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І телефонування без роу-
мінгу між Словаччиною та 
Україною також було одні-
єю з тем, про які йшла мо-
ва під час візиту Прем’єр-
міністра Едуарда Геґера 
до Ужгорода 12 листопада 
2021 року. Також з Прем’єр-
міністром України Денисом 
Шмигалем розмовляли про 
вступ України до Європей-

ського Союзу та покращен-
ня взаємовідносин.

Привітання «Доброго ран-
ку» пролунало прямо на 
прикордонному переході 
«Ужгород». Місце, яке до-
сі згадується в звітах про 
дорожній рух у зв’язку з 
довгими колонами. «Кор-
дон важливий з точки зору 
безпеки, але з іншого боку 
важливо, щоб цей кордон 
не роз’єднував ці країни, 
а щоб життя між регіона-
ми на кордоні могло текти 

та розвиватися», – сказав 
Пре м’єр-міністр Едуард Ге- 
ґер.

У пункті пропуску «Ужго-
род – Вишнє Німецьке», що 
на українсько-словацькому 
кордоні, відбулася міжурядо-
ва зустріч Прем’єр-міністра 
Словацької Республіки Едуар-
да Геґера та Прем’єр-міністра 
України Дениса Шмигаля.

Тут начальник митного посту 
«Ужгород-автомобільний» За-
карпатської митниці Михайло 
Дуран розповів представникам 
урядів Словаччини та України 
про хід реконструкції наявних 
та будівництво нових об’єктів 
інфраструктури на пасажир-
ському напрямку зазначеного 
пункту пропуску.

Відтак, присутнім провели 
презентацію реконструкції двох 
переходів, як з боку України, 
так і Словаччини. Розповіли, 
що на митному посту «Ужго-

род» незабаром завершуються 
всі роботи реконструкції паса-
жирської ділянки, будівництва 
складу митного органу, віднов-
лення навісів вантажного тер-
міналу та встановлення ска-
нуючої системи для легкових 
автомобілів.

У перспективі буде відкрито 
8 ліній для оформлення па-
сажирських транспортних за-
собів, 2 лінії для автобусів і 2 
лінії для пасажирського спо-
лучення пішоходів. Наразі 
це єдиний пункт пропуску зі 
Словаччиною, який проводить 
оформлення всіх транспортних 
засобів і пасажирів.

Як підкреслив Глава уряду 
України, наразі залишається 
питання укладення необхідних 
угод зі Словаччиною, що до-
зволить запровадження пішо-
хідного й велосипедного руху 
в пункті пропуску «Ужгород 
– Вишнє Німецьке». «Відповід-
ний протокол перебуває на роз-
гляді Словацької сторони. Роз-
раховуємо на конструктивне 
обговорення цих питань під час 
наших двосторонніх зустрічей», 
– зауважив Денис Шмигаль.

Голова українського Уряду 
також підкреслив, що Україна 
зацікавлена у розвитку спів-
робітництва зі Словаччиною в 
митній сфері. За його словами, 
одним із актуальних напрямів 
такої співпраці наразі є обмін 
інформацією між митними ор-
ганами обох країн та реаліза-
ція пілотного проєкту обміну 
попередньою інформацією, ін-
формує пресслужба Закарпат-
ської митниці.

-р-

8 листопада 2021 року в Сло-
вацькому національному музеї 
– Музеї української культури 
у Свиднику в урочистій обста-
новці було вручено від імені Лі-
ітературного фонду Словаччини 
медаль і пам’ятний лист пись-
меннику Юліусу Паньку.

Літературний фонд як на-
ціональна культурна громад-
ська установа, що підтримує 
створення нових робіт у галузі 
словесної, театральної, радіо-
телевізійної та кінокультури, у 
номінації автентичний худож-
ній літературний твір україн-
ською мовою нагородив Премі-
єю імені Івана Франка за 2020 
рік нашого земляка, сучасного 
українського письменника Сло-
ваччини Юліуса Панька за кни-
гу «Я – Михась» (видавництво 
Дрогобич: Коло, Україна).

Це насправді висока честь 
отримати премію, названу іме-
нем Івана Франка і нагорода 
автору дісталась правом. Ця 
сатирична повість, в якій пере-

мішались гумор і серйоз-
ність, дійсно заслуговує 
уваги. Письменник ли-
шився вірним своїм цін-
ностям, зокрема любові 
до свого краю, до своїх 
людей, оскільки описує 
життя українців під Дук
лею серед словацького 
та польського населення. 
Головний герой твору – 
неординарна містечкова 
особистість Михал Ми-
халяк, сам не знає, ким 
він є і через призму його 
життя автор дотепно ви-
сміює все те, що відбувалось у 
суспільстві до і після падіння 
«берлінського муру».

Вітаємо переможця з нагоро-
дою! Бажаємо подальшого твор-
чого натхнення та успіху!

СНМ – МУК

 V Вівторок, 9 листопад 2021 року, став визначним днем для 
пластового юнацтва. В Українському культурному центрі в 
Пряшеві здійснилися перші сходини нового юнацького гуртка, 
для якого юнаки і юначки вибрали назву «Білі вовки». Гурток бу-
де працювати під керівництвом виховників Якуба Ґонтковсько-
го, Івани Іванчикової та спочатку і Володимира Кравця. У першій 
зустрічі взяли участь Івана та Нікола Галчікові, Луція Пашми-
кова, Матуш Панчак, Олівер Леферович, Алексія Пітер-Бучкова, 
які до себе запрошують всіх бажаючих з рядів учасників літніх 
таборів «ПЛАСТу», та не лише їх, з Пряшівського та Кошицько-
го країв у віці від 12 до 18 років.

Українці цілого світу відзначають 9 
листопада День української писемнос-
ті та мови. 21 рік тому Українське ра-
діо вперше провело Радіодиктант на-
ціональної єдності, і ця щорічна подія 
на сьогодні стала наймасштабнішим 
регулярним флешмобом з популяриза-
ції української мови та грамотності.

Тому що пластове новацтво в Ко-
шицях свої сходини, які є частиною 
діяльності Недільної школи україно -

знавства, проводить через вихідні, 
діти День української писемності та 
мови відзначили вже в суботу, 6 лис-
топада. Спочатку керівники новаць-
ких роїв «Торнадо суслики» і «Орли-
ці» Маріяна Кравець та Володимир 
Кравець дітям розказали багато чого 
цікавого про українську мову. Довіда-
лись, крім іншого, що українська мова 
офіційно визнана однією з найкраси-
віших: вона посідає друге місце у сві-
ті за мелодійністю (після італійської) 
й третє за красою лексики (після 
французької та перської), що сучасна 
українська мова містить приблизно 
256 тисяч слів, що за лексичним за-

пасом українська найбільш споріднена 
з білоруською (84%), за якою сліду-
ють польська й сербська мови (70% 
і 68%) і аж після них мова російська, з 
якою українська мова має тільки 62% 
спільних слів. І також про те, що пер-
ші слова з української мови записані 
в 448 році нашої ери, коли візантій-
ський історик Пріск Панійський пере-
бував на території сучасної України 
в таборі володаря Аттіли, який згодом 

розгромив Римську імперію, і записав 
слова «мед» і «страва». І ще багато 
чого іншого.

Говорили діти і про одного відо-
мого козака Юрія Кульчицького, який 
як розвідник – пластун захоронив у 
1683 році столицю Австрії Відень від 
турецьких військ. За це йому дозволи-
ли лишити собі трофеї, здобуті у тур-
ків-османів, між якими було і триста 
мішків кави. І так Юрій Кульчицький 
відкрив і першу у Відні кав’ярню. Діти 
навчилися використати і один із засо-
бів розвідників – невидиме письмо з 
молока.

С. Д.

Реставрують іконостас
3 листопада 2021 року було демонтовано іконостас з дерев’яної 

церкви, котра знаходиться в етнографічній експозиції просто неба 
СНМ – Музею української культури у Свиднику. Цю найголовнішу 
частину інтер’єру церкви східного обряду було відправлено на 
реставрування. Наведений процес пам’яткового відновлення СНМ 
– МУК у Свиднику реалізує завдяки міжнародному ґрантовому 
проєкту «Культурні зв’язки – культурна мобільність в прикордонному 
регіоні. HUSKROUA/1702/3.1/0040». Даний проєкт фінансується по 
міжнародній програмі транскордонного співробітництва Hungary 
Slovakia Romania Ukraine Cross Border Cooperation.

Надіємось, що в новому туристичному сезоні 2022 року 
відновлена сакральна пам’ятка засяє своїм первісним живописно-
різб’ярським мистецтвом і буде приваблюючим артефактом для 
відвідувачів музею, зокрема скансену.

СНМ – МУК

Едуард Геґер: «Кордон важливий,
але він не повинен розділяти країни»  

 V Під час зустрічі на кордоні: Е. Геґер (вліво) та Д. Шмигаль.

Юліус Панько отримав Премію ім. Івана Франка

 V На фото Юліус Панько, вправо літе-
ратурний критик Ярослав Джоґаник.

Радіодиктант національної єдності

 V Новацтво з керівником Маріяною Кравець пише в Недільній школі 
україністики диктант з нагоди Дня української писемності і мови.
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П’ята Міська організація Єд-
ноти пенсіонерів Словаччини, 
що працює при Центрі укра-
їнської культури в Пряшеві, 
у співпраці з 3-ою ПО СРУСР 
зорганіиувала тижневе релак-
саційне перебування для своїх 
27 членів в готелі «Гармонія» 
в місті П’єштяни. 15 жовтня на 
залізничній станції нас приві-
тав сам директор готелю Юрай 
Шуміхраст, який коротко по-

інформував про програму пе-
ребування та відпочинку. Від-
починок був дійсно дуже вда-
лий. Крім доброго харчування 
та 8 процедур, кожний вечір 
була музика, хто хотів співа-
ти – співав, хто хотів танцю-
вати – танцював. Забава була 
на високому рівні. Крім того, 
були зорганіиовані три поїздки 
– огляд міста П’єштяни, поїзд-
ка на замок Бецков та поїздка 

на могилу Мілана Растислава 
Штефаника. Що нам бракува-
ло, – це була наша пісня. І так 
подружжя Гусарові та Оцетни-
кові в останній вечір перебу-
вання зорганізували спільний 
вечір в окремому приміщені, 
де при модеруванні вечора Пе-
тром Беґені, всі ми від радості 
заспівали наші народні пісні 
та побавилися при гуморному 
слові.

Всі ми відходили додому 
у веселому настрої, що пре-
красно провели тиждень від-
починку при фантастичному 
колективі працівників готелю 
«Гармонія». Разом з нами там 
перебували й пенсіонери з Бра-
тислави та чеського міста Про-
стейов. Вертаючись додому, 
ніхто з нас і не подумав, що, 
крім доброї рекреації, ми при-
дбаємо і коронавірус COVID-19. 
З двадцяти семи учасників 15 
принесло зі собою додому й ко-
ронавірус. Щастя було в тому, 
що ми всі були вакциновані і 
коронавірус легше перебороли. 
І тут є приклад того, що про-
ти коронавірусу треба негайно 
вакцинуватись. Віримо, що всі 
будемо чимскоріше здорові.

П. Б.

24 жовтня цього року відзначила 
свій життєвий ювілей, 70ліття від 
дня народження, довгорічна член-
ка Союзу русинівукраїнців Сло-
вацької Республіки, 
активна представ-
ниця громадсько-
го та культурного 
життя Свидниччини, 
жінкадекламатор-
ка Надія Мущик зі 
Свидника.

Сімдесятиліття в 
її житті – свято осо-
бливе. Між ювілея-
ми проходять довгі 
роки, які багато чо-
го змінюють, в тому 
числі і нас самих. Так сталося, що 
Надія втратила зір і як сама гово-
рить: «... я незряча і навколишній 
світ – це дотики, звуки і струни 
мого серця». Силі волі, доброті, 
оптимізму, розуму, інтелігенції 
цієї, посвоєму унікальної особис-
тості, можна лише позаздрити. Ця 
незвичайна жінка має що розпо-
вісти про себе та свої досягнення 
і може бути прикладом активної 
громадянської позиції. Адже На-
дія Мущик більше двадцяти років 
очолює окружну організацію Унії 
незрячих та слабозорих Словаччи-
ни у Свиднику, є членкою крайової 

ради Унії. А це клопітка праця при 
підготовці і проведенні активнос-
тей, таких як День Білої трости-
ни чи Білий олівець та інших, або 

спільних проєктів з 
подібною організаці-
єю у сусідній Польщі.

Від 2002 року є по-
стійною учасницею 
конкурсного огляду 
з художнього читан-
ня жінокдекламато-
рок «Струни серця» 
ім. Ірини Невицької, 
про що пише: «Дякую 
людям, що запро-
сили мене до цього 
огляду. Поезія мене 

доповнює, приводить між людей... 
Поезія для мене – насолода, читаю 
і чую саму себе, чую інших і порів-
нюю, набираю досвід від кращих 
читців. Я нікого не бачу, але сер-
це моє відчуває тепло і радість...».

Що додати до цих слів?..
Дорога Надіє! Щиро вітаємо Тебе 

з ювілеєм та бажаємо ту теплоту і 
радість неповторну свою надовго 
зберегти, здоров’я Тобі і щастя, ми-
лості від Бога, від людей добра, на 
многії і благії літа!

Л. Ражина,
РР СРУСР у Свиднику.

Про нашу найдавнішу діаспо-
ру на Балканах, на жаль, обмаль 
літератури українською мовою. 
Тому вихід книжки Миколи 
Шанти «Паннонське чудовись-
ко» у львівському видавництві 
«Апріорі» відразу привернув 
увагу.

З легкої руки перекладача Ан-
дрія Любки роман 62-річного 
руснацького письменника отри-
мав в Україні несподіваний роз-
голос. Відбулися дві резонансні 
презентації у Львові та Ужгороді.

Адже досі про 15-тисячну діа-
спору, яка себе йменує «русна-
ками» і примандрувала з Карпат 
у теперішнє сербське межиріч-
чя Тиси і Дунаю ще в середині 
18-го століття, згадують вряди-
годи. А шкода, бо це направду 
своєрідний феномен, який має 
безпосередній стосунок до нас.

Коли Австро-Угорщина відво-
ювала тутешню рівнину від 
Османської імперії, то почала 
активно заселяти покинуті зем-
лі новими колоністами. І робила 
це по-імперськи далекоглядно, 
змішуючи різні народи, аби не 
виробити якоїсь усталеної біль-
шості. Тож поруч з німецьким 
селом поставало угорське, сло-
вацьке, сербське, румунське.

Два пустища під заселення 
виділили і закарпатським укра-
їнцям, які ще перебували на та-
кому архаїчному рівні розвитку, 
що перекочували сюди зі своєю 
стародавньою самоназвою «рус-
наки». (Письмова назва «руси-
ни» закорінилася на Закарпатті 
значно пізніше – в другій поло-
вині ХІХ століття).

І цих кілька тисяч закарпат-
ських колоністів не розчинили-
ся у вирі історії поміж значно 
сильнішими народами, а збе-
реглися, витворивши у цьому 
паннонському котлі мікроетнос, 
який досі називає свою мову 
«руською», а власне коріння ви-
водить із часів нашої спільної 
України-Русі.

Найбільшого розквіту русна-
ки зазнали в другій половині 
ХХ століття, коли їхня кількість 
сягала до 25 тисяч. Однак не-
стримна глобалізація, демогра-
фічний спад та криваві балкан-
ські міжусобиці призвели до 
того, що кількість руснаків за 
кілька десятиліть зменшилася 
майже вдвічі. Подих незворот-

них процесів відчувається на-
віть там, де все раніше вигля-
дало більш-менш спокійно. Так, 
на кафедрі руснацької мови та 
літератури Новосадського уні-
верситету другий рік поспіль 
постає гостра проблема зі вступ-
никами. В останні два роки 
вступає лише по одному студен-
ту. За такої тенденції кафедра, 
яка є по суті єдиним науковим 
осередком руснаків, може опи-
нитися на межі закриття. (До 
слова, саме через брак студентів 
закрилися кафедри русиністи-
ки в Угорщині та Польщі).

Тривожна ситуація виникла 
торік із єдиною руснацькою гім-
назією в Руському Керестурі, де 
також було лише кілька охочих 
вступати у руснацьке відділен-
ня.

Невтішні прогнози і в шкіль-
ництві. Із трьох шкіл, де на-
вчання велося по-руснацьки, 
в Дюрдьові вже два роки не на-
бирають руснацький клас, у Ко-
цурі до першого класу цьогоріч 
пішло лише 6 школярів, у Русь-
кому Керестурі – 30. Ще сотня 
школярів в Новому Саді, Верба-
сі та Кулі вивчають рідну мову 
факультативно. За таких умов 
молодь перебуває в постійному 
іншомовному інформаційному 
потоці, що пришвидшує асимі-
ляцію.

Адже лише в одному Руському 
Керестурі руснаки становлять 
більшість із 5 тисяч жителів, 
але й там демографія вносить 
свої сумні корективи.

Великі трагедії 
маленького народу

І книжка Миколи Шанти, 
який є одним із провідних рус-
нацьких літераторів, якраз роз-
повідає про те, що відбувається. 
Як і в попередньому романі «Па-
пуча страцена у Львове», автора 
болить доля його маленького 
народу, який поступово зникає 
на наших очах. Певна річ, що 
кожна діаспора рано чи пізно 
асимілюється, якщо не підсилю-
ється новими переселенськими 
хвилями з материнських тере-
нів. Завдяки чому, наприклад, 
тримається українська діаспора 
в США і Канаді.

Трагедія руснаків полягає в 
тому, що Закарпаття настільки 
інакше розвивалося, що за цих 
майже три століття руснаки Во-
єводини суттєво розійшлися у 
мові, звичаях, ментальності зі 
своїми колишніми земляками. І 
тепер вони опинилися у трагіч-
ній самотності перед обличчям 
Вічності.

Микола Шанта разом з біль-
шістю місцевих інтелектуалів 
розуміє, що для крихітної рус-

нацької спільноти зв’язок з 
Україною є ще одним шансом 
виходу у широкий світ. Адже по 
великому рахунку, окрім Сербії, 
де вони проживають, ніхто ни-
ми особливо не інтересується.

Тому вихід роману «Паннон-
ське чудовисько» українською 
мовою є вагомою подією з різ-
них поглядів. Адже попередніх 
видань руснацьких авторів у 
нас порахуєш на пальцях: це 
антологія малої прози «Там, ко-
ло Дунаю», поетична антологія 
«Ми тут не гості», оповідання 
Михайла Ковача «Тихі води», 
дитяча книжка Дюри Папгаргаї 
«Наталка, дівча, яке любило ко-
ней», поетична збірка Саманти 
Рац-Стоїлькович «Десь близь-
ко», монографія Юліана Тамаша 
«Українська література між Схо-
дом та Заходом». Та й виходили 
вони в основному в Ужгороді 
невеличким накладом. Це вкрай 
мало, адже руснаки створили 
чималу літературу своєю мікро-
мовою, про рівень якої говорить 
і роман Миколи Шанти.

Дві війни
«Паннонське чудовисько» 

мож на назвати книжкою-епо-
сом, хоча вона розповідає лише 
про дві історичні події в жит-
ті руснаків: угорську окупацію 
Другої світової війни та серб-
сько-хорватську війну початку 
1990-х років. Обидві принесли 
значних втрат маленькій спіль-
ноті. Досить сказати, що лише в 
одному селі Дюрдьові було зни-
щено понад двісті беззахисних 
мешканців, що складало 15% 
усіх жителів села. Серед них був 
і дід Миколи Шанти. Потреба 
проговорити оту родову травму, 
коли його матір, тоді семирічна 
дівчинка, залишилася без роз-
стріляного батька, і стало осо-
бистою спонукою до написання 
роману.

Наступною кривавою сторін-
кою напрочуд мирного народу 
стала битва за Вуковар 1991 ро-
ку, який знаходиться на кордо-
ні з Сербією. Кількамісячний 
штурм хорватського міста тоді 

ще югославською армією завдав 
важкого удару руснакам. Адже 
і в місті, і в недалекій околиці 
було тих кілька сіл, де мешкали 
руснаки Хорватії. Війна немило-
сердно обпалила їх своїм вог-
нем. З часу тих трагічних подій 
громада хорватських руснаків 
зменшилася вдвічі і нині нара-
ховує менше двох тисяч осіб.

Руснаки Хорватії і Сербії опи-
нилися по різні боки лінії фрон-
ту і змушені були одягати вій-
ськову форму ворогуючих армій 
і дивитися одні на одних через 
приціл «калашнікових», гину-
чи за чужі для них національні 
суперечки. Про все це напрочуд 
переконливо розповідає у рома-
ні Микола Шанта, спираючись 
на реальні щоденники руснаць-
кого журналіста з Вуковару, 
який передав їх перед смертю 
своєму другові-письменнику.

Роман про Паннонське нена-
ситне воєнне чудовисько, яке 
пожирає невинних жертв, зали-
шає після себе болючий після-
смак, надовго змушує задумати-
ся над історичними долями на-
родів. Ті, що прагнули загарбати 
якомога більше – в результаті 
агресії опинилися в ще прикрі-
шій ситуації. Бажання отримати 
територіальні здобутки оберну-
лися для них численними люд-
ськими втратами і новими роз-
чаруваннями та національними 
травмами. Чудове застереження 
для інших імперських «чудо-
виськ», які й понині не полиша-
ють наміру встромити хижі кігті 
і в українське тіло.

Олександр ГАВРОШ.

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

Пенсіонери відпочивали

Великі трагедії маленького народу

 V Письменник Микола Шанта (праворуч) та перекладач Андрій Люб- 
ка на презентації роману «Паннонське чудовисько» в Ужгороді.
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Метеорит
«Княгиня»

Від падіння 
метеорита біля Ули-
ча минуло 155 років

Значний інтерес у колах 
спеціалістів викликає метео-
рит «Княгиня», який упав 9 
червня 1866 року поблизу 
Улицької долини на Снин-
щині. Цю місцевість місцеві 
жителі називають Чорними 
Млаками. Він належить до 
найбільших на території Цен-
тральної Європи. Цю подію 
нагадує малий кратер, який 
знаходиться десь двісті ме-
трів за словацько-українським 
кордоном, на території Закар-
патської області України. Ви-
ходячи з історичних джерел, 
найбільший кусок метеори-
та важив 293,5 кг і для того, 
щоб його витягти, потрібно 
було запрягти шість пар во-
лів. Загалом було знайдено 75 
фрагментів, які були переда-
ні в музеї Санкт-Петербурга, 
Будапешта і Відня. Історичні 
джерела говорять, що коли 
величезний метеорит дотор-
кнувся землі, Улицька доли-
на задрижала, все навколо 
вкрилося густим димом і люди 
думали, що настав кінець сві-
ту. Пізніше назвали це яви-
ще кам’яним дощем. Під час 
міжвоєнної Чехословаччини 
чехи визначили туристичну 
стежку до кратера. З певним 
застереженням можна сприй-
няти інформацію, що на міс-
ці падіння метеорита побував 
всесвітньовідомий письменник 
та астроном Жуль Верн. Опис 
природи у його повісті «Замок 
у Карпатах» ніби співпадає з 
снинськими скалами і терито-
рією, на яку впав метеорит.

Довідники приносять нові 

відомості про метеорит: подо-
лавши близько двохсот кіло-
метрів, приблизно о 17:00 9 
червня 1866 року він вибухнув 
на висоті 40 км над с. Княги-
ня (Україна, Закарпатська 
обл., Великоберезнянський 
р-н.), розпавшись на більш 
ніж 1200 шматків, чим викли-
кав короткочасний метеорний 
потік. Осколками обсипало 
значну площу в радіусі до 5 
км. Основна маса метеоритно-
го тіла (імовірно ядро), вагою 
в 279 766 грамів приземлила-
ся у восьми кілометрах від с. 
Княгиня, на схилі гори Стінка 
(1078 м) в урочищі Чорні Мла-
ки.

Падіння метеорита – не 
рідкість в Словаччині. На її 
території було підтверджено 
падіння шістьох метеоритів. 
Більшість з них датується 
ХІХ століттям. Залишки ме-
теоритів знаходяться в трьох 
сховищах словацьких установ 
(Природознавчий музей СНМ, 
Мінералогічна колекція ка-
федри мінералогії і петрології 
Природознавчого факультету 
Університету ім. Коменсько-
го, Словацький музей охоро-
ни природи та спелеології) і 
в кількох збірках словацьких 
колекціонерів.

В 1814 році метеорит було 
знайдено в русько-українсько-
му селі Ленартові Бардіївсько-
го округу.

-мі-

ВAРAДКA – 
VARADKA
(oкр. Бaрдіїв)

Warathka (1492), Varadka (1773), 
угoр. Váradka.

Cтaт.: 1869 – 318 жит., 1880 – 346, 
з т. 298 руськ., 1 чсл., 1890 – 351, 
1900 – 296, з т. 284 руськ., 1 чcл., 
1910 – 246, 216 руськ., 1921 – 240, 
з т. 45 чсл., 46 буд., 240 жит., з т. 45 
чcл., 167 руc.; 235 гр.-кaт., 26 р.-кaт., 
5 ізр.; 1930 – 258, з т. 198 рос., 45 
слов., 1940 – 279, 1948 – 289, 1950 
– 281, з т. 55 слов., 176 рос., 2 р.-
кат., 229 гр.-кат., 1961 – 259, 1970 
– 228, 1980 – 194, з т. 189 укр., 5 
слов., 1991 – 51 буд, (з т. 11 незас.), 
142 жит., з т. 99 слов., 15 русин., 23 
укр., 5 ром., 125 правосл., 8 гр.-кaт, 
2 бeз, 2 єв., 5 нeвcт., 2001 – 168, з 
т. 127 слов., 6 русин., 7 україн., 10 
р.-кат., 2 гр.-кат., 144 прав., 2011 – 
188, з т. 56 слов., 83 ром., 20 русин., 
3 україн., 26 невст. Щодо релігійної 
приналежності більшість становлять 
православні – 118, 12 р.-кат., 10 гр.-
кат., 1 – християнська община, 16 – 
Релігійна община свідки Єгови, 2 без 
віросп., 29 невст., 2013 – 196 жит., 
2017 – 216 жит.

Хотарні назви: Буковинн, Під Буко-
винов, На полях, На вигонох, Сутіни, 
Лаз, Обшар, Орташ, Долинки, Долина.

Площа xoтара 737 гa.
Варадка рoзтaшoвaнa в дoлині рі-

ки Oндaви, мeжує з Пoльщeю. Cело 
зacнувaли пoceлeнці з шoлтиcoм 
дo 1470 р. як cклaдoву чacтину 
Мaкoвицькoгo панства. У 70-80 рр. 
XV cт. у Варадці булo 12 двoрів, 1492 
р. – 4. В кінці XV cт. cело cпуcтoшили 
пoльські війcькa. Урядовий лексикон 
поселень Угорщини 1773 р. Варад-
ку реєструє як чисто руське село. 
За релігійним переписом населення 
1806 р. село зачислене як греко-ка-
толицьке з руською мовою проповіді. 
У 1787 р. – 52 буд., 271 жит., 1828 
– 60 буд., 471 жит., які зaймaлиcя 

вівчaрcтвoм, у 1869 р. – 318 жит. У 
1850-69 тa 1890-1910 рр. – знaчнa 
мігрaція ceлян, пeрeвaжнo зa oкeaн. 
У 1914 – 1915 рр. село зайняли ро-
сійські війська. У міжвoєнний пeріoд 
ceляни прaцювaли пeрeвaжнo у 
ліcax тa як ceзoнні сільськогоспо-
дарські рoбітники. У 1944 р. Варадка 
булa міцнo пoшкoджeнa війнoю. 1960 
р. зacнoвaнo ЄCГA. Чacтинa ceлян 
прaцювала у зaвoдax Бaрдієвa. У Ва-
радці булa oднa з нaйдaвнішиx шкіл 
oкругу. 1896 р. учитeль М. Oлeaр 
(нaр. 1862 у c. Дубoвa) нaвчaв дітeй 
пo-руcьки. Піcля 1945 р. – українська 
пoчаткова шкoлa. 
У ч и т e л ю в a л и : 
Ф.Рoжeк, М. Ми-
xa  лoв, C. Пeтeр, 
І. Пивoвaрник тa 
ін. З 1976 р. шкo-
лярі їздять нa 
нaвчaння у cело 
Ниж ня Пoлянкa. 
Дe рeв’яний прa вo-
cлавний xрaм Прe-  
cвятої Бoгo рoдиці 
пoб удo вaнo 1924 р. 
Греко-кaтолицький 
cвя щeнник від 1821 
р. Цeркoвнa мeтри- 
кa вeдeтьcя від 
1845 р. У 1947 р. в Україну пе-
реселилось 17 осіб (6 родин). У 
cелі пoбудoвaнo будинoк культу-
ри. Нaрoдився мoвoзнaвeць A. 
Куримcький (1933-1980). В сучасно-
му плідну духовну і культурно-про-
світницьку діяльність проводить міс-
цевий православний священник о. 
прот. мгр Петро Савчак.

Дерев’яний храм Покрови Пресвя-
тої Богородиці (1924, НПК). Первіс-
ний храм був побудований в другій 
половині ХVІІІ ст. Про нього дійшли 
дві версії: перша розповідає, що 
храм був знищений під час Першої 
світової війни, за дальшою версією, 
що так сталося вже в 1827 р. Храм 
побудований в простому стилі, на 
кам’яних фундаментах. На вежі є 
три дзвони. Іконостас будувався по-

спіхом і не був довершений. Іконо-
стас містить чотири головні ікони 
– св. Миколая, Богородиці Одигітрії, 
Христос Учитель та ікона Покрови 
Пресвятої Богородиці. Від 2000 року 
храм передано у власність право-
славної церкви.

Список священників: (1732 – 1732) 
Василь Двоздович, (1733 – 1750) Іо-
анн Голецький, (1791 – 1799) Іоанн 
Завацький (*1768), (1805 – 1848) 
Андрій Подгаєцький, (1848 – 1867) 
Олександр Подгаєцький, (1868 – 
1906) Іоанн Капішинський, (1906 
– 1921) Еміл Капішинський, (1922 – 
1927) Миколай Капішинський, (1927 
– 1950) Миколай Бурик (*1894), ві-
домості про православних священ-
ників після Пряшівсього собору не 

збереглись. Шематизм зазначає ще 
таких греко-католицьких священни-
ків: (1991 – 1992) Йосафат Штефан 
Луцак ЧСВВ, (1991 – 1992) Михай-
ло Куруц, ст, замісник з Висланки, 
(1992 – 1993) Йосафат Штефан Лу-
цак ЧСВВ, замісник з Микулашової, 
(1993 – 1996) Владимир Гриняк, за-
місник з Микулашової, (1996 – 1997) 
Петер Цап, замісник з Микулашової, 
(1997 – 1998) Павол Літавец, заміс-
ник з Микулашової, (1998 – 2002) 
Петер Ґелетка, замісник з Микула-
шової, (2002 – 2004) Петро Ткач, за-
місник з Микулашової. Капеланами 
були: (1822 – 1823) Петро Гвоздович 
(*1796), (1846 – 1847) Андрій Артим 
(*1822).

-мі-

Михал Марко завжди був вдяч-
ний своїм родичам за те, що йо-
му і його двом братам дали мож-
ливість студіювати: всі здобули 
вищу освіту. Як усі біловежчани, 
і його отець ходив за заробітком 
на подомовий обход. Їх орек (ґаз-
дівство), як і інших селян, не міг 
прогодувати сім’ю, а не те що да-
вати дітей студіювати.

Коли отець відходив «до дра-
ги» (так називали відхід за за-
робітком), тоді йому як най-
старшому не раз приговаряв: 
«Помагайте мамі, а ти, Михале, 
дбай о худобу, ходь її пасти, але 
і не забудь про книжку». Отак і 
подібно ми згадували, коли він 
прийшов працювати у Кошиці.

Михал Марко народився 
15.11.1940 р. у селі Біловежа 
(окр. Бардіїв), де й закінчив 
сільську ОШ (1 – 5 клас) з укра-
їнською мовою навчання. Далі 
продовжує навчання у Серед-
ній одинадцятирічній школі з 
українською мовою навчання 
в Бардієві, де належить до най-
кращих учнів. Після здачі атеста-
ту зрілості вирішує студіювати 
у військовій медичній академії 
Карлового університету в Град-
ці Кралове. Навчання закінчує в 
1964 році з титулом MUDr. Вже 
як молодий студент познайо-
мився з студенткою Карлового 
університету, з якою одружи-
лись в 1965 році.

Його і дружину перші робо-
чі кроки вели у Кошиці. Михал 
працював у військовій лікарні, 
де починає його перша практи-
ка ціложиттєвого професійного 
лікарського наміру – кардіологія 
та інтерне лікарство. Його дру-
жина стає учителькою в одній з 
середніх шкіл.

Від 1966 року короткий час 
працює у військовому корпусі в 
Лештеніцях, окр. Млада Болеслав.

Визначна зміна 
у Михала настала в 
1969 році, коли його 
призначають голов
ним лікарем дивізії 
в Топольчанах, де 
працює до 1978 ро-
ку. Його фахові і про-
фесійні відомості, а 
особливо людський 
підхід до воїнів, ци-
вільного персоналу і 
пацієнтів слідкували 
фахівцілікарі і вирішили їх ви-
користовувати у військовій лі-
карні у Братиславі. Там він далі 
студіює, працює над собою, але 
рівночасно віддає свої знання 
і досвід молодим не лише вій-
ськовим лікарям з області карді-
ології та інтерного лікарства.

У 1988 році його переміщають 
у центральну військову лікарню 
Прага і призначають примаром 
першого інтерного відділу із 
званням полковника.

Приходить 1992 рік, і його 
знов переміщають у Братиславу 
у військову лікарню, де працює 
як заступник директора і при-
мар інтерного відділу аж до від-
ходу на пенсію.

Він лікував найвищих пред-
ставників ЧССР – від президен-
тів, міністрів і до закордонних 
представників. Завжди давав по-
ради і лікував своїх краянів. Ось 
один приклад: у братиславську 
лікарню привезли без докумен-
тів хлопа. Коли його пробрали, 
перше його бажання було: «Дай-
те мі пензлі, фарби, полотно, 
картон». Михал дав гроші мед-

сестрі, щоб все закупила… Після 
розмови і огляду одної картини 
ми усміхнулись… бо художник 
користався тим самим кольором 

і перед тим мав виставку картин 
у Бардіївському курорті, а тепер 
він лікувався у Братиславі.

У пенсійному віці працював 
в кардіологічній амбуланції в 
MarkoMedik зі сином Петром, 
який вирішив піти шляхом свого 
батька.

Михал Марко був подрібно ін-
формований про причини моєї 
хвороби, чим я був мило зди-
вований. Велике моє щастя, що 
мене постигло нещастя якраз у 
Братиславі і син перевіз мене до 
найближчої лічниці туди, а не 
кудись інде. Там почалось моє 
успішне лікування. Я дотепер 

вдячний йому, що я між своїми 
– но, на жаль, приходить мені 
смутна повинність писати спо-
гади про Михала Марка.

За його надзвичайне людське 
відношення до краянів, лікар-
ську поміч краянам, хто до нього 
звернувся, наше село – Біловежа 
надало йому почесне грома-
дянство. Кожного року прихо-
див хоч би один раз на цвинтар 
поклонитися, покласти вінок 
квітів на могилу родичів і близь-
ких.

Вістка про його смерть 4 бе-
резня 2021 року глибоко ранила 
всіх біловежчан. Особливо смут-
но стало на душі тим, яким він 
помагав у час хвороби і піднімав 
їх з лікарняного ліжка.

Андрій БАЛЕНЧИН, ст.

k   k   k

Під час мого лікування ми 
говорили і про смутні приго-
ди наших торгівців. Ось одна 
з них:

Після виникнення «протек-
торату» нашим подомовим 
торгівцям – обходникам, що 
ходили в Чехію, було туди 
заборонено їхати. Вони роз-
думували, як перейти гра-
ницю. В Бардієві «на уряді» 
здобули документи, що там 
їдуть «на роботу». На кордо-
ні у Макові хтось «добрий» 
дав вістку про біловежчанів 
і їх намір! Як приходили на 
границю, так усіх поступово 
заарештували – понад трид-
цять п’ять «робітників». Ніх-
то з них не признав інший 
намір своєї дороги. Всі були 
ув’язнені і засуджені при-
близно на шість місяців. Од-
ного з в’язниці перевезли у 

лічницю в Ружомберок, звід-
ки привезли мертвого додо-
му (залишилось троє дрібних 
дітей і молода вдовиця). І це 
є свідоцтво їх розслідування і 
стан перебування у в’язниці. 
Про стан здоров’я, особливо 
старших хлопів, нелегко го-
ворити, бо поступово «відхо-
дили» на другий світ…

Хто знав натуру жителів Бі-
ловежі (особливо хлопів), той 
порозумів, що про них роди-
на і честь до сторічного ре-
месла були на першому місці. 
Подомові торгівці вирішили 
«за роботою» їхати у Відень 
через Братиславу-Петржалку, 
що їм і успішно вдалось. Ця 
дуже успішна торгівля пев-
ний час була і після Другої 
світової війни.

Далі ми згадували про змі-
ну мислення столітнього тор-
гівця і цілої родини. Добрі 

наші сільські учителі і де-
котрі священники спочатку 
переконували родичів, щоб 
давали дітей в різні середні 
школи, а пізніше абсольвенти 
тих шкіл, їх діти – вже тех-
ніки, учителі, інженери, еко-
номісти, лікарі переконували 
вітців, щоб залишились дома 
при матері і знайшли іншу 
роботу близько дому. Цей не-
легкий і не короткий процес 
нам дуже пригадував пізнішу 
реляцію РТВС «Zlaté časy».

Під час мого лікування і 
інших зустрічей ми говори-
ли про веселі і важливі події 
про наших добрих і надміру 
досвідчених вітців, дідів, пра-
дідів.., що пішком проходили, 
проїздили цілу Європу, а де-
котрі й Америку.

А. Б.

Сторінки минулого (43)

Спомини про лікаря і полковника Михала Марка

 V Найбільший кусок метеорита 
«Княгиня» зберігається у При-
родознавчому музеї у Відні.

 V Храм Покрови Пресвятої Богородиці у Варадці.
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У мальовничому середовищі Му-
ранської гори на Передній Горі в 
передостанні вихідні жовтня зу-
стрілися члени КПС та таборової 
булави – Ксеня Рибак, Святослав 
Довгович, Володимир Кравець, 
Владка Шакова, Емма Ногова, 
Якуб Гонтковський, Нікола Галчі-
кова, Барбора Щенсна і Адріана 
та Івана Іванчикові, щоб разом 
поговорити про майбутні плани та 
діяльність «ПЛАСТу», єдиної мо-
лодіжної організації русинів-укра-
їнців в Словаччині.

Доброю вісткою є, що після но-
вацького гуртка в Кошицях най-
ближчими днями має розпочатися 
діяльність такого гуртка у Брати-
славі, а з початку листопада та-
кож діяльність юнацького гуртка в 
Пряшеві. Говорили також про під-
готовку проєктів для отримання 
підтримки від Фонду підтримки 
культури національних меншин 
КУЛТ МІНОР на 2022 рік, яки-
ми неодмінно будуть 25-та Літня 
школа україністики та 27-й Літній 
табір «Карпати» з орієнтовною да-
тою відбуття в останній тиждень 

липня та семінар з вишколом ви-
ховників.

«ПЛАСТ» в Словаччині і цього 
року буде активно брати участь 
у традиції Вифлеємського вогню 
у світі та 12 грудня 2021 року в 
Храмі св. Єлисавети в Кошицях 
разом зі словацькими скаутами з 
рук пластунів із Закарпаття пе-
рейме його світло. Разом зі сло-
вацькими скаутами ми навесні на 
великому зібранні святкуватимемо 
День св. Юрія, покровителя скау-
тів. Було домовлено, що на зламі 
травня та червня ми зорганізуємо 
і традиційне свято українського 
«ПЛАСТУ» – Свято Весни.

В рамках розвитку міжнародно-
го співробітництва будемо допома-
гати нашим подругам з «ПЛАСТу» 
у Великобританії у підготовці їх-
нього зимового табору, який має 
відбутися в середині лютого у Ви-
соких Татрах і має бути зосередже-
ний на льодолазіння. У ньому ма-
ють взяти участь дорослі пластуни 
з Великобританії, Австрії, України 
та, звісно,   зі Словаччини.

Святослав ДОВГОВИЧ.

Куми та запрошені гості при-
носили для новонародженого по-
дарунки – крижма – 23 метрів 
купованого білого полотна (па-
келат). Готуючи дитину до хре-
щення, в куток крижми загорнули 
гроші, щоб була багатою, а крижму 
пов’язували червоною стрічкою, 
оберіг від вроків, або в залежності 
від статі дитини: хлопчику – стріч-
кою синього кольору, а дівчин-
ці – червоного. Дитину до кресту 
несла повитуха або одна з числа 
близьких родичів матері. Виходячи 
з хати, дитину притуляли ід сто-
лові, жеби било почливой, жеби го 
так бечельовали як стул (Старин-
ська долина). Під час церковного 
обряду хрещення новонароджено-
го тримала на руках хрещена мати, 
яка його несла з хрещення. Повер-
таючись додому, дитину переда-
вали крізь вікно, жеби са годувало 
(с. Руське). Зайшовши в хату, хре-
щена мати вклонилася, а мовила: 
Поганя зме вам взяли, а хрестяна 
зме вам принесли, дитині побажа-
ла в майбутньому житті великого 
щастя, радості й здоров’я на сто 
літ. Після того дитину тричі під-
німали вгору, би такой великой 
а щасной било; тричі притуляли 
до стола та печі, примовляючи: 
Бись такой славной било як стул, 
а такой тучной як пец. Дитину 
розвили, притуляли до хліба, по-
кладеного на столі, жеби такой 
било доброй, як хліб. Потім дівчин-
ку давала на стіл на миску й тричі 
обертали за сонцем, жеби швидко 
танцювала (с. Їновець). Після цих 
дій хрещений батько брав хреще-
ного на руки й віддавав матері за 
ширму. Після хрещення хрещеного 
купали аж на третій день, жеби не-
скоро пак другой дітина била.

З приводу хрещення дитини в 
той самий день відбувалися хрес-
тини – сімейна хрещанська гости-
на на честь новонародженого, на 
яку запрошували передусім всіх 

кумів, близьку рідню та сусідів. На 
хрестинах, подібно як на весіллі, 
важливу роль відігравав чопнарь, 
який присутніх частував горілкою. 
Палюнку наливав в одну чарку за 
сонцем, щоб дитина добре росла. 
Першу чарку (пилося виключно з 
однієї чарки) наливав хрещеному 
батькові нанашкові, який підносив 
тост в честь хрещеного: Великой 
рости на радусть матері, нянькові 
і вшиткуй родині. Аби-сь ня, крес-
нятко, бечельовало, як виростеш, 
аби я тобі на свадьбі бив, аби я те-
бе благословив ай твою путь, кади 
ти будеш повертати (с. Старина).

За традицією, присутні на хрес-
тинах дарували на тарілку для 
новонародженого гроші. В 2030 
роках минулого століття це було 
від 2030 крон. Даруючи на таріл-
ку гроші, присутні співали: Треба 
би нам, треба на стул танір дати, 
бо би ми хотіли кресня вдарувати 
(с. Руський Потік). Хрестильні пісні 
невеликі щодо розсягу й нескладні 
за побудовою. В них оспівується 
гостинність господарів, висловлю-
ються найкращі побажання крес-
нятку. Та найбільше місця в даних 
піснях відведено батькам та хре-
щеним батькам й кумам, які стали 
об’єктом висміювання. Після хрес-
тин на другий день влаштовували 
поглодини, погладаня, на які скли-
кували лише сусідів та найближчу 
рідню. На поглодинах доїдали те, 
що залишилося від хрестин – по-
зачищували туто, шо там зуста-
ло по хрестинах (с. Улич). Майже у 
всіх народів щасливою вважалася 
сім’я, де народжувались хлопці. Іс-
нували спеціальні магічні дії, які 
нібито забезпечували народження 
хлопців. Так, зразу після виводу 
(овітки, вивітки) куми розбирали 
ширму, за якою лежала положкиня 
з дитиною, а палиці, до яких була 
прикріплена ширма, кидали на по-
лиці з горшками, вигукуючи: На 
полиці меджі горці, жеби били самі 

хлопці! (с. Ялова). З цією ж самою 
метою роділля, яка після хрестин 
йшла на церковне очищення – ви-
від, вийшовши на подвір’я, при-
мовляла: Вшиткой бичав’я виджу, 
лем єдну ялувку (с. Їновець).

Цикл післяродових обрядів від-
значався діями, переважно магіч-
ними, спрямованими на досягнен-
ня вдалого психічного та фізично-
го розвитку немовляти, введенням 
дитини в коло сім’ї та родини. При 
годуванні дитини материнським 
молоком дбали про те, щоб впер-
ше плекати починали з правого 
персу, жеби дітина не била мирха-
та, лівой. Після першого постри-
ження, яке здійснювалось через 
рік від дня народження дитини, 
зістрижене волосся дівчинки ки-
дали в поточну воду, жеби єй воло-
шя росло як з води (Свидник); горі 
водов метали, аби росло парадной 
(с. Старина) або кидали у вогонь 
в печі, жеби так скоро наросло, як 
скоро згорит (с. Куримка). В дея-
ких місцевостях досліджуваного 
регіону волосся часто укладали 
до верби, жеби так скоро росло, 
як верьба (с. Руський Грабовець). 
Першнй молочний зуб, який ви-
пав малій дитині, мати з’їдала з 
хлібом – не будуть зуби го ніґда бо-
літи. З цією ж метою перший зуб 
кидали за припічок, мовлячи: На, 
ти, свершку, зуб діравий, а мені дай 
золотий (с. Руський Грабовець). Ці 
магічні дії мали забезпечити дити-
ні здорові зуби.

Хоч традиційна обрядовість, 
пов’язана із народженням дитини, 
відійшла у минулість, в народній 
свідомості до сьогодні продовжує 
побутувати звичай церковного 
хрещення та кумування, який, як 
і в минулому, користується гли-
бокою повагою та пошаною серед 
сільського населення.

Йосиф ВАРХОЛ – 
Надія ВАРХОЛ.

1.12.1926 р. – народився в Ганигів-
цях Сабинівського округу педагог Ан-
дрій Локай (95). Помер 17.2.2001 р.

1.12.1931 р. – народився в Оряби-
ні Старолюбовнянського округу ху-
дожник Микола Диць (90).

1.12.1981 р. – помер педагог Іван 
Масиця (40). Народився 31.12.1908 р. 
у Микулашовій Бардіївського округу.

5.12.1926 р. – помер французький 
ху дожник Клод Моне (95). Народився 
14.11.1840 р.

5.12.1931 р. – народився україн-
ський письменник Григір Тютюнник 
(90). Помер 6.3.1980 р.

6. 12 1871 р. – народився україн-
ський поет Микола Вороний (150). 
Помер 7.6.1938 р.

6.12.1926 р. – народився у Хме-
льовій Бардіївського округу еконо-
міст, педагог, член-кореспондент Че-
хословацької сільськогосподарської 
академії, проф. Димитрій Хома, док-
тор наук (95).

7.12.1811 р. – народився україн-
ський письменник, автор ліричних 
віршів «Жебрак», «Рекрутка», «На-
родний дім», «Руська думка» Микола 
Устиянович (210). Помер 3.11.1885 р.

7.12.1936 р. – помер український 
но веліст Василь Стефаник (85). На-
родився 14.5.1871 р.

8.12.1941 р. – помер політич-
ний діяч Іван Мондок (80). На-
родився 21.5.1893 р. в Руському 
Грабівці Собранецького округу.

8.12.1981 р. – помер актор Пряшів-
ського УНТ Павло Симко (40). Наро-
дився 7.4.1926 р. в Чукалівцях Снин-
ського округу.

10.12.1821 р. – народився росій-
ський поет Микола Некрасов (200). 
Помер 8.1.1878 р.

10.12.1886 р. – народилася у Збуд-
ській Білій Меджилабірського округу 
пое теса, прозаїк, культурно-освітній 
діяч Ірина Невицька (135). Померла 
21.11.1965 р. в Пряшеві.

11.12.1891 р. – помер український 
філолог, народознавець Олександр 
Потебня (130). Народився 22.9.1835 р.

11.12.1931 р. – народився у Рож-
ківцях Меджилабірського округу лі-
тературний критик, перекладач, полі-
тичний діяч Во лодимир Черевка (90). 
Помер 24.3.2014 р.

13.12.1906 р. – народився у Дра-
гові поет, автор збірок віршів «Гір-
ські вітри» (1936), «Заграли струни» 
(1960), «Втеча з темряви» (1964) Ми-
кола Рішко (115). Помер 17.3.1994 р. 
в Ужгороді

13.12.1986 р. – помер історик, 
педа гог, громадський діяч Іван Бай-
цура (35). Народився 21.12.1930 р. у 
Сукові Ме джилабірського округу.

14.12.1856 р. – народився в Пакос-
тові Стропківського округу письмен-
ник, пе дагог Іван Кизак (165). Помер 
19.10.1929 р.

14.12.1931 р. – у Пряшеві вийшов 
пер ший номер української газети 
«Слово народа» (90). Газета пере-
стала виходити в 1932 р.

17.12.1926 р. – народився у Ви-
драні Меджилабірського округу пе-

дагог, істо рик Василь Франко (95).
20.12.1881 р. – народився в Ма-

тяшку Воронівського округу поет, 
музикант Сигізмунд Бринський (140). 
Помер 28.3.1932 р. в США.

20.12.1911 р. – народився у Буків-
цях (тепер Хустський район Закарпат-
ської області України) православний 
церковний діяч Словаччини Микола 
Щербей (110). Помер 14.9.1990 р.

20.12.1916 р. – народився в Ми-
клушівцях Пряшівського округу педа-
гог, культурно-освітній діяч Іван Адзи-
ма (105). Помер 28. 1.1987 р.

24.12.1901 р. – народився росій-
ський прозаїк Олександр Фадєєв 
(120). Покін чив життя самогубством 
13.5.1956 р.

25.12.1931 р. – народився в Пін-
ківцях Собранецького округу історик 
Павло Гапак (90).

25.12.1961 р. – помер політичний 
діяч, голова УНРП Василь Караман 
(60). На родився 21. 5.1903 р. в Няґо-
ві Меджила бірського округу.

27.12.1886 р. – народився в Бехе-
рові Бардіївського округу громадсько-
культурний діяч Йосиф Збіглей (135). 
Помер 30.7.1971 р.

29.12.1941 р. – помер україн-
ський музикознавець і фольклорист 
Дмитро Ревуцький (80). Народився 
5.4.1881 р.

29.12.1921 р. – народився в Пчо-
линому Снинського округу педагог, 
мовозна вець, укладач унікального 
«Атласу українських говорів Східної 
Словаччини» (вийшов посмертно 
1991 р.) Василь Латта (100). Помер 
27.6.1965 р.

Звичаї нашого села
ДИТИНА У ЗВИЧАЯХ, ОБРЯДАХ

ТА МАГІЧНИХ ДІЯХ ПРЯШІВЩИНИ (6)
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Мілан Ґерка
У Пряшеві у вівторок, 2.11.2021 р., по-

мер секретар і речник Священного Синду 
Православної церкви Чеських земель і 
Словаччини, колишній декан Православ-
ного богословського факультету (ПБФ) в 
Пряшеві о. проф. д-р Мілан Ґерка, канд. 
наук. Він також був членом Митрополичої 
ради Православної церкви та ректором 
Православної богословської семінарії 
ПБФ Пряшівського університету.

Мілан Ґерка народився 6.1.1945 р. в 
русько-українському селі Ортутовій Бар-
діївського округу. На ПБФ почав працю-
вати після закінчення навчання в Петербурзькій духовній академії. З 
1983 р. – професор в галузі православного богослов’я. Присвятив себе 
екзегетиці Старого Завіту. Від заочного педагогічного працівника по-
ступово пройшов через посади старшого викладача, спиритуала, біб-
ліотекара, завідуючого окремих кафедр до посади декана факультету. 
Перебував на цій посаді з 1987-го по 1993 р.

Він також активно займався душпастирством. Був дяком (кантором) 
у соборі св. О. Невського у Пряшеві, настоятелем православного при-
ходу в Завадці (окр. Ґелниця), також організував і керував православ-
ним приходом в Спиській Новій Весі. Був деканом для округів Списька 
Нова Весь, Ґелниця та Левоча. З 2001 року – секретар і речник Свя-
щенного Синоду Православної церкви Чеських земель і Словаччини.

Мілан Ґерка належав до тих священнослужителів-патріотів, які щиро 
вболівали за духовні і національно-культурні справи населення, з якого 
вони вийшли. Користався заслуженим авторитетом в церковних і світ-
ських колах.

Вічная пам’ять!                                                                   -мі-

Молодь про плани на майбутнє

– Дежо, як єсь спокійный у 
новій роботі?

– Не поносую ся.
– А тівко береш?
– Тівко понесу.
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– Слухайте, куме, то мать 
значення жыти з таков женов, 
котра вам фурт одпорує?

– А в чім конкретно?
– Фурт як прийду домів, ся 

красно поздоровлю: «Добрий 
вечур», а она мі одповідать: 
«Добре рано...»
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Параска ся поносує Улі:
– Так ся мі здасть, же мій 

муж уж ня не любить так, як 
даколи.

– А чом сі то думаш?
– За послідні два рокы ани 

раз ся не об’явив дома.
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