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В останню суботу листопада в країні вшановують пам ять 
ертв Голодомору в 1932-33 рр. запаленням свічки. скільки о-

річна панахида біля хреста-пам’ятника перед катедральним хра-
мом св. . евського в Пряшеві із-за локдауну не відбудеться, 
просимо приєднатися до тих, о запалять свічку, аби вшанувати 
пам’ять 7,5 мільйона ертв Голодомору.

В Словацько-українському культурному та інформаційному цен-
трі в Пряшеві у співпраці з Посольством країни в Словацькій 
Республіці цими днями інстальовано виставку про ці смутні події 
під назвою Страчені голодом (Popravení hladom). Виставку мо на 
оглянути індивідуально в ре имі OP očkovaní alebo po prekonaní 
koronavírusu  після домовленості, тел.: 051/77 330 08, 0918/632 843.

Центральна рада
Союзу русинів-українців Словацької Республіки

Президент США Джо Байден 
вшанував пам’ять жертв Голодо-
мору та висловив підтримку су-
веренітету та територіальній ці-
лісності України. Про це йдеться 
у заяві президента США, опри-
людненій на сайті Білого дому.

«Кожного листопада ми уро-
чисто вшановуємо та віддає-
мо шану мільйонам невинних 
українців, які постраждали та 
загинули під час Голодомору – 
«смерті від голоду» – 1932 та 
1933 років. Чоловіки, жінки та 
діти, які втратили життя під 
час цього голоду, стали жертва-
ми жорстокої політики та ціле-
спрямованих дій режиму Йосипа 
Сталіна», – йдеться у заяві.

Президент США закликав, 
вшановуючи пам’ять жертв Го-

лодомору цього місяця, «знову 
взяти на себе постійну роботу 
щодо запобігання подібним тра-
гедіям у майбутньому та під-
тримки тих, хто сьогодні страж-
дає під ярмом тиранії».

«Український народ подо-
лав жах Голодомору, продемон-
струвавши свій дух і стійкість, 
і зрештою створивши вільне 
та демократичне суспільство. 
Пам’ятаючи про біль і жертв 
Голодомору, Сполучені Штати 
також підтверджують нашу від-
даність сьогоднішньому народу 
України та нашу непохитну під-
тримку суверенітету та терито-
ріальної цілісності України», – 
наголосив Байден.

День пам’яті жертв Голодомо-
рів в Україні відзначається 28 
листопада.
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Нагадаймо, що від 2006 ро-

ку в ареалі православної церк-
ви в Пряшеві стоїть Хрест в 
пам’ять жертв Голодомору. На 
мармуровій плиті Хреста є дво-
мовний українсько-словацький 
напис: «Жертвам Голодомору 
в Україні 1932 – 1933 рр. Свя-
тий хрест посвячений 4 лис-
топада 2006 р.». Українська 
громада міста і віруючі щороку 
палять свічки і покладають кві-
ти в пам’ять жертв сталінського 
Голодомору. Винятком став цей 
рік, коли через пандемічні обме-
ження не можна було здійсни-
ти акт запалення свічки пам’я- 
ті.

РІСУ -мі-

Нещодавно Центральна ра-
да Союзу русинів-українців СР 
звернулася до нас із закликом 
взяти участь у конкурсі чит-
ців-декламаторів 59 Фестивалю 
драми і художнього слова імені 
Олександра Духновича.

Тому що пандемічна ситуа-
ція не дозволила провести цей 
конкурс презентаційною фор-
мою, його буде проведено фор-
мою он-лайн. І з нашого гуртка 
української мови в Ублі підго-
тувалося троє дівчат з поезією і 

прозою. В першій категорії пое-
зії учениця 3-ого класу Лівія Рі-
ґанова зачитає віршик Тамари 
Коломієць «Наймиліше слово», 
у прозі учениця 4-ого класу 
Клавдія Данкова представить-
ся українською народною каз-
кою «Про ненажерливу бабу», 
а учениця 7-ого класу, Ґабіка 
Ґожова, приготувала віршик 
Андрія Цапцари «Наш Тарас».

На фото (зліва): К. Данкова, 
Ґ. Ґожова, Л. Ріґанова.
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Упродовж 2014 – 2020 років 
діаспора передала з-за кордо-
ну в Україну понад 74 мільяр-
ди доларів. Це у понад 6 разів 
більше, ніж, наприклад, розмір 
кредитів від Міжнародного ва-
лютного фонду (МВФ) за той 
же ж період.

Такі дані озвучив Євген Чо-
лій, колишній президент Світо-
вого конґресу українців. З 2019 
року він очолює Громадську 
організацію «Україна – 2050», а 
з 2020 року – є почесним кон-
сулом України у канадському 
Монреалі.

Внесок діаспори у фінансо-
ву систему України Чолій про-
коментував 11 листопада. Тоді 
він взяв участь у бесіді в рам-
ках проєкту Посольства Укра-
їни у Хорватії. Двічі на місяць 

дипломати проводять тематич-
ні бесіди з експертами, вчени-
ми й дипломатами.

Чолій порівняв кредити 
МВФ та перекази українців

«Між 2014 та 2020 роками 
МВФ надав Україні кредитів на 
12 мільярдів доларів США», – 
відзначив почесний консул. Й 
навів для порівняння дані Сві-
тового банку про діаспору.

За цей же ж час українці, які 
утримують свої сім’ї в Україні, 
передали з-за кордону в фінан-
сову систему держави понад 74 
мільярди доларів США, – на-
голосив він. Й додав, що тільки 
упродовж 2020 року діаспора 
перерахувала в Україну близь-
ко 14 мільярдів доларів. При 
цьому, сума кредитів від МВФ 

була майже у 7 разів меншою 
й сягала 2,1 мільярда доларів.

Важливий внесок 
української діаспори

Колишній президент СКУ та-
кож пояснив, що саме завдя-
ки діаспорі вдалося придбати 
приміщення для посольства й 
резиденції посла України в Ка-
наді. А також – для генераль-
них консульств України у Нью-
Йорку та Чикаго й постійного 
представництва ООН у Нью-
Йорку. Що найважливіше – са-
ме закордонні українці зробили 
дуже багато для визнання сві-
том відновлення Незалежності 
України.

za k o r d o n . 2 4 t v . u a ,
12 листопада 2021 p.

13 листопада 2021 р. у о-
вому Саді Сербія  з нагоди 
130-річчя переселення укра-
їнців на терени колишньої 

гославії, під егідою вро-
пейського онгресу країн-
ців  відбувся Європей-
ський форум української 
діаспори «Новий Сад 2021» 

, організований То-
вариством української мови 
літератури та культури Про-
світа , за підтримки аціо-
нальної ради української на-
ціональної меншини в Респу-
бліці Сербія.

Безпосередньо на -і 
були присутні  народний де-
путат країни Ігор Гузь та 
офіційна делегація Терно-
пільської обласної ради, чле-
ни аціональної ради укра-
їнської національної менши-
ни Сербії на чолі з головою 
Миколою яховичем, члени 
українських громад з Боснії 
та Герцеговини, Словаччини, 

еської Республіки та Сер-
бії. одо онлайн учасників, 
участь взяло понад 300 осіб 

з 40 країн світу, мі  ними і 
представники Союзу русинів-
українців Словацької Респу-
бліки.

 рамках форуму відбулись 
чотири тематичні сесії:
1. Розвиток  та україн-

ських громад вропи ,

2. країнці в країнах колиш-
ньої гославії: здобутки, 
проблеми і перспектива ,

3. Актуальні освітні теми 
української діаспори ,

4. Трудова міграція в проце-
сах інтеграції та збере енні 
національної ідентичнос-
ті . Модератором цієї сесії 
був заступник голови Р 
СР СР Віктор Бандурчин.
В переддень форуму 12 лис-

топада 2021 р. у Скуп ині 
Автономного краю Воєводи-
на відбулась зустріч керівни-
цтва вропейського кон ресу 

країнців на чолі з головою 
Богданом Райчинцем еська 
Республіка  з орданою оміч 

 міністром в справах прав 
людини та національних мен-
шин і суспільного діалогу Сер-
бії, Міланом овачевичем  
заступником крайового секре-
таріату освіти, регламентів, 
управління і національних 
меншин-національних гро-
мад та представниками а-
ціональних рад національних 
меншин в Республіці Сербія.

бговорювались питання 
національних меншин цен-
тральної та південно-східної 

вропи, дер авна політика по 
питаннях національних мен-
шин та мо ливості спільної 
співпраці на європейському 
рівні.

-вб-

Запрошуємо на виставку

Ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó

В Ублі читають поезію і прозу

Ä³àñïîðà äîïîìàãàº Óêðà¿í³

Європейський форум
українців в Новому Саді

 V 12 листопада 2021 р., з нагоди 130-річчя переселення українців на 
терени колишньої Югославії та проведення Європейського форуму 
української діаспори «Новий Сад 2021», керівництво Європейського 
Конгресу Українців Богдан Райчинець (голова), Мирослав Гочак (за-
ступник голови), Віктор Бандурчин (секретар) разом з Миколою 
Ляховичем (головою Національної ради української національної мен-
шини в Сербії) символічно посадили калину та дуб біля пам’ятника 
Тарасу Шевченку у Новому Саді.
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Микола Диць народився 1 
грудня 1931 року в Орябині Ста-
ролюбовнянського округу. Най-
частіше свої твори підписує як 
Niko Dic.

У 1949 – 1953 рр. навчався у 
Братиславі в Школі художнього 
промислу у проф. Йозефа Хова-
на та проф. Мирослава Фікарі на 
відділі графіки. З 1953 по 1959 
навчався у Вищій школі обра-
зотворчого мистецтва в Бра-
тиславі у проф. Петра Матейки 
– загальна школа живопису та у 
проф. Яна Желібського – відділ 
фігурної композиції.

За успішне навчання отримує 
стипендію на 5 курсі з можли-
вістю навчатися в Німеччині у 
Вищій школі мистецтв у Дрез-

дені. У Дрездені навчався у про-
фесора Рудольфа Бергандера. 
Досвід, набутий у майстернях 
цієї школи, та часте відвідуван-
ня галереї Цвінґер (Zwinger) 
принесли йому велику користь, 
розширивши загальний круго-
зір і давши можливість пізнати 
світове мистецтво від античнос-
ті до сьогодення. Цей досвід та-
кож був корисний йому пізніше 
при здійсненні великих мону-
ментальних робіт в архітектурі. 
Після повернення з Дрездена в 

1959 році закінчив Вищу шко-
лу образотворчого мистецтва 
у Братиславі і отримав звання 
академічного художника.

Під час навчання він позна-
йомився зі своєю супутницею 
життя Ярмілою Ондрейковою, 
студенткою першого курсу Ви-
щої школи образотворчого мис-
тецтва, а з 27 лютого 1960 року 
– його дружиною. Протягом на-
ступних років вони спільно ре-
алізували багато творів мисте-
цтва монументальних розмірів 
в архітектурі, наприклад, кольо-
рову глазуровану кераміку (5,2 
х 21 м) в атріумі хімічно-техно-
логічного факультету Словаць-
кого технічного університету в 
Братиславі, акриловий розпис у 
вхідній зоні   Пряшівської серед-
ньої економічної школи (3 х 15 
м), кольорову глазуровану ке-
раміку на передній стіні будівлі 
Окружного уряду а Гуменному 
та інші.

Закінчивши навчання та 
отримавши диплом, поїхав із 
дружиною, художницею Ярмі-
лою Дицьовою-Ондрейковою, 
до Пряшева, де працював у пе-
дагогічному інституті на кафе-
дрі образотворчого виховання. 
З 1965 року присвячує себе віль-
ній творчості та монументаль-
ній творчості в архітектурі.

Під час роботи у Східній Сло-
ваччині в Пряшеві, як член Со-
юзу словацьких образотворчих 
митців (ZSVU) бере участь у ви-
ставках, підготовлених кощиць-
кою Регіональною організацією 
Союзу.

У 1973 – 1974 роках створив 
велику фігурну композицію боїв 
за Дуклі – Діораму (3 х 24 м) для 
Військового музею в Свиднику 
(тепер Музейний відділ Свид-
ник Військового історичного ін-
ституту). Поле бою створив ака-
демічний художник Андрій Гай.

До кінця 1980-х років Микола 
Диць зосереджувався переваж-
но на монументальних реаліза-
ціях до екстер’єрів та інтер’єрів 
архітектури. У 1972 році на 
фасаді готелю «Мінерал» була 
створена кам’яна мозаїка (4 х 12 
м) і розрізана ліпнина «Соната» 
в інтер’єрі цього готелю (2x7 м) 
у Бардіївських купелях, 1978 р. 
появилася кольорова глазуро-

вана кераміка «Сонячний день» 
4 х 12 м в Михалівцях та інші 
роботи в різних техніках. Мону-
ментальні роботи Миколи Диця, 
головним чином, настінні роз-
писи можна побачити в Будин-
ку культури у Свиднику (1965), 
сграфіто в Основній школі у 
Коромлі (1967), сграфіто в СНМ 
– Музеї української культури у 
Свиднику (1968), «Життя, роди-
на, праця» в будинку Окружного 
уряду в Старій Любовні (1972), 
керамічну композицію в будин-
ку Міського уряду в Меджи-
лабірцях (1977). З-поміж його 
робіт згадаймо такі його кар-
тини: «Стара Орябина (1953), 
«Орябинські артільниці» (1963), 
«Площа в Будишині» (1958), 
«Перед акцією» (1969), «Вільна 
пісня» (1972), «Свидницький 
амфітеатр» (1972), «Суперники» 
(1980), «Замагур’я» (1981) і ряд 
інших.

Бажаємо ювілярові до даль-
ших років міцного здоров’я, ро-
динного щастя і творчої іскри.

На многая і благая літа!
Мирослав ІЛЮК.

До різдвяно-новорічних свят 
ще є час, але це не привід за-
лишати передсвяткові приготу-
вання на останній тиждень. Тож 
12 та 13 листопада Українська 
школа в Братиславі за сприян-
ня Фонду підтримки культури 
національних меншин прове-
ла майстерню з петриківського 
розпису. А учасники майстерні, 
серед яких були 
й наші найменші 
українці, відвіду-
вачі групи ран-
нього розвитку 
«Дошкільнятко» 
разом з батька-
ми, змогли роз-
малювати ново-
річну іграшку, яка 
не лише прикра-
сить їхню святко-
ву оселю, а й до- 
дасть трішки рід-
ного національ-
ного колориту.

Петриківський 
розпис отримав 
свою назву від 
селища Петри-
ківка, що на Дні-
пропетровщині. 
Назву села, засно- 
ваного у 18-му 
столітті, своєю 
чергою, пов’язу- 
ють із іменем 
останнього кошового отамана 
Війська Запорозького Петра 
Калнишевського. Оскільки по-
селення було козацьким, то йо-
го мешканці не знали кріпацтва, 
а відтак мали більше вільного 
часу на оздоблення своїх по-
мешкань, на творчість. Тому 

не дивно, що саме тут буйним 
квітом розквітло народне мис-
тецтво. Зараз тут знаходиться 
Центр прикладного мистецтва 
«Петриківка» та Петриківський 
музей етнографії, побуту та 
мистецтва.

Типовим українським жит-
лом була вибілена вапном 
хата. Вона й стала першим 
полотном для петриківсько-
го розпису. Ним прикра-
шався як екстер’єр, так й 
інтер’єр помешкання. У пер-
шу чергу розмальовували 
отвори вікон та дверей, які, 
за віруваннями, треба було 
захищати від нечистої сили, 
та піч, що завжди мала са-
кральне значення, оскільки 
давала тепло та їжу. Згодом 
розпис перенесли й на інші 
предмети побуту. Малю-
вали усе, що бачили, й на 
всьому, що бачили.

Старі майстрині (варто зазна-
чити, що споконвіку «мальов-
ками» займалися лише жінки) 
використовували в якості фарб 
природні матеріали: червоний 
колір давав вишневий сік, зе-
лений – сік з трави, жовтий – 
пелюстки соняшника. Фарби 
замішували на яєчному жовт-
ку, який давав необхідну в’язку 
консистенцію, а закріплювали 

розпис вишневим клеєм. За-
раз петриківку малюють гуаш-
шю або акрилом з додаванням 
клею ПВА, він і забезпечує 
правильну консистенцію, і од-
ночасно закріплює малюнок. 
А от пензлики й в наш час ви-
користовують саморобні. Як 
правило, їх виготовляють із ко-
тячої шерсті. Кіт повинен бути 

звичайнісінький: непородистий, 
дворовий, короткошерстий. Ка-
жуть, що навіть стать тварин-
ки впливає на якість пензлика 
– із шерсті кішки вони кращі. 
Зрізають пучечок шерсті, по-
тім її рівненько складають зріз 

до зріза, прикладають до 
палички, обмотують ниткою 
і отримують унікальний пен-
злик – «котячку». Нею можна 
зробити і широкий, і круглий, 
і найтонший мазок. Майстри 
запевняють, що замінників їй 
у масовому виробництві поки 
що немає. Стара, опрацьова-
на майстром чи майстринею 
«котячка» – це найцінніший 
інструмент, продовження ру-
ки майстра. Деякі елементи, 
як-от ягідки калини, малюють 
кінчиком пальця. Ідеально, 
якщо при цьому залишається 
відбиток пальця майстра.
2013 року петриківський роз-

пис було включено до Репре-
зентативного списку немате-
ріальної культурної спадщини 
людства ЮНЕСКО.

Учні, батьки та вчительки 
школи вдячні талановитій ху-
дожниці, дизайнерці Катерині 
Катаровській за проведений 
майстер-клас, а директорці 
Марії Рибак – за організаційну 
підтримку та смаколики. Було 
цікаво, креативно, атмосферно 
та смачно!

Тетяна ПЕТЮРЕНКО ,
учителька Української 

школи в Братиславі.

Академічний художник Микола Диць святкує 90

Скульптор, пейзажист, портретист Микола Диць 
лише спорадично появлявся на сторінках української 
преси Словаччини, найчастіше в журналі «Дружно впе-
ред», у період його праці в Пряшеві. Якраз тоді виник 
славний творчий тандем Микола Диць – Андрій Ґай. 
Спільно створили цілий ряд монументальних творів, 
які і досі красуються на багатьох будівлях Східної Сло-
ваччини. Частіше Микола Диць відвідує рідну Оряби-
ну, для якої створив серію портретів славних людей. В 
будинку Сільського уряду зберігаються також велико-
розмірні картини, які відтворюють важливі історичні 
події. Не живе в Орябині, але радо повертається з Бра-
тислави додому, бо душа цього бажає, повертається 
туди, де знаходив і постійно знаходить інспірацію для 
творчої роботи.

 V Дівчина в орябинському на-
родному вбранні, 1956, олія, 80 х 
55 см.

 V Адольф Добрянський, 2013, 
олія-акриль, 100 х 70 см.

 V Прибуття свв. Кирила і Ме-
фодія на Велику Моравію в 863 
році (деталь), 2013, олія, 200 х 
500 см.

 V Микола Диць.

 V Картина підняття переможного американського прапора на 
остро ві Іво Джіма загоном під командуванням уродженця Орябини 
Михайла Стренка, який тут же загинув. Картина була виготовлена 
в 2001 р., олія, 545 х 197 см.

Майстерня з петриківського розпису
в Українській школі в Братиславі
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Парафразуючи слова укра-
їнського поета-пісняра По 
наших поемах і віршах через 
п’ятдесят, сто років нащадки 
будуть судити про людину на-
шої епохи» Андрій Малишко, 

умки.., 1959, 52  хочеться до-
дати, о і по наших піснях, тан-
цях, звичаях, назвах поселень 
чи прізви  на адки розпізна-
ють сучасну культуру людини.

Як бере емо свою культуру, 
свою пісню, слово, мову

Словацька телевізія передає 
цікавий серіал edovize  і-
дів ина, Спад ина  про збері-
гання принале ності до своєї 
батьків ини, дідовизни, всього, 

о її пов’язує з рідним краєм, се-
лом, де вона народилася, з роди-
ною, в якій виростала.  піснею, 
яку слухала в колисці, але го- 
ловне  з мовою, яку чула від 
своїх предків. Виступають тут 
представники різних національ-
них меншин, о ивуть на тери-
торії Словаччини, але й словаки, 
які ивуть в інших країнах та 
охороняють, зберігають, не роз-
риваючи нитки зі своїми коре-
нями, початок свого поход ення.

В дотеперішніх частинах цьо-
го серіалу говорило і кілька по-
статей культури русинів-україн-
ців про своє поход ення, про те, 

о їх змалку чи змолоду захопи-
ло. о сьогодні, до зрілого віку, 
до сучасних днів вони в своєму 
серці несуть цей початок свого 
усвідомлення принале ності до 
того народу, з якого вийшли.

Були це постаті нашої спіль-
ної культури, які себе назива-
ють русинами, гордяться своїм 
поход енням, цінують батьків-
ську хату, материнську ласкаву 
пісню, з якою пішли у світ. Там 
далі презентують своє село, зви-
чаї свого рідного оточення. х 
в е знає ширша околиця, публі-
ка великих залів, декотрих і вся 
Словаччина та відомі вони й за 
кордоном.

гадувана телевізійна реля-
ція ненасильно змушує верну-

тись до минулих років, хоч вони 
е не так далеко, та перевірити 

в собі, чи все зроблено для того, 
об за п’ятдесят чи сто років на-
адки дістали правдиву інфор-

мацію про своїх предків.
І інша телевізійна програма 

Zem spieva  була сценою, де 
кілька співаків зі середови а, 
де про ивають віками русини-
українці, представили свій та-

лант, продемонстрували свoю 
принале ність до руського роду.

Мо емо пишатися такими 
талантами, але ось тут браку-
вало. Виступаючі говорили про 
рідну домівку, пишались приро-
дою свого рідного села, регіону. 

огось, однак, мало було чути, 
де, на яких сценах вони почали 
переконувати про свій талант, і 
хто був тим, о дав їм мо ли-
вість мову, пісню, обряди вино-
сити на сцену, об все те могли 
пізнавати широкі кола публіки. 

и це не були регіональні і цен-
тральний конкурсні огляди Ма-
ковицької струни  або фестивалі 
культури і фольклору русинів-
українців, о їх організатором 
роками є Союз русинів-україн-
ців СР і раніше С Т  и не 
на тих сценах наші співаки від 
шкільних років виступали під 
керівництвом своїх учителів та 
музикантів  охочих, витрива-
лих, відданих народній пісні, 
поступали в конкурсах, а потім 
розтягнули власні крила мело-
дії, об далі летіти у світ

Пісня  це не лише мелодія, 
це і слова. Слова, написані аз-
букою. Як і де навчались відомі 
в е співаки та в сучасності в е 
і їхні діти, азбуки  Або чи до-
сить написати слова латинкою, 
а мелодію вивчити за музичним 
інструментом  и з дітьми дома 
розмовляють своїм дідівським 
діалектом, чи молитовник чита-
ють, написаний кирилицею, або 
це тільки на прикрасу власного 
імід у  о вони залишать ді-
тям у спадок

-єво-

Місто Пряшів у співпраці з Генеральним консульством Угорщини в 
Кошицях відновило пам’ятник угорському поетові Шандору Петефі на 
Вілец гірці (Wilec hôrkа) в Пряшеві.

«Мені дуже приємно, що тут пов’язана не лише історія наших двох 
країн, а й наша взаємна повага, добра співпраця та дружба. Тож не-
хай цей оновлений пам’ятник і надалі нагадує нам про цінність до-
брих людських і міжнародних відносин та любові до мистецтва та 
природи, яка в Пряшеві стала 
джерелом натхнення для літера-
турних велетнів багатьох країн», 
– зазначила приматорка Пряшева 
Андреа Турчанова (KDH).

Вона додала, що місто сприяло 
реставрації пам’ятника, змінивши 
його оточення, а консульство за-
безпечило технічну реставрацію 
кам’яного обеліска.

Шандор Петефі прибув до Пря-
шева на запрошення угорських 
поетів Фрідєша Керені та Міхая 
Томпи в 1845 році.

З цієї нагоди вони організували 
конкурс на найкрасивіший лірич-
ний вірш, який мав би відношення 
до невеликої хатини на горі Вілец поблизу Пряшева, де вони часто 
зустрічалися. Хатина отримала назву Lesný domček.

Сьогодні на цьому місці стоїть кам’яний пам’ятник, до якого веде 
150 сходинок. Шандор Петефі також обробив у своїй літературній 
творчості свої переживання за 29 днів, проведених у Пряшеві.

Шандор Петефі (Штефан Петрович) сербського і словацького по-
ходження (батько серб, мати словачка).

У березні 1848 року він став одним з головних діячів революції у 
вимогах угорців проти Австрійської імперії.

Довідково: За традиційною версією Шандор Петефі загинув під 
час битви при Шегешварі 31 липня 1849 р. Декотрі дослідники про-
бують знайти сліди Шандора Петефі в Сибіру, куди він був вивезений 
і де ніби знайдена його могила. Час покаже, чи це правда.

-мі-

ВАРГАНІВЦІ –
VARHAŇOVCE

(oкр. Пряшів)
Східна Словаччина, як і вся 

країна в історичному розвитку 
була в церковній орбіті Схід – 
Захід. В той час як візантійські 
східнохристиянські традиції по-
ступово підупадали, наростали 
західні впливи. Тому нерідко чу-
ємо від церковників і публіцистів, 
що католицизм – це брама до єв-
ропейської цивілізації. Чи справді 
це так, подивімся на словацьке 
село Варганівці, в якому здавна 
існувала церква східного обряду. 
Особливий інтерес в українських 
дослідників викликає той факт, 
що для місцевої церкви східного 
обряду писав ікони Йосиф Змій-
Миклошик. Село знаходиться пів-
денніше Пряшева, поблизу Брес-
това, неподалік Нової Полго- 
ри.

Візантійські сліди у Варга-
нівцях в плині років поступо-
во губляться, проте у свій час 
тут можна було їх бачити у ки-
рилиці, церковних книгах, збір-
ках духовних пісень, т.зв. бого-

гласниках, іконописі і взагалі в 
церковнослов’янських відправах 
з незамінною українською вимо-
вою (вірую, хліб тощо). Це озна-
ка давнього могутнього впливу 
на ці терени українського куль-
турного простору.

Роботи Йосифа Змія-Миклоши-
ка (уродженець Словінок, в яко-
му і досі живуть русини (українці) 
у місцевому храмі Покрови Пре-
святої Богородиці у Варганівцях 
(1837) привертають увагу своєю 
мистецькою довершеністю. Не-
давно побудовані храми свв. Ки-
рила і Мефодія у Мірковцях-Нє-
решах (1993) і Храм свв. Кирила 
і Мефодія Сеніаківцях (1998) є 
спробою оживлення східнохрис-
тиянських церковних традицій, 
на цей раз уже у словацькій по-
добі.

Змій-Миклошик розписував 
іко ностаси по цілій Пряшівській 
єпархії, починаючи з кафе-
дрального храму в Пряшеві, де 
майстерно розписав і бічну ка-
плицю св. Хреста (1835). Крім 
Варганівців, малював іконостаси 
у церквах східного обряду: Здо-
ба (1832), Ряшів, Фіяш, Собош 

(1834), Великий Липник, Сулин, 
Руська Нова Весь, Вальків, Пе-
трова та ін. З його роботами зу-
стрічаємось також у Мучоню (те-
пер Угорщина).

З-поміж священників східно-
го обряду старшого покоління 
у Варганівцях згадаймо бодай 
Данієла Ґрецулю (1733 – 1750), 
Стефана Ґрецулю (1738 – 1743), 
Стефана Затворницького (1773 
– 1803), Йосифа Дудинського 
(1807 – 1810), Петра Єленяка 
(1810 – 1814), Матвія Бринського 
(1832 – 1872), Миколая Ількови-
ча (1872 – 1873), Євгена Міжич-
ка (1905 – 1942), Антона Мінчика 
(1942 – 1950) та ін., які залишили 
свій слід в релігійному і культур-
ному житті регіону.

З-поміж 1332 жителів Варганів-
ців за переписом населення 2011 
року більшість складають римо-
католики (945), греко-католики 
становлять вже меншину – 180 
осіб.

У Варганівцях народився свя-
щенник, публіцист, шеф-редактор 
церковного журналу «Slovo» і 
його додатку «Благовѣстник» 
о. Франтішек Данцак (8.2.1939 
– 18.11.2018), який досконало 
освоїв східнохристиянські цер-
ковні традиції та кириличну спад-
щину.

-мі-

Життя і творчість Йосифа Змія- 
Миклошика (20.3.1792 – 1.12.1848) 
привертає увагу мистецтвознав-
ців, адже його вважають «осново-
положником закарпатського світ-
ського живопису».

З наших дослідників життя і 
діяльність художника вивчали 
Денис Зубрицький (Торисин), 
Степан Пап, Степан Гапак, Іван 
Мацинський, Владислав Грешлик. 
Його творчість досліджують сло-
вацькі мистецтвознавці.

Йосиф Змій-Миклошик (Йосиф 
Змій-Миклошшій, Йосиф Змій-
Микловшій) (20.3.1792, Словінки 
– 1.12.1848 р., Пряшів) був пер-
шим урядовим художником Пря-
шівської єпархії. Народився він в 
бідній селянській родині у Словін-
ках у Спиському комітаті (тепер 
окр. Списька Нова Весь). Вже в по-
чатковій школі він мав потяг до 
науки і мистецтва.

З літератури відомо, що місце-
вий священник о. Михайло Ду-
динський (1797 – 1836) спостеріг 
інтерес хлопця до малювання й 
намовив його батька, щоб вислав 
його до школи при Краснобрід-
ському монастирі, де, крім науки, 
він мав нагоду привчитися також 
малярству у монаха-іконопис-
ця. Юнак далі вчився при церкві 
св. Варвари у Відні (Barbareum). 
Ставши дяком при св. Варварі, 
1814 р. Змій поступив до Віден-
ської академії мистецтва. Родинне 

його ім’я було Змій. Але що в селі 
було кілька родин з ім’ям Змій, то 
батька художника Миколу зма-
дярщено прозвали Змієм-Миклу-
шом, а його сина Миклушиком, 
тобто Змієм-Микольцем. Отри-

мавши диплом художника, він 
відтак змадяризував свос ім’я на 
Miklossy, з якого Денис Зубриць-
кий (Торисин) вивів українську 
форму назви Змій-Миклошшій.

Навчався малярства у визнач-
них художників. Після чотирьох 
років навчання він здобув ди-
плом професійного маляра й сла-
ву здібного художника. Два роки 
проживав в Італії. Коли б Змій-
Миклошшій був залишився на 
чужині, він міг стати славним ху-
дожником, але його серце рвалось 

у рідні сторони. Його очарували 
побутові картини бідного народу, 
що їх він майстерно відображував 
на своїх ранніх полотнах. На Пря-
шівщині Змій мусив думати про 
своє існування, тому він узявся 
до розписування церков і іконо-
стасів. Вже 1823 р. Пряшівський 
єпископ Григорій Таркович назна-
чив його урядовим художником 
єпархії. Але з невідомих нам при-
чин він зайняв своє місце єпархі-
яльного художника лише через 
десять років.

Змій-Миклошик малював і роз-
писував іконостаси по цілій єпар-
хії, починаючи з катедрального 
храму в Пряшеві, де майстерно 
розписав і бічну каплицю св. Хрес-
та. Крім Варганівців, малював 
іконостаси у церквах східного об-
ряду: Здоба, Ряшів, Фіяш, Собош, 
Великий Липник, Сулин, Руська 
Нова Весь, Вальків, Петрова та ін. 
З його роботами зустрічаємось та-
кож у Мучоню (тепер Угорщина).

Про Змія-Миклошика пишуть, 
що він став по суті «основополож-
ником закарпатського світського 
живопису». На жаль, більшість йо-
го «світських» творів загубились.

Із його портретів збереглись 
зображення першого Пряшівсько-
го єпископа Григорія Тарковича, 
фундатора Пряшівської єпархі-
яльної бібліотеки Івана Ковача 
(1834) та визначного пряшівсько-
го каноніка Андрія Хіри (1840). З 
жанрових його картин відомі його 
роботи «Процесія на свячення во-
ди на Богоявлення», «Земплин-
ське весілля» та «Вибір нареченої 
на відпусті в Красному Броді».

Йосиф Змій-Миклошик помер у 
Пряшеві 1 грудня 1841 року. Йо-
го похоронено на пряшівському 
цвинтарі. Та 1924 р. його гріб за-
валився, і ніхто не відновив його 
надгробного пам’ятника.

Пряшівським єпархіальним ху-
дожником по його смерті став 
Михайло Змій-Миклошик, родом 
теж із Словінок. Він любувався 
малюванням портретів, але обста-
винами життя був змушений по-
святитися церковному малярству, 
зокрема розписові іконостасів. 
Однак він не встиг розвинути сво-
го художнього таланту, бо замоло-
ду помер. Залишив по собі розпис 
іконостаса у парафіяльній церкві 
міста Мукачева.

Для друку підготував
-мі-

«До зустрічі з тобою…» вва-
жається першою закарпатською 
оперетою, відомою ще під на-
звами «Флірт і кохання» та «Тан-
го для тебе». Лібрето написав 
Юрій-Августин Шерегій, а му-
зику – його брат Євген у 1933-
1934 роках.

Сценічна історія цієї найвідо-
мішої вистави братів Шерегіїв 
доволі поважна. Її шість разів 
ставили в Ужгороді, Хусті, Дро-
гобичі, Братиславі, Баня-Луці.

«Це вистава про любов, –– 
розповідає народний артист 
України, режисер-постановник 
Анатолій Філіппов. – Про лю-
бов до жінки і про любов до 

рідної землі. Якраз цього року 
минає 85 років з часу її першої 
прем’єри на сцені міського теа-
тру Ужгорода. З нагоди ювілею 
нашого театру ми вирішили 
відродити першу закарпатську 
оперету, адже ім’я братів Ше-
регіїв носить наш заклад. До 
того ж, статус єдиного музич-
но-драматичного театру області 
зобов’язує нас грати і музичні 
вистави. Тож знову  на нашій 
сцені буде задіяний театральний 
оркестр і вокалісти. І панувати-
ме її величність –– Музика».

Прем’єра відбулась 28 листо-
пада 2021 р.

Закарпаття онлайн.

Сторінки минулого (44)

Що залишиться дітям
Спадщина, дітям залишиться тільки кирилиця?

У Пряшеві відновили пам’ятник Шандору Петефі

Прем’єра першої закарпатської оперети
«Äî çóñòð³÷³ ç òîáîþ…»

Éîñèô Çì³é-Ìèêëîøèê



4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ / ÃÓÌÎÐ   24/2021

Vydáva Zväz Rusínov-Ukrajincov SR, IČO 00 177 725. Ročník 71. Šéfredaktor Miroslav Iljuk. Adresa redakcie: 
Janka Borodáča 5, 081 08 Prešov. Tel. 051/7733 707, e-mail: novezytta@nextra.sk. Náklad: 500 ks. Ročné predplat-

né 10,40 €. Štvrťročné predplatné 2,60 €. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Sloven  skej pošty, 
alebo e-mail: predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia vybavuje: Slovenská pošta, a.s.. Stredisko predplatného 
tlače. Uzbec ká 4, P. O. Box 164, 820 14 Brati slava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. Objednávky na predplatné do 

zahraničia prijíma: SLOVART G.T.G., spol. s r.o.. Krupinská 4, P. O.Box 152, 852 99 Bratislava, e-mail: info@slovart-gtg.sk. Počítačová sadzba NITECH 
s.r.o., Prešov, Tlačí Grafotlač, Prešov. Ev. číslo EV 3301/09. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Видає Союз русинів-українців СР.
Рік видання 71. Головний редактор 

Мирослав Ілюк. Адреса редакції та адміністрації: 081 08 Пряшів, Янка 
Бородача, 5. Телефон 051/7733 707, е-mail: novezytta@nextra.sk. Рукопи-
си і фотографії повертаються на просьбу автора. Редакція залишає за со-
бою право скорочувати статті. Статті, підписані авторами, ви словлюють 
їх власні погляди і не обов’язково збігаються з поглядами редакції.

Анатолій 
Сухомлин

3 листопада 2021 р. в Кошицях на 74 
році відійшов у засвіти МУД-р Анатолій Су-
хомлин, чудовий лікар, людина з добрим, 
чуйним серцем. Користувався авторитетом 
серед своїх колег і повагою серед пацієнтів.

Анатолій Сухомлин народився 13 квітня 
1947 року в селищі Срібне в Україні в родині 
православного священника як третя дитина. 
В 1964 році закінчив 10 клас середньої шко-
ли №7 у місті Львові. З дитячих літ мріяв бу-
ти лікарем. Після повернення з військової служби пройшов підготовку до 
вступу на медичний факультет та одночасно працював на швидкій допо-
мозі у Львові. В 1972 р. був прийнятий на лікувальний факультет Вінниць-
кого національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, який закін-
чив в 1978 році і після шести років навчання отримав диплом лікаря. Пе-
реїхавши в Словаччину до Кошиць, де проживала його рідна сестра, від 
1979 р. почав працювати лікарем в міській установі народного здоров’я, 
пізніше районним лікарем в Кошицях, потім в лікарні в Шаці на хірургії 
та в гінекологічній амбуланції, де працював аж до пенсії. Вже як пенсінер 
працював лікарем в Новій Бані, Златих Моравцях, Кошицях.

Анатолій Сухомлин дуже любив рідну Україну, мову і культуру свого на-
роду, любив людей і життя, завжди допомагав ближньому. Він відвідував 
вечори, присвячені Україні, і допомагав з їх організацією, любив чарівну 
українську пісню та щире українське слово, які були невід’ємною части-
ною його життя.

Вічная йому пам’ять!
Похоронний обряд відбувся 6 листопада 2021 р., в Кошицях.

-ім-

Михайло Джупин
Культурно-національне життя русинів-

українців Словаччини зазнало дальшої втра-
ти. 13 листопада 2021 р. відійшов у вічність 
Михайло Джупин, довгорічний танцюрист та 
хореограф.

Народився М. Джупин 1 листопада 1938 
року в маковицькому селі Нижня Ядлова. 
Тяжкі воєнні і післявоєнні роки в цьому краю 
не давали багато можливостей для щасли-
вого дитинства. Та все-таки і в цих умовах в 
його серці виросла любов до народних тра-
дицій та фольклору. Мабуть, і тому його кроки 
попрямували до Пряшева, щоб на 23 роки 
стати професіональним танцюристом, солістом в Піддуклянському україн-
ському народному ансамблі. Тут він прожив найкращі роки свого трудового 
життя, в складі ПУНА він виступав на багатьох сценах Чехословаччини і 
за кордоном. Закінчивши кар’єру професіонального танцюриста, він про-
довжив свою роботу в Українському національному театрі та ПУНА як пра-
цівник адміністрації.

Але оскільки танець був його життям, то він його не покидав ані будучи 
на пенсії. Активно почав залучатися в діяльність фольклорного колективу 
Карпатянин-сеньйор, що діє при Центральній раді Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки і де танцювала і його дружина Ольга. Як керівник і 
хореограф не лише поставив декілька танців, як, напр. Маковицька полька, 
але що найголовніше, членів ансамблю привів до систематичної і дисциплі-
нованої підготовки, що їх підняло на рівень найкращих сеньйорських фоль-
клорних колективів в Словаччині і що їм залишилося до сьогодні. Любов 
до фольклору Михайло Джупин разом зі своєю дружиною передав і своїм 
донькам Катерині та Михаелі, які беруть активну участь у фольклорному 
житті.

Вічная йому пам’ять!                                                                            -пб-

Юрій Ґоґа
З Державного театру в Кошицях надійшла 

смутна вістка: 13.11.2021 р. помер танцюрист 
і хореограф Юрій Ґоґа, який в 1958 – 1962 і 
в 1964 – 1971 роках аж до виходу на пенсію 
в 1996 році був художнім керівником і 
хореографом Державного театру в Кошицях.

Юрій Ґоґа народився 3.3.1935 р. в Радвані-
на-Лабірці. Почав танцювати в Українському 
ансамблі пісні і танцю в Меджилабірцях в 
1953 р., звідки в 1955 р. перейшов в Сло-
вацький народний художній ансамбль (SĽUK) 
у Братиславі, а згодом до Військового ху-
дожнього ансамблю. В 1958 р. став членом 

балету Державного театру в Кошицях. Певний час був солістом балету 
Державного театру ім. Олдржіха Стібора в Оломовці. Пізніше знову 
повернувся в Державний театр в Кошицях.

Наприкінці своєї танцювальної кар’єри він цілком закономірно погодився 
на посаду педагога та хореографа Піддуклянського народного художнього 
ансамблю у Пряшеві у 1971 році.

Як хореограф підготував для ПУНА понад двадцять музично-
танцювальних програм, з якими ансамбль презентував себе вдома та за 
кордоном.

Вічная йому пам’ять!                                                                            -мі-

В часах перед переворотом, коли 
одинока моя новинка «Наука» лед-
ви вегетовала, я, як бувший редак-
тор, дуже радувався, коли хтось на-
писав мені якусь вісточку або ста-
тейку. Ще більшу радість причинив 
такий дописувач, який засилав 
редакції вірші, оповідання й інші 
допи си, повні народним почуван-
ням, одушевленням до того народу, 
якого горда мадярська інтелігенція 
прозивала глупим, неуком, ще й во-
нячим руснаком.

А такою щирою помічницею мо-
єю була в тих тяжких часах Ірина 
Невицька.

Наша шановна ювілянтка наро-
дилася 10 грудня 1886 року в Збуд-
ській Білій коло Лаборця. Батько 
її проф. Павло Бурик належав до 
тих інтелігентів-русинів, що освіту 
з домашніх мадярських середніх 
і вищих шкіл доповнювали студі-
ями у Відні, де знаходилася група 
слов’янських діячів, які і впливали 
на розвиток національного духу 
наших студентів. З Відня вернувся 
і наш Лучкай, насичений любов’ю 
до свого народу, у Відні набрався 
патріотичного духу і наш Надь, і 
Андрій Бачинський, ту ди можна 
причислити й Івана Петрика, що 
був колись стовпом руськості в 
Ужгородській гімназії, Юліана Фір-
цака, потім єпископа, ініціатора со-
ціальної акції на нашій Верховині 
та інших.

У тій слов’янській атмосфері Від-
ня жив за 12 літ і підкріпив свій 
патріотичний характер і батько на-
шої ювілянтки студент філософії, а 
потім приватний учитель.

Ясна річ, що родинний дім Павла 
Бурика був домом духу щиро-русь-
кого.

На жаль, мала Ірина скоро, ще на 
третім році життя втратила свою 
мамку і була лиш восьми років, ко-
ли помер і батько.

Народну школу скінчила в Саби-
нові в німецькій школі, горожан-
ську школу і перший рік семінарії 
– в Пряшеві.

Як 16-літня дівчина виходить за-
між за Омеляна Невицького, одно-

го з найсвідоміших народовців і 
письменників єпархії Пряшівської.

Омелян Невицький скоро поро-
зумів, що народну культуру можна 
ширити лиш в народній мові і те-
пло заінтересувався українською 
літе ратурою, класиками нашої 
слов’янської культури.

У Пряшеві між богословами бу-
ло тоді більше свідомих українців, 
во ни і до моєї «Науки» дописували 
по-народному, так О. Невицький, 
О. Петрик, Бунганич й інші.

Коли в 1907 році вийшла моя 
«Практична граматика», яка свої 
правила підпирала прикладами з 
народних казок, пословиць, спі-
ванок і взагалі з народної нашої 
літератури, Омелян Невицький на-
писав фахо ву рецензію до «Науки». 
Там, між іншим, називає граматику 
щирою і народною, яка може по-
служити для розвивання народної 
літератури.

У році 1918, коли розпадалася 
Австро-Угорська монархія, Омелян 
Невицький був перший, що підняв 
наш синьо-жовтий прапор на Пря-
шівщині, дня 8 листопада заснував 
в Любовні Народну Раду, в імені 
якої й розіслав Омелян Невицький 
свої відозви.

Головною пружиною і помічни-
цею в тій патріотичній діяльності 
була наша ювілянтка, яка вже пе-
ред тим густо дописувала до на-
шої одинокої газеточки «Науки». 
Підписувалася вона А. Н., або Анна 
Но вак, або Гірняк. Сама хотіла зі-
статися інкогніто. Писала вона каз-
ки мо ралізуючі, оповідання, вірші 
релігійні, народні, описи, романи і 
сценіч ні твори.

Окремо з вірша «Чому не шу-
мить?» виберу лиш послідні ви-
клики:

Най знає вже кожний,
Що вода чобоче,
Калина з лозою
Про що світу шепче,
То й пташка щебече,
Соловей співає:
Русь наша ще жиє!
Із віршів і казок Ірини Невицької 

декотрі вибрали вже і редактори 
«Читанок».

З більших праць ювілянтки маю 
тут згадати роман «Правда побі-
дила», оповідання для народу «По-
дарунок», драму «Огонь», що і була 
вже грана в Ужгороді.

Значна була і громадська діяль-
ність нашої ювілянтки.

У Пряшеві зорганізувала року 
1922 «Союз руських жен», який 
був першою жіночою організацією 
на Пряшівщині. Лиш одним роком 
скорше, 1921 року, заложили ужго-
родські дами свій «Жіночий союз».

Діяльність «Союзу руських жен» 
оживила ювілянтка своєю приліж-
ною і багатосторонньою працею. 
Вона видала перший (і, на жаль, 
єди ний) жіночий календар на Під-
карпатській Русі.

Року 1930 зорганізувала в Пря-
шеві «Просвіту», а в 1931 – почала 
видавати газету «Слово народа», 
яке пробувало рятувати наших 
братів, потопаючих в морі денаціо-
налізації, підпертої несвідомим 
старорусинізмом. На жаль, тота 
новинка із причин матеріальних 
перестала виходити. Але зерно, 
засіяне нею, не загинуло. На Пря-
шівщині працює ще й днесь наша 
«Просвіта».

У році 1933 переходить Ірина Не-
вицька в Ужгород, щоб дітей своїх 
могла в народнім дусі вишколю-
вати і щоби для себе знайти шир-
ше поле праці. Зараз в році 1933 
заложила тут жіночу секцію при 
Товаристві «Просвіта», тота органі-
зація числить вже днесь 60 членів 
(інклюб).

Вибрала свою участь і в пра-
ці «Жіночого союзу», де вона є 
заступницею голови і як така 
провіду вала і одушевляла філії і 
кружки «Жіночого союзу» в Пере-
чині і аж до Ясіня.

Вже з того короткого опису ді-
яльности видно, що наша юві-
лянтка є надзвичайно приліжною, 
народно свідомою і щирою грома-
дянкою, яка провадить у нас пра-
цю каменярську, працю основ до 
кращого завтра нашого жіноцтва і 
взагалі нашого народу.

Примітка: 10 грудня цього року 
виповнюється 135 років з дня на-
родження Ірини Невицької.

Друкується за виданням:
Любов Мандриченко «Ірина 

Невицька: Де я в житті маю втя-
ти плужок у борозну?..» Ужгород, 
2005, стор. 255 – 257.

1.12.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська
2.12.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
3.12.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
4.12.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 21.00 – Клуб особистостей ру-

синський
21.00 – 21.30 – Громадянський клуб
21.30 – 22.00 – Гіт-парад русинський
22.00 – 23.00 – Національний журнал 

український
23.00 – 24.00 – На словечко, реприза
5.12.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Там у нас, реприза
22.00 – 22.30 – Корені, реприза
22.30 – 23.00 – Гіт-парад український, 

реприза
6.12.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
7.12.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
8.12.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Дзвони над країною, 

русинськи, реприза
9.12.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – Клуб особистостей 

український
10.12.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)

11.12.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
21.00 – 21.30 – Мости
21.00 – 22.00 – Музика національ-

ностей, реприза
12.12.2021 – 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 ру-

синський, реприза
13.12.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
14.12.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
15.12.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська
16.12.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
17.12.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
18.12.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
21.00 – 21.30 – Ми, русини
21.30 – 22.00 – Музика національностей
22.00 – 23.00 – Клуб особистостей 

український, реприза
22.00 – 23.00 – Мандрівка з музикою, 

реприза
19.12.2021 – неділя
09.00 – 10.00 – Літургія ПЦ
21.00 – 22.00 – Дзвони над країною 

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

ностей, реприза

20.12.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
21.12.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
22.12.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Там, у нас
23.12.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – На словечко
24.12.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Святкова програма (Р)
25.12.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
19.00 – 20.00 – Мандрівки з музикою
20.00 – 20.30 – Корені
20.30 – 21.00 – Гіт-парад український, 

реприза
26.12.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Бесіда русинська, ре-

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

ностей, реприза
27.12.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
28.12.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
29.12.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська, ре-

приза
30.12.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
31.12.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)

Зміна програми можлива.

Програма радіо

Августин Волошин
ПРО ІРИНУ НЕВИЦЬКУ

З промови з нагоди 50-літнього ювілею письменниці

– Куме, вчера єм стрітив ку-
му, вашу жену, але она ня не 
виділа.

– Знам, гварила мі то.
k   k   k

З друзтевного двора выбігне 
телятко а за ним предцеда:

– Предцедо, де біжиш, – про-
сить ся зоотехник.

– А я знам де, попрось ся то-
го телятка...

k   k   k

Дідо з внуком ся першый раз 
выбрали до ЗОО. Кедь были 
близько, внук кричить:

– Діду, діду, позерай опіца.
– Тихо, Мішку, то покладничка.
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