словацька мова 
і література – російська мова і літе-
ратура, один рік вчителювала в Се-
редній промисловій школі в Мияві, 
а від 1971 року працювала диктором 
Чехословацького радіо в Братиславі. 
Крім оголошування музичних кон-
цертів, прямих трансляцій, літера-
турних і публіцистичних реляцій, 
вона найбільш цікавилась вістями, 
коментарями, які опрацьовувала в 

своїй докторантській роботі. Стажу-
вала на Радіо Варна, в кількох раді-
останціях в Празі, Кошицях і Радіо 
Новий Сад.

У 1985 році і вона відійшла за сво-
їм коханим – лікарем, який студіював 
на ЛФ УК в Братиславі, до Лівану. 
Після школи молодий лікар Ахмед 
Фаргат знайшов роботу в лікарні в 
Бейруті. Здавалось, її родина сподіва-
лася, що вони забудуть про себе. Хоча 
Ахмед їм подобався, їм не подобала-
ся ідея, що їхня дочка поїде за ним у 
країну, яка на той час була небезпеч-
ною. Але пройшов рік, повернувся 
Ахмед – і було весілля.

Кілька років пані Божена жила по 
черзі вдома та в Лівані. Коли оста-
точно переїхала, у неї вже були дві 
доньки. Ліван був втягнутий у гро-
мадянську війну, і Ахмед Фаргат 
часто переїжджав з родиною туди, 
де було безпечніше. Через кілька 
років у неї народилася третя дити-
на – син Алі. І йому було лише рік 
і два місяці, коли доктор Фаргат 

помер від серцевої недостатності.
За день до смерті Ахмед сказав: 

«Я знаю, що для вас означає Словач-
чина. Але я хочу, щоб наші діти мали 
своє коріння. Жити тут». Пані Боже-
на Фаргат пообіцяла виконати його 
бажання, вона дотримала свою обі-
цянку і залишилася жити в Лівані.

Чому вона не залишила зруйнова-
ну війною країну як вдова з трьома 
дітьми, хоча її родина пропонувала 
це?

Відразу після смерті чоловіка вона 
на деякий час повернулася зі своїми 
дітьми до Словаччини, але це були їх-
ні дочки – одинадцятирічна Марина і 
Діана, дев’ять з половиною років, які 
попросили поїхати додому, до Ліва-
ну. У них були друзі, школа та багато 
люблячих родичів у Лівані, де вони 
виросли.

Книжка, про яку розповідала пані 
Божена Фаргат-Попадич, говорить 
про Любий Ліван. Любий тому, бо 
він на три десятиріччя став її другою 
батьківщиною. Почала його пізна-

вати, коли говорилось про Ліван як 
про Швейцарію Близького Сходу. Але 
найглибше його пізнавала під час 
неспокійних і небезпечних років ві-
йни, від половини 80-их років аж до 
року 2000. Вимазує з пам’яті втечі 
до сховищ перед бомбардуванням, 
разіями в будь-яку денну чи нічну 
годину, наляканих пацієнтів в орди-
нації чоловіка, щоденні побоювання, 
чи шкільний автобус з дітьми довезе 
дітей здорових додому, неперестанні 
вісті про нещастя, яке відігравалося 
найчастіше на півдні, де вони жили.

Божена Фаргат-Попадич прочи-
тала і одне з її оповідань з книжки, 
яке говорить про Касиму – матір де-
сяти дітей, 4 синів і 6 доньок, жінку 
з терпкою долею, яку пізнав цілий 
край. Її село від самого початку із-
раїльської окупації Лівану аж до ви-
зволення у 2000 році було бомбардо-
вано. Перший син загинув уже в 1982 
році, ступивши на міну, які у вигляді 
різних іграшок розкидували літаки. 
Нещасливою нагодою, вистрілом з 

гвинтівки, загинула одна з доньок, 
чоловіка арештували, мов допомагав 
місцевим партизанам, мучили, били, 
внаслідок чого помер. У 1990 році 
помер найстарший син, який зали-
шив наречену перед свадьбою. Тіло 
третього сина принесли з недалеких 
гір, бо сини уже давно працювали в 
русі опору.

Мати Касим мало-хто бачив плака-
ти, жаліти над долею. Таких матерів 
в Лівані сотні, навіть тисячі. Її гла-
дить на душі думка, що її сини і сини 
інших матерів не загинули даремно. 
Але ніколи не забудуть день, коли їх-
ні діти відходили з дому з завданням, 
а більш не вернулись.

Вкінці авторка цитує слова ліван-
ського письменника Georges Ghraib:

«Якби наші молитви мали нале-
жати ще комусь іншому, ніж Богові й 
Лівану, тоді вони належали б матері. 
Станьмо на коліна перед вівтарем і 
помолимось за неї, за матір.»

Бесіду з Боженою Фаргат-Попадич, 
яку вів Павло Боґдан, доповнювали 
фотографії з Лівану, його колишній 
пишний, а тепер зруйнований вигляд 
після війни, залишки прекрасних бу-
дов, скверів. А підфарбовувала бесіду 
і музика в арабському тоні, що дода-
ло зустрічі незвичайний колорит.

-єво-

ВАЛЬКІВ – 
VALKOV

– вимерле село
(oкр. Cтрoпків)

Volko (1363), Valkou (1372), 
Walkov (1410), Valko (1773), 
Walkow (1808), Valkov (1920).

Cтaт.: 1828 – 42 будинків, 323 
жителі, 1869 – 265, 1921 – 64 бу-
динки, 228 жителів, з т. 17 чcл., 
199 руcької нац., 10 євр., 199 гр.-
кaт., 10 р.-кaт., 10 ізр.; 1940 – 229, 
1948 – 228, 1961 – 231.

Площа xoтара 981 гa.
Русько-українське село Вальків 

знаходилось на місці, де тепер 
розташоване штучне водоймище 
Домаша. Водоймище виникло в 
1962 – 1967 рр. на річці Ондаві. 
Внаслідок побудови припинило 
існування 6 сіл – Добра над Он-
давою, Келча, Велика Домаша, 
Трепец, а поруч з Вальковом та-
кож дальше русько-українське 
село Петеївці, а також частково 
Бзяне і словацьке село Турани 
над Ондавою. У 1957 р. у Валь-
кові було загалом 42 будинки. 

З первісного Валькова зберігся 
лише один дім (відомий як Рум-
пель) і церква Покрову Пресвятої 
Богородиці (1817 р.). Церква була 
реконструйована в 1927 р. і від-
ремонтована після Другої світової 
війни. Під час літнього сезону тут 
відбуваються літургії. Придорож-
ній хрест був побудований в 1927 
році. Був відремонтований в 2013 
році. Тепер на ньому замість ки-
риличного напису ІНЦІ фігурує 
латинський INRI.

Впeршe у дoкумeнтax Валь-
ків згaдуєтьcя 1363 р. У 1372 р. 
село нaлeжaлo cім’ї Рoзгoні нa 
Чичв’янcькoму пaнcтві. У 1493 р. 
– 5 гocпoдарських двoрів, з якиx 3 
були нeзaceлeні. Від кінця XVI cт. 
cело вxoдилo дo Cтрoпківcькoгo 
пaнcтвa. У 1715 р. з 18 будин-
ків 10 булo нeзaceлeниx. Люди 
зaймaлиcь зeмлeрoбcтвoм. Вва-
жається, що село остаточно при-
пинило існування у 1965 році.

Л. Нідерле в роботі Místopis 
a národnostní statistika obcí 
slovenských (Прага, 1919) причис-
ляв Вальків до словацьких сіл. 
Проти цього говорить існування 
церкви східного обряду, а Ужго-

родська унія 1646 року, на осно-
ві якої постала греко-католицька 
церква, торкалася православного 
руського населення.

До наших днів дійшов шема-
тизм місцевого приходу. Тут свя-
щенниками були: (1726 – 1726) 
Олексій Микулович, (1726 – 1746) 
Олексій Моханич, (1746 – 1746) 
Даниїл Мастис, (1747 – 1750) Да-
міан Валковський, (1786 – 1825) 
Василь Ставровський, мол., 
(1826 – 1830) Адам Коцакович 
(*1800), (1830 – 1832) Арсеній 
Петрикович, (1836 – 1838) Андрій 
Ґернат, (1838 – 1839) Олександр 
Петрашович, (1840 – 1868) Іо-
анн Гуснай (*1808), (1868 – 1871) 
Альберт Брадач, (1871 – 1877) 
Миколай Петричко, (1877 – 1881) 
Михайло Вайда (Воєвода), (1882 
– 1886) Миколай Ладомерський 
(*1842), (1887 – 1893) Юрій Дзу-
бай, (1894 – 1899) Лео Петрашов-
ський, (1900 – 1908) Михайло Са-
бол, (1908 – 1914) Микола Келли 
(*1885), (1914 – 1919) Юрій Не-
вицький (*1891), (1920 – 1923) 
Віктор Чисарик, (1924 – 1929) 
Юлій Вислоцький (*1898), (1929 – 
1936) Корнелій Андрашко, (1937 
– 1945) Йосиф Палащак, (1945 – 
1945) Йосиф Боровський, (1945-
1950) Михайло Дюришин.

-мі-

Сторінки минулого (41)

В Ужгороді показано близько 
сотні робіт, зокрема й графічні 
аркуші, ескізи. Керівник музею 
Франциск Ерфан зазначив, що це 
– гарна нагода побачити більший 
обсяг творів Йосипа Бокшая, бо 
постійно в музеї вони експону-
ються лише в одному залі, що ви-
ставка дає змогу вкотре відчути 
вагу і значення митця, відкрити 
для себе щось нове навіть у до-
бре знаних полотнах.

Мистецтвознавець Олена При-
ходько розповіла, як із приходом 
більшовицької влади твори са-
крального мистецтва було нака-
зано знищувати, а роботи Бокшая 
вдалося сховати і зберегти, аж до 
1991 року про їх існування широ-
кий загал нічого не знав.

Ректор Закарпатської академії 
мистецтв Іван Небесник розповів 
про освіту Йосипа Бокшая і його 
педагогічний вплив на наступ-

ні покоління митців Закарпаття.
Серед гостей відкриття вистав-

ки були також дипломати Гене-
ральних консульств Угорщини та 
Словаччини, митці, творча інтелі-
генція Закарпаття.

Після урочистої частини відбу-
лася Архієрейська Подячна Служ-
ба Божа, на якій служив Преосвя-
щенний владика Ніл Мукачівської 
греко-католицької єпархії.

Закарпаття онлайн.

Календар

Ліван і доля жінки в арабському світі
Божена Фаргат «Хабібі   Ліван – Любий Ліван».

(Božena Farhat  Miláčik Libanon)

 V Божена Фаргат-Попадич.

 V Книжка про Ліван.

Виставка до ювілею художника
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Василь Грицак
З Братислави надійшла смутна вістка: 

14 жовтня 2021 р. на 65 році життя помер 
проф. МУД-р Василь Грицак, канд. наук.

Серед спеціалістів і як довгорічний 
примар гострої кардіології Кардіологічної 
клініки національного інституту серцево-
судинних хвороб в Братиславі користав-
ся заслуженим авторитетом.

Народився Василь Грицак 5 січня 1956 
року в національно свідомій українській 
сім’ї.

Коли більше як перед 30 роками при-
святив себе медицині і пізніше терапії, як у нас кажуть – інтерній ме-
дицині, він не міг передбачати, що діагнози, про які писав у своїх мо-
нографіях і наукових працях, колись випробує на власній шкірі, краще 
сказано, на власному серці, а ще до того з рідкісним діагнозом. Цій 
високоспеціалізованій справі він присвятив більше як 15 років.

Василь Грицак не забував ні про найблагородніший скарб, який 
отримав в рідній сім’ї Шерегіїв і Грицаків, а саме що людина повин-
на любити свій народ, мову і культуру. Національно-культурні справи 
власного народу стали справою його небайдужого серця. Він відвіду-
вав українські вечори Музично-драматичного ансамблю ім. Т. Шевчен-
ка, програми Посольства України в СР, рідний край батьків – Закарпат-
ську Україну і Східну Словаччину. Будучи за кордоном, він обов’язково 
навідував українські товариства, церкви, музеї тощо.

Вічная йому пам’ять!
Останнє прощання з покійним відбулось 20 жовтня 2021 р. в брати-

славському крематорію.
Редакція виражає глибоке співчуття рідним і близьким покійного.

Редакція

Михайло Гудак
У понеділок, 18.10.2021 р., в Пряшеві 

помер культурно-освітній діяч, довгорічний 
працівник Культурного союзу українських 
трудящих, згодом Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки Михайло Гудак.

Михайло Гудак народився 16.10.1938 
р. в селі Руське Снинського округу, яке 
було виселено у зв’язку з будівництвом 
водоймища Старина. Закінчивши Середню 
торговельну академію в Пряшеві, 
працював спочатку коротко в редакціях 
періодичних видань Культурного союзу 
українських трудящих, потім в Українському 

національному театрі, пізніше був редактором Української студії 
Чехословацького радіо в Пряшеві та секретарем ОК КСУТ в Пряшеві. 
Був організатором та модератором фестивалів в регіоні. Особливо 
широку діяльність розгорнув в пряшівському «Руському домі», де в 
період кульмінації культурно-освітньої діяльності в середовищі русинів-
українців чи не кожного дня відбувались акції культурно-освітнього 
характеру.

Найбільшою його любов’ю був театр, головним чином самодіяльний. 
Для самодіяльних колективів, драмгуртків він регулярно готував 
відповідні методичні матеріали. Він був організаційним керівником та 
членом театру поезії. Окремою книжкою видав посібник для активів з 
цивільних справ.

Похоронний обряд відбувся у п’ятницю, 22.10.2021 р., в Пряшеві.
Вічная йому пам’ять!                                                                            -мі-

Зразу ж після першої купелі 
в честь новонародженої дитини 
справляли радосник – угощення, 
на яке скликували найближчу 
рідню і обов’язково сусідів. Скли-
кані гості приносили породіллі 
деякі страви і напиток (хто що 
міг): калачі, хліб, яйця, суп, кур-
ки, горілку і т. п. Прийшовши в 
хату, запрошені гості поздоров-
ляли батька з визначною подією, 
молодій матері й дитині бажали 
здоров’я і щастя: серенчу вам, 
боже, дай, малому, тобі ай ма-
тері, би могла коїти, дітина би 
спала, би била красна, добра, аби 
росла вам на радість а людям на 
потіху. Породілля (положница, 
положкиня) в цей час лежала 
в ліжку за плахтою (заслінь, за-
стеляча плахта). Вважали, що 
саме в цей час вона й дитинка 
дуже легко подаються врокам. 
Тому, показуючи декому з рідні 
новонароджену дитинку з метою 
охорони їх від злих очей, той по-
винен був самоперше подивитися 
до стелі й мовити: я тя не вріка-
ву – великой рости (Старинська 
долина). Коли в хату, де було но-
вонароджене, зайшла чужа особа, 
яка ще його не бачила, вона по-
винна була трикратно подивити-
ся до стелі, три рази поплювати і 
мовити: на мачки вроки, а на пса 
злість, невроком, яка шумна ді-
тина (с. Ґаврянець).

Магічні дії, які виконувалися 
в цей час, були спрямовані на 
охорону положниці та немовля-
ти від шкідливого впливу вище 
згадуваних демонічних істот, 
збереження життя дитини, за-
побіганню всяким дитячим за-
хворюванням і т. п. З цією метою 
під ліжко роділлі, як захисний 
засіб проти злим силам, клали 
різні залізні предмети: загостре-
ну сокиру, ножиці та гострий ніж 
(костуру), а у вікно серп. Крім 

заліза, як захисного засобу проти 
злих сил, домінуючу функцію ви-
конував передусім часник, далі 
сіль, проскура (дора), погаслі ву-
глики, освячені котики (миньки) 
та освячена вода. Ці предмети 
полужниці давали під голову або 
прив’язували на шию амулет – 
вузлик з вищезгаданими атрибу-
тами, жеби не пришов ід нюй не-
чистий дух, жеби нечистий дух 
не вимінив дітину (с. Старина). 
Подібні амулети клали до перин-
ки немовлятам, жеби са перелес-
ниці їмали (Старинська долина). 
Вірилося, що всі вище згадані 
предмети були здат-
ними протидіяти вся-
ким чарам, охоронити 
роділлю й дитину від 
всякого лиха – хвороб, 
нечистих сил і т. п.

В обстежуваній об-
ласті існувало повір’я 
про особливі дні в 
тижні та році, на 
основі яких намага-
лися визначити май-
бутнє новонародженої 
дитини. Так, напри-
клад, дитина, на-
роджена в середу та 
п’ятницю, у т. зв. пусні 
дні буде нещасливою в житті, в 
суботу – буде в житті щасливою, в 
неділю та визначні церковні свя-
та (Різдво, Новий рік, Водохрещі, 
Великдень і т. д.) буде парадной 
на кост (їжу); буде велика па-
радниця, буде великoй парадьош 
(Старинська долина).

За старовинним язичницьким 
повір’ям, батьки могли впли-
нути на долю своєї дитини вже 
ім’янареченням новонародже-
ного. За словами Любомира Бе-
лея, щоб уникнути поганій долі, 
завжди своєму нащадку давали 

некрасиві імена. Вірили, що гар-
ним і привабливим буде син на 
ім’я Некрас, Некраш.

Звичай давати ім’я дитині був 
пов’язаний з церковним обрядом 
– хрещенням новонародженої ди-
тини. Тому його згідно вибирали 
молоді батьки ще до хрещення. 
Найпоширенішими були такі іме-
на: Василь, Юрко, Петро, Мико-
ла, Федор, Іван, Андрій, Павло, 
Штефан; дівочі – Марья, Влена, 
Юля, Анця, Катка. Першородже-
ній дитині, за звичаєм, давали 
імена батьків. Коли дитина на-
роджувалася напередодні, в день 

або після якогось визначного цер-
ковного свята, то в честь цього 
її обов’язково називали іменем 
святого – мено сі приніс – за на-
родним переконанням, якщо 
дитину назвати іменем святого, 
святкування якого припадає на 
найближчі дні після народження 
дитини, то воно сприятиме щас-
тю й добробуту немовляті в його 
майбутньому житті.

Йосиф ВАРХОЛ – 
Надія ВАРХОЛ.

Фотографії: архів 
СНМ – МУК у Свиднику.

Звичаї нашого села
ДИТИНА У ЗВИЧАЯХ, ОБРЯДАХ

ТА МАГІЧНИХ ДІЯХ ПРЯШІВЩИНИ (4)

1.11.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Святкова програма (Р)
2.11.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
3.11.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська
4.11.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
5.11.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
6.11.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
19.00 – 20.00 – Клуб особистостей ру-

синський
20.00 – 20.30 – Громадянський клуб
20.30 – 21.00 – Гіт-парад русинський
21.00 – 22.00 – Національний журнал 

український
22.00 – 23.00 – На словечко
7.11.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Там у нас, реприза
22.00 – 22.30 – Корені, реприза
22.30 – 23.00 – Гіт-парад український, 

реприза
23.00 – 24.00 – Клуб особистостей, 

реприза
8.11.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
9.11.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
10.11.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Дзвони над країною, 

русинськи, реприза

11.11.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – Клуб особистостей 

український
12.11.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
13.11.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 21.00 – Мандрівка з музикою – 

Музика етносу
21.00 – 21.30 – Мости
21.00 – 22.00 – Музика національнос-

тей
14.11.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Бесіда русинська, ре-

приза
22.00 – 22.30 – Громадянський клуб, 

реприза
22.30 – 23.00 – Гіт-парад русинський, 

реприза
23.00 – 24.00 – Клуб особистостей, 

реприза
15.11.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
16.11.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
17.11.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Святкова програма (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська
18.11.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.11.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
20.11.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 20.30 – Ми, русини
20.30 – 21.00 – Музика національнос-

тей
21.00 – 22.00 – Клуб особистостей 

український, реприза

22.00 – 23.00 – Мандрівка з музикою, 
реприза

21.11.2021 – неділя
09.00 – 10.00 – Літургія ГКЦ, Пряшів
21.00 – 22.00 – Дзвони над країною 

русинськи, реприза
22.00 – 22.30 – Мости, реприза
22.30 – 23.00 – Музика національнос-

тей, реприза
22.11.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
23.11.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
24.11.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Там, у нас
25.11.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – На словечко
26.11.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
27.11.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 20.30 – Корені
20.30 – 21.00 – Гіт-парад український, 

реприза
21.00 – 22.00 – Національний журнал 

український, реприза
28.11.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Бесіда русинська, ре-

приза
22.00 – 22.30 – Ми. русини, реприза
22.30 – 23.00 – Музика національнос-

тей, реприза
29.11.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
30.11.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)

Зміна програми можлива.

Програма радіо

 V Мати з немовлям. Руське, 40 роки ХХ ст.

Народ скаже – як зав’яже
Взав чорт корову, най бере і теля.
Здохла корова, най здыхать і теля.
Кідь вже пропала корова, то може і теля.
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.

Дежо ся сповідать отцю ду-
ховному:

– Отче, украв єм ґаздови три 
гускы. Позавчера єдну а вчера 
другу...

– Але то суть лем дві..
– Але ай днеська є день...

k   k   k

– Юрку, чом єсь ся не оженив 
зо Зузков?

– Має речову ваду.
– Яку?
– Ниякому хлопові не знає 

повісти ні....
k   k   k

Дохтор радить Штефанові:
– Кедь хочете добрі спати, не 

можете зо собов до постели 
брати проблемы.

– Добрі, пан дохтор, але моя 
жена не хоче спати сама.

k   k   k

Судця ся просить Параскы, 
чом ся хоче розвести.

– Бо старый ся ґу мі ховать 
насильно.

– А то вас б’є?
– Ні, лем ня нутить, жебы-м 

їла то, што єм му наварила.

k   k   k

Шеф магазину говорить но-
вому продавцьові:

– Сьте приятый, але най вас 
ани не нападне людей окрада-
ти..

– Не бійтеся, шефе, до того 
ся всім мішати не буду...

Г у м о р


