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Нелегкий час, в якому живе-
мо, нас змушує задуматися над 
глибиною нашого життя-бут-
тя. Саме так – над глибиною, 
бо здається, що корабель люд-
ства опинився на якійсь міли-
ні, з якої вíн не може гнутися. 
Світова пандемія, або точніше 
світова криза, бо вона здалека 
не торкається лише охорони 
здоров’я, але усього людського 
буття, має глибше коріння, ніж 
собі уявляємо, і її наслідки бу-
демо ще довго відчувати, поки 
відновлення нормального ходу 
життя буде проходити на основі 
таких же принципів та трендів, 
як це було до кризи. Отже, на 
основі того, що над усім стоять 
гроші і прибутки тих декіль-
кох процентів людей, в руках 
яких зосереджується найбільша 
частка світового багатства.

Вже стало ясно, що з першої 
хвилі людство не повчилося. 
Мине друга хвиля, дай боже, 
без великих втрат, і людство, 
мабуть, піде тими ж слідами, як 

це було дотепер. Чи знайдеть-
ся стільки людей і стільки сил, 
щоб просадити зміни в думанні 
людей і їх підході до реоргані-
зації суспільства і системи його 
існування?

В тій нелегкій ситуації дово-
диться зараз працювати і нам 
в Союзі русинів-українців Сло-
вацької Республіки. Криза нас 
ще до того застигла якраз в 
передз’їздівському періоді, от-
же, окрім того, що ми були зму-
шені відмінити більшість на-
ших центральних та регіональ-
них акцій, ще мусили коригу-
вати проведення регіональних 
конференцій СРУСР і перенести 
термін VIІІ з’їзду, який був пла-
нований на 23 січня 2021 року. 
Словацько-український куль-
турний та інформаційний центр 
в Пряшеві теж працював з ве-
ликими перебоями. В подібній 
ситуації опинилися й інші наші 
культурно-національні органі-
зації та установи. Отже, стоїть 
питання, чи варто ще працюва-

ти в культурно-національному 
житті, коли в людей в сучасно-
му цілком закономірно перева-
жають інші, суттєво важливіші, 
прямо життєві проблеми.

Цей песимізм нас позначить 
на довгий час, але не можна 
йому повністю підлягати. Люд-
ство за свою історію прожило 
всякі біди. Адже ще не так дав-
но наші батьки і діди прожили 
дві світові війни. А в наших кра-
ях вони справді залишили гли-
бокі сліди. І все-таки люди під-
нялися на ноги і йшли далі.

Тому і нам треба думати та-
кож над питаннями, які по в’я-
зані з нашим майбутнім куль-
турно-національним життям. 
Воно і дотепер було досить 
складним. Чи не найбільшою 
нашою бідою є розподіл нашої 
національної меншини на дві 
групи, що енергійно підтримує 
і словацька держава. Тут ціл-
ком на місці пригадати пред-
ставникам держави угоду між 

● Пандемія коронавірусу 
позначилась на всіх сферах 
суспільного життя, в тому 
числі національних меншин 
Словаччини. Особливої шко -
ди коронавірус завдав куль-
турі національних меншин. 
Які міри були прийняті, аби 
запобігти подальшим шко-
дам, бо ж Фонд підтримки 
культури національних мен-
шин, звичайно, має іншу на-
ціленість та іншого адресата.

– Пандемія вплинула на все 
наше суспільство і негативно 
впливає на культуру загалом. 
Культура національних меншин 
– не виняток. Меншу частину 
цієї культури представляють 
бюджетні організації – дер-
жавні або самоврядні – такі 
як музеї меншин, театри, але 
культура меншин представле-
на в основному громадськими 
об’єднаннями окремих націо-
нальних меншин, які «живуть» 
з Фонду підтримки культур на-
ціональних меншин. Деякі сег-
менти цієї культури через їх 
пов’язаність з громадськістю, 
напр. фольклорні фестивалі, 
виставки, літні табори тощо не 
могли здійснитись із-за коро-
навірусу. З іншого боку, воро-
та відкрилися перед новими 
формами, які роблять культуру 
більш доступною в Інтернет-
просторі, що пропонує безмежні 
можливості. Відомо, що через 
пандемію Міністерство культу-
ри СР збільшило фінансування 
Фонду на півмільйона євро, а 
Фонд зменшив адміністративне 
навантаження для заявників. 
Кошти не втрачені через те, що 
не відбулись, і меншини змо-
жуть ними скористатися в 2021 
році. Я б дуже хотів, щоб наші 
національні організації дійсно 
змогли використати наявні ко-

шти в наступаючому році, але 
нам потрібно перемогти над 
пандемією.

● Можна передбачити, що 
в близькому майбутньому в 
Словацькій Республіці буде 
створено державний орган, 
який би безпосередньо зай
мався питаннями національ-
них меншин?

– Це бажана мета всіх нас. 
Тому я намагаюся інституціона-
лізувати права меншин – вклю-
чити майбутній офіс до май-
бутнього закону про статус на-
ціональних меншин. Закон по-
винен бути поданий Уряду на-
прикінці 2021 року. Ефективна 
політика у справах меншин не 
може проводитися без гаран-
тованого інституційного забез-
печення. Ми крутимося навколо 
цієї проблеми більше двох де-
сятиліть, і майже кожні чотири 
роки політика імпровізує те, що 
має мало ознак поступовості. 
Зараз я ще не знаю, чи буде це 
бюро меншини чи міністерство, 
але це має бути центральний 
державний орган, аби міг ефек-
тивно функціонувати.

● Перепис населення, бу -
динків і квартир 2021 року з 
пріоритетом захисту персо-
нальних даних йде повним 
ходом. Можна передбачати, 
що цей перепис буде більш 
точним при збиранні даних з 
точки зору зголошення насе -
лення до тієї чи іншої націо-
нальності.

– Кожні десять років ми сти-
каємося з питанням, які резуль-
тати принесе нам новий пере-
пис населення. Я розумію об-
ґрунтоване занепокоєння наці-
ональних меншин, оскільки все 
наше глобалізоване суспільство 
рухається. Знаючи результа-
ти 10-річної давності, ми по-

ставили перед собою три зав- 
дання у співпраці зі Статистич-
ним управлінням: як зменшити 
кількість тих, хто не визнавав 
свою етнічну приналежність, як 
ми могли б позитивно впливати 
на людей, щоб вони не вірили 
в різні містифікації, і як би ми 
могли отримати більш широкі 
дані про етнічну приналежність 
/ національність. Ми підготу-
вали комунікаційний матеріал 
для всіх вищезазначених пи-
тань усіма мовами меншин, які 
опубліковані на моєму вебсайті 
https://www.narodnostnemensiny.
gov.sk//rozmanitost-obohacuje-
scitanie-obyvatelstva-2021/ Сам 
перепис матиме кілька новинок. 
Слід підкреслити, що метод пе-
репису буде змінюватися, і за-
мість традиційного перепису 
він буде проводитися повністю 
електронно, т. є. без паперо-
вих бланків. Окрім державної 
мови, електронні форми пере-
пису будуть доступні угорською, 
ромською, русинською, україн-
ською, англійською, французь-
кою та німецькою мовами. Бу-
дуть два окремі питання щодо 
особистості громадянина: одне 
щодо рідної мови, а друге – що-
до національності громадянина. 
Питання про національність бу-
де супроводжуватися підзапи-
танням про випадок іншої націо-
нальності / особи громадянина. 
Ми вважаємо, що таким чином 
збір даних про ідентичність на-
селення буде більш точним, і це 
дозволить національним мен-
шинам, а також державі ство-
рити кращі механізми для поси-
лення ідентичності представни-
ків національних меншин.

За розмову подякував
Мирослав ІЛЮК.

Уповноважений представ-
ник Уряду Словацької Респу-
бліки у справах національних 
меншин Ласло Буковський 
(László Bukovszky) нагородив 
Золотою плакетою Словацької 
Республіки та Пам’ятним лис-
том заступника голови Цен-
тральної ради СР Павла Боґ-
дана з нагоди його життєвого 
ювілею – 70-річчя. Урочистий 
акт відбувся 18 грудня 2020 
року в Пряшеві.

Ласло Буковський наголо-
сив, зокрема, на роботі, яку 
виконав Павло Боґдан у спра-
ві захисту і розвитку ідентич-
ності української національної 
меншини.

Більше десяти років Павло 
Боґдан представляє інтереси 

русинів-українців в Комітеті 
у справах національних мен-
шин та етнічних груп, який є 
постійно діючим дорадчим ор-
ганом Уряду Словацької Рес-
публіки.

Золотою плакетою і Па м’ят-
ним листом був нагороджений 
також голова Карпато-німець-
кої спілки Словаччини Он-
дрей Пеш (Pöss).

Вручення нагород мало 
відбутись на засіданні комі-
тету, яке мало відбутися у 
п’ятницю, 18 грудня 2020 ро-
ку, в Братиславі, проте через 
епідеміологічні обставини, які 
унеможливили зустріч, Ласло 
Буковський зробив це особисто 
в Пряшеві.

-мі-

З Новим роком!
Міцного здоров’я і всіх благ 
у 2021 році бажає читачам

редакція газети
«Нове життя»

 V На фото: Ласло Буковський (вправо) і Павло Боґдан.

Павла Боґдана нагороджено
Золотою плакетою Словацької 

Республіки і Пам’ятним листом

Українську пресу Словаччини – 
газету «Нове життя», журнали 
«Веселка» та «Дукля» – можна 

читати за такою адресою:
4hvylia.com/zmi

Про новини діяльності Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки, чим живе українська 

громада Словаччини можна довідатись, 
відкривши фейсбук чи вебсторінки:

https://www.facebook.com/rusiniukrajincislovenskejrepubliky/
http://www.ukrajinci.sk/index.html
https://zakarpattya.net.ua/
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Коронавірус міцно зашкодив культурі національних меншин
(Інтерв’ю з Уповноваженим Уряду СР у справах 

національних меншин Ласлом Буковським)

(Продовження на 2 стор.)
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Союзом русинів-українців СР 
та Русинською обродою з 1996 
року про те, що ті люди в пів-
нічно-східній Словаччині, які 
ідентифікують себе як русини 
або українці, творять одну наці-
ональну меншину. Сьогодні про 
цю домовленість вже не хочуть 
чути ні представники Оброди, 
ні держава і так в найближчому 
переписі населення знову появ-
ляться дві окремі рубрики для 
одної і тої ж самої національної 
меншини без різниці, як її буде-
мо називати.

Недавно РТВС показувала до - 
ку ментальний фільм під назвою 
«Národ na prežitie – Rusíni». На-
певно, з метою агітувати за од-
ну з двох груп меншини, яку 
в авізо на фільм назвали мен-
шиною, котра єдина в Словач-
чині зростає за чисельністю. В 
дійсності йдеться не так про 
зростання, як про переливання 
з одної групи меншини в дру-
гу. В переписах 1991 і 2001 р. 
нас (русинів і українців) разом 
було менше, ніж за переписом 
1980 року і певне підвищення 
загальної кількості було за-

значено лише у 2011 році. Які 
цифри вийдуть з цьогорічного 
перепису – важко сказати, бо 
декларація національності – од-
на справа, а реальність – інша. 
Якщо взяти до уваги лише той 
факт, що з українських шкіл в 
Словаччині вже залишилося ду-
же мало, а русинські якось не 
приймаються, то яка це основа 
для розвитку національності 
і її культури? Асиміляція у нас 
йде такими темпами, як це не 
було навіть за часів сильної 
мадяризації в період Австро-
Угорщини. Наймолодші генера-
ції вже і в селах вже говорять 
по-словацьки. Тут не вистачає 
бити себе в груди і всюди пхати 
слова русин, русинський, і під 
цією егідою привласнювати со-
бі те, що має набагато ширший 
історичний і сучасний контекст 
і смисл. Недавно були різдвяні 
свята і таку колядку, як, напр. 
Нова радість стала, можна бу-
ло чути від нашої Остурні через 
південну і східну Польщу, через 
північну Румунію і всю Україну 
аж до російської Кубані. Тож яке 
право має хтось обмежувати її 
лише на наш клаптик середньо-

європейського простору і ро-
бити з себе щось виняткового, 
якого ніде в світі нема. Насправ-
ді це обмеженість, яка нас жене 
до позиції сироти. А сирота, як 
відомо, маму вже не має, а мачу-
ха її не приймає.

І до таких важливих питань 
повинен буде висловитися VIІІ 
з’їзд Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки. Коли він 
відбудеться – це залежить лише 
від епідеміологічної ситуації. 
Останнє засідання Центральної 
ради СРУСР в грудні минулого 
року запропонувало три термі-
ни, один з яких має право ви-
брати Президія ЦР СРУСР. Пи-
тань, які б мав вирішити або 
показати дорогу до рішення 
цей найвищий форум нашої ор-
ганізації, є набагато більше, ніж 
тут було згадано. Це і проблема 
шкільництва, і фінансування 
діяльності, і засобів масової ін-
формації, і багато іншого. Але і в 
цій нелегкій ситуації без належ-
ної частки оптимізму рішення 
цих питань тяжко собі уявити.

Павло БОҐДАН,
виконуючий обов’язки 

голови ЦР СРУСР.
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З Днем св. Миколая, 19-го 

грудня 2020 року, Русько-укра-
їнська ініціатива та СНМ – 
Музей української культури у 
Свиднику символічно обдару-
вали дитячу публіку короткою 
казочкою.

Проєкт під назвою «Мако-
вицька казка» представив не 
лише одну з народних казок, 
записаних у селі Довгуня Свид-
ницького округу, а й особистість 
та творчість дослідника, фоль-

клориста, збирача та укладача 
7 томів «Українських народних 
казок Східної Словаччини», Ми-  
хайла Гиряка.

Казку «Лисиця і вовк» у ви-
конанні аматорського колективу 
«Думка» можете подивитися на 
https://www.youtube.com/watch?
v=RpUYpPJK0x0&feature=share

Проєкт реалізовано за кошти 
Міністерства культури Словаць-
кої Республіки.

Мір’ям БОЖИКОВА.

«Маковицька казка»

 V На фото членки аматорського колективу «ДУМКА».

(Закінчення з 1 стор.)

Набагато вищий рівень 
національної самосвідо-
мості спостерігався серед 
руських емігрантів з Пря-
шівщини у США, які вже у 
80–90-х роках XIX ст. за-
сновували національні організації, 
газети, журнали, не погоджуючись 
з політикою мадяризації, яку прова-
дила влада у «Старому краї». Пря-
шівська єпархія на прохання емі-
грантів посилала до них своїх греко-
католицьких священників, часто з 
наміром упроваджувати промадяр-
ську політику, яку віруючі в умовах 
американської демократії рішуче 
відкидали. Греко-католицькі свя-
щенники, окрім того, часто вступали 
у конфлікти з американською римо-
католицькою верхівкою, під патро-
натом якої перебували. Остання не 
розуміла, що грецькими католиками 
можуть бути люди, які не володіють 
грецькою, а католицькими священ-
никами – духівники, які не дотриму-
ються целібату. Католицька верхівка 
вважала таких духівників єретиками 
й не дозволяла їм займатися пасто-
ральною діяльністю. Ті ж знаходили 
прихисток у Російській православній 
церкві, обряд якої майже ніяк не від-
різнявся від греко-католицького, до 
того ж православні священники, як 
і вони, могли перед висвятою одру-
жуватися. Першим таким священни-
ком був міннеапольський греко-ка-
толицький священник Олексій Товт 
(1854–1909). У 1891 році він пе-
рейшов під юрисдикцію Російської 
православної церкви у США разом 
зі всією своєю парафією, що на-
лічувала 365 членів. Його приклад 
наслідували й інші американські 
греко-католицькі приходи.

Зі США православ’я поширюва-
лося і в «Старому краї» – між гре-
ко-католиками Східної Словаччини, 
Південної Польщі та Підкарпатської 
Русі, і це всупереч сильному спро-
тиву церковних та світських органів. 
Російська православна церква в 
Америці, як і російська влада, не ви-
знавала русинів (українців, малоро-
сів) за самостійний народ, а вважа-
ла їх гілкою російського, тому разом 
з православ’ям серед віруючих по-
ширювалося й москвофільство, яке 
в Карпатському регіоні мало давніші 
традиції (Общество ім. О. Духновича, 
Общество ім. М. Качковського та ін.).

Поширенню православ’я на віт-
чизняному ґрунті сприяли й солдати 
австрійсько-угорської армії, які по-
верталися з полону в Росії та Укра-

їні, де на власні очі переконалися в 
тому, що їхні кровні брати – це росі-
яни й українці, близькі за менталіте-
том, мовою та релігією, а не угорські 
пани.

k     k     k

Перша світова війна призвела до 
радикальних змін на карті Європи.

Уже в XIX ст. в політиці панувала 
думка про створення національних 
країн на основі етнічної належності 
населення. Цей рух був названий 
рухом за самовизначення націй.

Наприкінці Першої світової війни 
завзятим пропагандистом означе-
ного руху був президент США Вудро 
Вільсон, який посприяв тому, що Ав-
стро-Угорська монархія після пораз-
ки в 1918 році розпалася на окремі 
національні держави. На уламках 
Австро-Угорщини виникла й Че-
хословацька Республіка, до якої 
рішенням Мирової комісії була при-
єднана й східна частина «Угорської 
Русі» під назвою «Підкарпатська 
Русь». Руські поселення на захід від 
Ужгорода (разом зі словацькими та 
угорськими) стали частиною Сло-
ваччини.

Оскільки всі руські поселення (від 
Новоселиці на сучасному словаць-
ко-українсько-польському погранич-
чі до Остурні під Високими Татрами) 
були греко-католицькі й підпорядко-
вувалися Греко-католицькій єпархії 
у Пряшеві, територія, на яку розпо-
всюджувалося повноваження того 
єпископства, дістала скорочену на-
зву «Пряшівщина», яка утвердила-
ся головно в русько-українському 
середовищі й використовується до-
тепер. Отже, термін «Пряшівщина» 
має релігійно-національний, а не 
географічний характер. Його аж ніяк 
не можна ототожнювати зі словаць-
ким терміном «Prešovsko» (околиця 
Пряшева). Оскільки ця територія 
стала частиною новоутвореної дер-
жави, чехословацька влада мала ви-
конати всі міжнародні зобов’язання, 
передусім запропонувати Підкар-
патській Русі автономію, визначити 
точну межу між Словаччиною та Під-
карпатською Руссю, вирішити мовне 
та шкільне питання тощо. Рішення 
празької влади щодо питань мови 
та культури повинні були розповсю-
джуватися й на русинів Словаччини. 

Виконання цих зобов’язань влада 
постійно віддаляла.

Не вирішеними на час усього між-
воєнного періоду зосталися націо-
нальне та мовне питання. Напри-
клад, словаки офіційно вважалися 
частиною чеської нації, а під час 
перепису населення про них у графі 
«національність» писали «чехосло-
вацька».

Для вирішення мовного питання 
на території Підкарпатської Русі та 
Пряшівщини Міністерство освіти 
Чехословаччини 4 грудня 1919 року 
скликало нараду п’ятнадцятьох 
найавторитетніших чеських філо-
логів, які однозначно констатували, 
що мова підкарпатських русинів є, 
«безумовно, малоросійським діа-
лектом», тому до шкільної практики 
мав бути введений «галицький ва-
ріант української мови». На основі 
даних рекомендацій Іван Панькевич 
написав «Граматику руської мови» 
(Ужгород, 1922), яка натрапила на 
великий опір з боку москвофілів як 
у Підкарпатській Русі, так і в Схід-
ній Словаччині. На відміну від усіх 
інших підручників, «Граматика...» 
І. Панькевича була написана на 
основі місцевих руських говірок (І. 
Панькевич був блискучим діалекто-
логом), і її три перевидання відігра-
ли важливу роль у національному 
відродженні підкарпатських русинів.

У Східній Словаччині після пе-
редвоєнного та воєнного погромів 
руська освіта відроджувалася дуже 
повільно. Не вистачало національ-
но свідомих учителів, не було під-
ручників, шкільні будівлі в багатьох 
селах були зруйновані. У 1923/1924 
навчальному році у Східній Сло-
ваччині було 9 державних та 87 
церковних приходських шкіл, одна 
горожанська, по одній учительській 
та богословській семінарії з русь-
кою мовою навчання. Насправді у 
всіх тих школах мовою навчання 
було так зване «язичіє» – суміш 
церковнослов’янської, руської мов 
та місцевих говірок. У 1936 році з 
ініціативи єпископа Павла Ґойдича 
у Пряшеві була заснована Греко-
католицька руська гімназія (нині – 
Об’єднана школа ім. Тараса Шевчен-
ка з українською мовою навчання).

Москвофільське Общество ім. 

О. Духновича видавало тижневик 
«Русское слово» (1924 – 1939), 
а українська організація «Просві-
та» – щомісячник «Слово народа» 
(1931 – 1932). Головним культур-
ним осередком русинів-українців 
Словаччини був «Русский дом» на 
Головній вулиці у Пряшеві, купле-
ний у 1925 році у графа Дежефі за 
300 000 крон, зібраних від заможних 
спонсорів і так званих «гелерових 
пожертв» у селах. За рахунок «усе-
народних» фінансових коштів 1933 
року перед будівлею богословської 
семінарії О. Духновичу поставили 
пам’ятник (скульптор – Олена Мон-
дич (1902 – 1975)12.

У 1928 році існуючий тимчасовий 
адміністративний кордон між Сло-
ваччиною та Підкарпатською Руссю 
був проголошений остаточним. Об-
межену автономію Підкарпатській 
Русі, що була перейменована на 
Карпатську Україну, чехословацький 
уряд запропонував аж у жовтні 1938 
року, однак Віденський арбітраж 2 
листопада 1938 року приєднанням 
південно-західної частини Підкар-
патської Русі та Південної Словаччи-
ни до Угорщини, по суті, її ліквідував.

Після проголошення самостійної 
Словацької держави 14 березня 
1939 року русини Східної Словаччи-
ни стали її частиною, причому ціла 
Карпатська Україна (у тому числі 
руські поселення на схід від Снини) 
була окупована фашистською Угор-
щиною і ввійшла до її складу.

Словацька клеро-фашистська 
влада (на чолі з президентом Йо-
зефом Тісом) розпочала агресивну 
політику проти русинів-українців 
на своїй території. Русини не мали 
права засновувати громадські та 
політичні організації. Єдиним ча-
сописом, дозволеним владою, був 
тижневик «Новое время» (Меджи-
лабірці, 1940 – 1944), видаваний 
«язичієм».

У грудні 1940 року, усупереч силь-
ній словакізації з боку державних 
органів, свою належність до руської 
національності визнало 69 116 осіб, 
і це не враховуючи майже 20 000 ру-
синів зі Снинського, Собранецького 
та Михалівського округів, що були 
приєднані до Угорщини.

Органи державної влади Словач-
чини репресували, зокрема, націо-

нально свідому інтеліген-
цію. Багато молодих лю-
дей втекло до Радянсько-
го Союзу, де їх майже всіх 
засудили за «порушення 
державного кордону» до 

примусових робіт у концентраційних 
таборах Сибіру. Пізніше (у 1943 р.) 
чимало з них разом з в’язнями із За-
карпатської України, засудженими 
за тією самою статтею Радянського 
кримінального кодексу, добровільно 
вступили до Першого чехословаць-
кого корпусу в СРСР і боролися за 
визволення Чехословаччини від 
нацистів. Значна частина з них за-
гинула на Дуклі, у Липтовському 
Микулаші, Остраві та інших містах. 
Цивільне населення також активно 
залучалося до антифашистського 
руху. Майже 500 русинів-українців 
взяло активну участь у Словацько-
му національному повстанні. 9 лис-
топада 1944 року за участь в опорі 
німці запалили село Токаїк, а 32 
жителів розстріляли. У Другій світо-
вій війні в межах цілої Словаччини 
найбільше постраждали українські 
населені пункти.

Головними охоронцями руської 
(української) національної іден-
тичності в міжвоєнний та воєнний 
періоди були греко-католицька та 
православна церкви. До 1950 року в 
Словаччині не було жодного греко-
католицького чи православного свя-
щенника словацької національності.

Після Другої світової війни Під-
карпатська Русь, у результаті під-
писання Чехословацько-радянської 
угоди 1946 року, була приєднана 
до Радянського Союзу, а русинам-
українцям у північно-східній частині 
Словаччини чехословацька влада 
пообіцяла широку автономію. Її га-
рантом мала бути Українська На-
родна Рада Пряшівщини (УНРП), 
заснована відразу після визволення 
Східної Словаччини радянською ар-
мією – 1 березня 1945 року. УНРП 
мала чотирьох депутатів у брати-
славській Словацькій Національній 
Раді та двох – у празьких Націо-
нальних зборах.

Микола МУШИНКА,
Олександр МУШИНКА.

12  У 60-х роках ХХ ст. після 
зруйнування семінарської будівлі 
та побудови на її місці Театру ім. 
Йонаша Заборського пам’ятник 
перемістили на Площу О. Духно-
вича.

РУСИНИ-УКРАЇНЦІ СЛОВАЧЧИНИ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ (6)
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У повоєнній літературі русинів-
українців Словаччини Василь Дацей 
(14.1.1936 р. у Вираві) займає провідне 
місце. Має значні заслуги у її художньо-
му зростанні і збагаченні. В його прозо-
вих творах знаходимо майже всі риси, 
які були типові для повоєнного суспіль-
но-політичного і морально-етичного 
розвитку нашого населення та нашої 
української культури і літератури.

Перші свої літературні спроби – тво-
ри опублікував у пряшівській пресі в 
50-х роках і першу самостійну зібрку 
оповідавнь видав під назвою «Ми і на-

ші знайомі» (1961). 
Була це нетрадиційна 
в наших умовах аж 
експериментальна 
мала проза. Висту-
пають в ній нетради-
ційні персонажі, зо-
бражені нетрадиційні 
ситуації, нетрадицій-
не, аж гумористич-
но-сатиричне чи сар-
кастичне зображення 
сучасника. Не дивно, 
що не була прихиль-
но сприйнята читаць-
кою громадою. Далеко позитивніше 
була сприйнята повість «Очі невираз-
ного кольору» (1965), яка має дещо 
пригодницько-шпигунський зміст. Своє 
художнє шукання В. Дацей завершив 
збіркою оповідань «Монологи» (1967). 
В них він вперше ліризованим спосо-
бом спробував зобразити різні типи 
людей, які не можуть знайти собі місце 
у суспільстві, це переважно нездари, 
шукають щастя, але не знаходять його. 
Це нещасні, незадоволені своєю долею 
персонажі.

Після 14-річного вимушеного мов-
чання через політичні репресії, які 
зазнав під час т. зв. політичної кон-
солідації і нормалізації із забороною 
друкуватись, видав збірку «Зелена об-
ручка» (1981), в якій зобразив людей 
цілеспрямованих, свідомих, чесних, 
працьовитих. Повернення у літератур-
не життя було для В. Дацея успішне. 
Критика і читачі позитивно сприйняли 
нову книжку.

Після малих прозових творів В. Да-
цей написав цілий ряд успішних рома-
нів, як «Зірки лиш мерехтять» (1983). 
«Сонячний верх» (1984), «Коріння» 
(1988), «Я тут випадково...» (2006), 
«Синя ружа» (2005), в яких зобразив 
дуже широку палітру проблем нашого 
населення в період після війни, колек-
тивізації села, процеси, які настали у 
психології, моралі, поведінці окремих 
людей, зокрема молоді, проблеми збе-
реження традицій наших батьків, мора-
лі, їх відношення до традицій, до рідної 
мови, культури, землі, до рідного села, 
нові зміни у моралі молоді, захоплення 
молодими талантами, які дало наше на-
селення суспільству тощо. Наш ювіляр 
не бачив світ однобоко, не зображував 
його чорно-білими фарбами, але нама-
гався вникнути у внутрішній світ своїх 
персонажів. Вони часто були змушені 
боротись за правду, красу і справед-
ливість, боротись зі старим способом 
життя, мисленням і поведінкою і від-
стоювати нове, передове, тому вони 
виходили у нього правдиво, живо, пе-
реконливо. Показав, як різні політичні, 
ідеологічні сили впливали на нашого 
селянина, як він тяжко розлучався зі 
своєю землею, старими традиціями то-
що. Автор намагався реальність відтво-
рити правдиво, не замовчувати трудно-
щі, які були змушені перебороти його 
персонажі.

Мені особливо сподобались два ро-
мани: «Сонячний верх» і «Коріння». 
Розв’язання конфліктів у обох романах 
позитивне, перемагають добро, краса, 
справедливість. Мова цих романів пре-
красна, персонажі вдало користуються 
місцевою говіркою, вона близька до лі-
тературної мови. В його романах відчу-
вається аромат і величавий дух Карпат. 
Не дивно, що «Сонячний верх» вийшов 
навіть у Києві, де був теж позитивно 
сприйнятий (до речі, я був причетний 
до його видання в Києві), а роман «Я 
тут випадково...» було запропоновано 

комітетом УС ССП на державну премію 
Т. Г. Шевченка в Києві, де потрапив до 
найвужчого кола. Так Василь Дацей 
став відомим і серед читачів України.

Письменник В. Дацей поруч з рома-
нами пише малу прозу, видав книжки 
«Крихка орхідея» (1987), «Синя фанта-
зія» (1996), «Полум’я» (2002), «Шиємо 
(з) власного» (2002), «Крісла» (2008), 
повісті «Моделі» (2012), «Майків капі-
тал» (2014), «Карнавал» (2017) і збір-
ку оповідань «Гіркий шоколад» (2019). 
Так, у повісті «Майків капітал» зобра-
зив долю нашого селянина, який ви-

їхав в Америку, щоб 
заробити гроші і по-
вернутись додому з 
капіталом, щоб купи-
ти багато землі і лісу 
і так стати багачем на 
всю околицю. Його 
мрія не здійснилась, 
стала крахом, бо, не 
знаючи, купив фаль-
шиві чеки, які мали 
принести йому багат-
ство і так жадоба до 
грошей привела його 
на сміховисько.

В повісті «Карнавал» В. Дацей за-
лишив свій рідний край і зобразив пе-
реважно життя підприємців столиці 
Чехії – Праги. Серед персонажів повісті 
знаходяться й вихідці із нашого краю. 
В центрі його твору виступають різні 
типи чеських підприємців, їх дружин, 
яких об’єднує гонитва за грошима, за 
капіталом, і цій ідеї підпорядковують 
всі свої дії. Для них ніщо не було святе. 
Це люди без моралі, сумління. В цілому 
повість успішна, персонажі колоритні, 
живі, правдиві, які створюють чудовий 
карнавал сучасного підприємця.

Поки що останньою збіркою В. Да-
цея, яку нам вдалося перечитати, це 
збірка оповідань «Гіркий шоколад» 
(2019), в якій письменник зобразив долі 
різних людей сучасного міста. Найкра-
щим твором збірки, на нашу думку, є 
оповідання «Ровесник», в якому автор 
ставить питання, чи діти завжди несуть 
відповідальність за вчинки своїх бать-
ків у минулому, чи діти мають право 
засуджувати своїх батьків за їх вчинки, 
поведінку тощо. Конфлікт не новий в 
літературі, але В. Дацей розв’язав його 
по-сучасному і художньо переконли- 
во.

Василь Дацей, крім прозових творів, 
написав й кілька успішних одноактних 
п’єс, радіоп’єс, телеп’єс, театральних 
п’єс українською і словацькою мовами. 
Деякі з них вийшли словацькою мовою, 
як-от «Kúpim si glóbus» (1979, 1989), 
«Most» (1986), «Молодята» (2008), ряд 
з них передавали по радіо українською 
або словацькою мовою. Такий був при-
близно творчий шлях Василя Дацея від 
збірки «Ми і наші знайомі» до збірки 
оповідань «Гіркий шоколад». Цілий ряд 
його творів було оцінено Премією Іва-
на Франка Літературного фонду. Деякі 
його оповідання вийшли словацькою, 
чеською, мадярською, польською, ан-
глійською мовами та в Києві і Львові. 
Він заслужено став членом Національ-
ної спілки письменників України.

За великий вклад у розвиток україн-
ської літератури і культури було Пре-
зидентом України нагороджено Василя 
Дацея Орденом «За заслуги» 3-го сту-
пеня.

Крім того, Василь Дацей активно 
працював у спілчанських письменниць-
ких організаціях: був старостою Спілки 
українських письменників Словаччини 
(1990-2003) та головою Асоціації пись-
менницьких організацій Словаччини 
(1999-2002).

Все це нам дає право казати, що без 
творчого доробку Василя Дацея не 
можна собі уявити повоєнний розвиток 
української літератури Словаччини.

Шановний друже, бажаю Тобі міц-
ного здоров’я, щастя, творчої наснаги, 
щоб Твої твори і надалі приносили нам 
радість і задоволення.

На многая і благая літа!
Михайло РОМАН.

Передноворіччя – захоплива по-
ра: у повітрі витає атмосфера свя-
та, дива та сподівання на краще в 
прийдеш ньому році. Традиційно на-
прикінці року прийнято підбивати 
підсумки: чим нам запам’ятається 
рік, що минає, чому він нас навчив, 
що ми здобули, а що втратили, яких 
помилок припустилися та як їх ви-
правити або не допустити в майбут-
ньому.

Безперечно, 2020 рік – складний, 
непередбачуваний та незабутній, він 
змінив звичне життя кожного з нас, 
навчив цінувати прості речі й радіти 
дрібничкам.

Не став винятком 2020 рік і для 
Української школи в Братиславі. Він 
приніс нові виклики й новий до-
свід, і разом з тим став для нас ро-
ком зростання. Школа «доросла» до 
громадської організації «Недільна 
українська школа в Братиславі», ді-
яльність якої спрямована на вивчен-
ня української мови та культури. 
А починалося все близько 30 років 
тому зі створення гуртка з вивчення 
української мови та культури, який 
відвідували всього декілька учнів. З 
часом кількість учнів збільшилася, і 
гурток розрісся до школи, яка у ве-
ресні 2019 року стала структурним 
підрозділом ПЛАСТу та почала орен-
дувати 4 класи у словацькій школі.

Зараз у школі навчається 65 учнів 
віком від 4 до 15 років. Школа радо 
приймає на навчання й дорослих, 
які хочуть вчити українську або як 
успадковану, або як іноземну, або як 
призабуту рідну. У цьому навчаль-
ному році вперше розпочав роботу 
клас дошкільнят – дітей 4-6 років. 
Залежно від віку та рівня володіння 
мовою діти розподілені за 4 класа-
ми: дошкільний, початковий, серед-
ній та старший. Заняття проходять 
щоп’ятниці з 17 до 19 години. Вчите-
лі школи працюють за програмами, 
методичними розробками та підруч-
никами Міністерства освіти і науки 
України, адаптуючи їх до кількості 
годин та потреб школи. Оскільки 
школу відвідують і словацькі діти, 
які мають українське походження, 
метою школи на майбутнє є видача 
сертифікату про рівень володіння 
українською мовою як іноземною.

У жовтні 2020 року Українська 
школа в Братиславі підписала до-
говір про співпрацю з Міжнародною 
українською школою. Тепер усі охочі 
учні можуть отримати ще й україн-
ський документ про здобуття повної 
середньої освіти.

У зв’язку з пандемією Covid-19 
наша школа, як й інші навчальні за-
клади по всьому світу, змушена була 
адаптуватися та перейти на дистан-
ційне навчання за допомогою плат-
форм Zoom та Google Meet. У дистан-
ційному режимі проходили й інші 
заходи. Так, учні, батьки та вчителі 
школи долучилися до написання 
ювілейного ХХ радіодиктанту націо-

нальної єдності, що традиційно про-
ходить 9 листопада – на День укра-
їнської писемності та мови, та до 
міжнародного культурно-мистецько-
го проєкту «До вас їде український 
Миколай», організованого товарис-
твом «Україна – Світ». 19 грудня цей 
онлайн-захід об’єднав українців з 18 
країн на 4 континентах.

Звичайно, жод-
на соціальна ме-
режа чи платфор-
ма не замінить 
емоцій від спілку-
вання віч-на-віч, 
саме тому 18 груд-
ня педагогічний 
колектив школи 
влаштував для 
дітей невеличке 
свято до Дня Свя-
того Миколая з 
дотриманням усіх 
рекомендацій що-
до запобігання поширенню корона-
вірусу. І незважаючи на холод, нас зі-
грівали теплі посмішки та слова. «A 
я вірю в існування Святого Миколая! 
Це він з небес надихає нас радувати 
один одного приємними сюрприза-
ми та подарунками!» – сказав наш 
15-річний учень.

Українська школа в Братиславі – 
це не просто місце, де можна навчи-
тися читати та писати українською. 
Це велика й дружна родина, яку 
об’єднує не лише країна походження, 
а й спільні цінності. Ми разом свят-
куємо дні народження та українські 
свята, проводимо майстер-класи, в 
яких залюбки беруть участь не лише 
діти, а й батьки, влаштовуємо пікні-
ки та невеличкі подорожі, учні шко-
ли відвідують літні табори, організо-
вані ПЛАСТом.

Усвідомлюючи, що успіх школи 
великим чином залежить від фахо-
вих компетенцій її вчителів, Укра-
їнська школа в Братиславі підтри-
мує зв’язки з освітніми закладами 
в Україні та за кордоном. Так, 2020 
року ми долучилися до унікально-
го проєкту «Український освітній 
всесвіт» від Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспо-
рою. Метою проєкту є створення 
онлайн-платформи для обміну до-
свідом, навчальними матеріала-
ми, співпраці між різними типами 
українознавчих освітніх закладів за 
межами України. Окрім цього, шко-
ла бере активну участь у заходах 
Спілки українських освітян діаспори, 
основними напрямами роботи якої є 
розробка навчальних програм і під-
ручників для закордонної школи, 
підвищення кваліфікації вчителів, 
сертифікація учнів, захист інтересів 
вчителів, організація таборів і кон-
курсів.

Діяльність і гуртка, з якого все 
починалося, і школи, що працює за-
раз, нерозривно пов’язані з іменем 
її фундаторки Марії Рибакової, для 

якої збереження української іден-
тичності без перебільшення стало 
справою життя. Саме завдяки її ен-
тузіазму, натхненній та наполегли-
вій багаторічній праці не лише росте 
та розвивається школа, а й гуртуєть-
ся українська громада. Так, в 2020 
році з ініціативи пані Рибакової було 
проведено зустрічі української гро-

мади Братислави на Всесвітній день 
вишиванки та День Незалежності 
України, вона є активною лобісткою 
інтересів нашої національної грома-
ди в державних установах Словаччи-
ни. Зичимо нашій директорці, яка 14 
вересня відзначила свій 70-річний 
ювілей, міцного здоров’я, невичерп-
ної енергії та наснаги!

Українська школа в Братиславі 
бере участь у заходах та проєктах, 
що відбуваються за підтримки По-
сольства України в Словацькій Рес-
публіці: школа є учасницею різдвя-
них концертів та відзначення Шев-
ченківських днів, вшанування Дня 
пам’яті жертв голодоморів. Зі свого 
боку Посольство України в Сло-
вацькій Республіці традиційно ві-
тає учнів та колектив школи з Днем 
знань та початком навчального року.

Актуальним стало створення 
українських шкіл в інших містах та 
регіонах Словаччини, центрів ран-
нього розвитку з українською мо-
вою для дітей віком від 2-х років, 
української бібліотеки або відділів 
української книги в словацьких біб-
ліотеках. Останнім часом все час-
тіше постає питання необхідності 
приміщення в Братиславі, в якому 
громадські організації українців в 
Словаччині могли б проводити свої 
заходи, спрямовані на збереження 
та популяризацію української мови, 
культури, традицій.

Озираючись на рік 2020, розуміє-
мо, що, незважаючи на всі складно-
щі, зроблено й досягнуто чимало. А 
в 2021 році на нас чекають нові ви-
клики та проєкти. Цілі поставлено, а, 
як відомо, чітка ціль – перший крок 
до будь-якого досягнення.

Принагідно колектив Української 
школи в Братиславі вітає українську 
громаду Словаччини з Новим роком. 
Нехай 2021 рік здійснить заповітні 
мрії, подарує нові надії та відкриє 
перспективні горизонти!

Колектив Української школи 
в Братиславі.

Наприкінці 2020 року, на 
фоні календарних щорічних 
звичаїв, пов’язаних із зимо-
вим періодом, ми вшанували 

унікальну особистість – Ми-
хайла Шмайду, українського 
письменника, діяча культу-
ри, музейника, етнографа та 
збирача фольклору з нагоди 
100-річчя від дня його наро-
дження.

Русько-українська ініціа-
тива та СНМ – Музей укра-
їнської культури підготували 
літературно-музичну компози-
цію, яка наблизила різдвяні 
традиції жителів Північно-
Східної Словаччини на основі 
автентичних записів Михайла 

Шмайди під назвою «Христос 
раждається!»

У програмі взяли участь ФК 
«Стропковчани» та Клуб ху-
дожнього слова.

Літературно-музичну компо-
зицію можете подивитися на 
https://www.youtube.com/watch?
v=htVDE6aJHdw&feature=share

Проєкт реалізовано за ко-
шти Міністерства культури 
Словацької Республіки.

Мір’ям БОЖИКОВА,
голова РУІ.

ВАСИЛЕВІ ДАЦЕЮ – 85

Українська школа в Братиславі:
від гуртка з вивчення мови – до громадської організації

«Христос раждається!»
Літературно-музична композиція до 100-річчя

Михайла Шмайди

 V Михайло Шмайда.
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Юліус Панько (нар. 18.1.1951 р., 
Довгуня) відносно пізно вступив 
в українську літературу. Свої пер-
ші художні твори почав друкувати 
словацькою мовою, аж потім пе-
рейшов на рідну українську мову.

Після перших літературних 
спроб, надрукованих у словацькій 
та українській пресі, видав збір-
ки оповідань «На гори, на ліси, на 
скелі» (1990) та «Курортні тести» 
(1999), в яких виявились його спо-

стережливе око, здатність бачити 
деталі, які часто мають вирішаль-
не значення для людини і відпо-
відно художньо їх 
зобразити.

Значний худож-
ній крок вперед 
бачимо у творах 
збірки «/Не/обме-
жені можливості 
(2003) та зокрема 
у повісті «Левош-
ка» (2006). У по-
вісті розповідає 
про тяжке життя 
своїх краян, які 
жили у поль-
сько-словацькому 
пограниччі. Ви-
ступають в ній 
русини-українці, словаки, поляки, 
селяни, лісоруби, бідняки, відірва-
ні далеко від цивілізації, які жили 
примітивно і скромно у порівнянні 
з іншими регіонами Словаччини, 
пили «охманчак-денатурак», який 
негативно впливав на їх психіку 
і взагалі здоров’я, не кажучи вже 
про те, як він негативно впливав 
на розвиток їх дітей. Повість не 
лише гірко правдива, але й має 
глибоко соціальний і навіть наці-
ональний русько-український ха-
рактер. Жаль, так негативно, або 
крізь пальці дивиться на нього і 
ставиться до нього й сучасна вла-
да. Повість обвинувачує всіх, які 
мали можливість принести у той 
край цивілізацію, культуру і кра-
щий, соціально-культурний спосіб 
життя, а не зробили це. Всі про це 
знали, політики, президенти, депу-
тати, але й письменники, художни-
ки і не підняли голос на їх захист, 
не надали їм відповідну допомо-
гу. Як на мене, вперше це зробив 
Ю. Панько у згаданій повісті і за це 
заслуговує подяку і похвалу. Це не 
екзотика, яку зобразив письмен-
ник Ю. Панько, як декому здава-
лось, але чиста реальність. Ми ра-
ді, що вона зацікавила читача і по-
вість вийшла й словацькою мовою.

Раді констатуємо, що Ю. Пань-
ко з кожним дальшим твором все 
більше і більше дозрівав. Читач 
може переконатись, коли пере-
читає такі його книжки, як «Ви-
мріяна подорож» (2014), «Карби 
кам’янистого поля» (2016) і зокре-
ма «Повний мішок правди» (2018). 
Кожна з них знайомить читача з 
іншими проблемами, кожна напи-
сана в іншому художньому ключі, 
має іншу концепцію, стиль. Так, 
окремі оповідання збірки «Вимрі-
яна подорож» заведуть читача не 
лише у села околиці Свидника, де 
живуть чесні і працьовиті люди, 
які бережуть свої традиції, мову, 
гордість на своїх предків, але й 
підлі та різні диваки; та й навіть 
одне із них («Вимріяна подорож»), 
хоча б у думках, заведе нас аж у 
далеку Америку, де живуть вихідці 
із наших сіл, яким не живеться там 
так легко, як багато з нас думає, бо 
змушені щодня боротись за свої 
місця на роботі, чи за кожен долар, 
цент. Оповідання «Мартинове від-
чуття свободи» знов розоповідає 
про трагічну долю майже 500 ти-
сяч лемків у Польщі (які до Другої 
світової війни жили зразу за Кар-
патами), яких під час акції «Вісла» 
поляки вивезли із історичних зе-

мель і розкидали по всій Польщі.
Повість «Карби кам’янистого 

поля» розповідає про атмосферу 
і життя наших учителів під Ду-
клею в другій половині минулого 
століття та на поч. ХХ ст. Хоч по-
вість має дещо автобіографічний 
характер, письменнику вдалося 
правдиво змалювати цілу галерею 
різних типів учителів, які працю-
вали у школах Свидниччини, з 
якими йому довелось зустрічатись, 

вказати, що і серед учииелів, крім 
чесних (учитель Шершень), були 
і падлюки, кар’єристи, зрадники, 

підлабузники, за-
проданці, які зара-
ди кар’єри міняли 
погляди з дня на 
день, які свій не-
успіх запивали у 
корчмах, розпові-
дає про шкільних 
функціонерів тощо. 
Зображує, як в пе-
ріод празької весни 
(1968) чимало ма-
тичярів словакізу-
вало і ліквідувало 
українські школи в 
його краю, потім в 
період політичної 

консолідації в 70-х роках ставали 
комуністами, співпрацівниками 
ШТБ, та як після 1990 року знов ті 
ж самі учителі змінили свої погля-
ди і позиції. Читач ставить питан-
ня, що від таких людей та й ще від 
учителів-вихователів можна очіку-
вати. Повість має не лише худож-
нє, але й пізнавальне значення. Це 
документ трагічної доби, яку нам 
довелось жити.

Поки що останнім твором 
Ю. Панька є повість «Повний мі-
шок правди» (2018). В ній автор 
зобразив події, факти, які залиши-
ла Друга світова війна за собою в 
краю під Дуклею, як люди і край 
поступово мінялися, зростали та 
одночасно люди залишали свої до-
мівки, села і ті вимирали, майже 
заникали, бо люди виїжджали в 
міста та інші країни. Автор вдало 
використав форму зображення, 
коли про всі події, зміни, трагедії 
і конфлікти розповідає чех Зено 
(предки Зена (Зденка) Климчуки 
були руснаки з-під Дуклі, яких дав-
но вивезли в Моравію і протягом 
довгих років чехізувалися і стали 
Клімачеками), людина іншої куль-
тури. Зразу його цей край і зокре-
ма люди чимось полонили і потім 
хоча б раз у рік або через кілька 
років приходив у село вже не шу-
кати воєнні артефакти, але роз-
мовляти з людьми. Автор розкрив 
характер не лише окремих селян, 
зокрема далеку родину предків Зе-
на, але й самого Зена, як із легко-
важного юнака ставав серйозний 
мужчина, як в ньому поступово 
пробуджувалися національні гени 
його давніх предків – руснаків. Дія 
повісті кінчається нашими дня-
ми, але вона не набагато веселіша 
від тих попередніх, бо села вими-
рають. Повість написана гарною 
українською мовою.

Дотепер ще ніхто, може, крім 
Єви Бісс, так детально, цілеспря-
мовано і художньо переконливо не 
зображав життя людей під Дуклею 
до війни і зокрема після неї, як 
наш ювіляр Юліус Панько. Заслуго-
вує він не лише наш подив, але й 
подяку, бо його художні твори да-
ють нам і наступним поколінням 
уяву про тяжке воєнне чи післяво-
єнне життя людей з-під Дуклі.

Дякую Тобі, Юліусе, за статеч-
ність, намагання залишити нам 
твори, які дають правдиву карти-
ну життя.

На многая в благая літа!
Михайло РОМАН.

В сучасній українській літературі для ді-
тей та молоді повно нових імен. Серед них і 
Галина Вдовиченко (на фото), українська 
письменниця та журналістка, яка у 2008 ро-
ці дебютувала романом «Пів’яблука», але во-
на не забуває і про юного читача. У 2018 році 
вийшла її книжка для дітей «Сова, яка хоті-
ла стати жайворонком» з чудовим художнім 
оформленням Христини Лукащук. А саме біля 
цього видання і зупинимось. Бо є причина. На 
полицях наших книжкових магазинів появи-
лась «Сова, яка хотіла стати жайворонком» у 
словацькому перекладі Міхаели Двоєконко та 
Валерії Юричко. Книжку видало громадське 
об’єднання «Слнєчково» у Пряшеві.

Вже понад десять років Галина Вдовиченко 
розповідає дітям цікаві історії про життя тва-

рин. Першою 
її книгою для 
дітей була 
казкова по-
вість «Миш-
кові Миші», 
після неї по-
явились ви-
дання: «Лі-
га непарних 
шкарпеток» , 
«36 і 6 котів», 
«Котохатка», 
«Містельфи» 
та інші.

Нагадаємо, що книжка «Сова, яка хотіла ста-
ти жайворонком» потрапила до каталогу «Білі 
круки 2019». Це один з найпрестижніших що-
річних каталогів книжкових рекомендацій в 

галузі дитячої та юнацької літератури. Книж-
ка Галини Вдовиченко – одна з двісті книг 
тридцятьма мовами з п’ятдесяти країн світу, 
в і д з н а ч е н и х 
Міжнародною 
м о л о д і ж н о ю 
бібліотекою у 
Мюнхені. Від-
бір здійсню-
вався за таки-
ми основними 
к р и т е р і я м и : 
літературний 
стиль, дизайн, 
у н і в е р с а л ь -
ність теми, но-
ваторство.

У книзі «Сова, яка хотіла стати жайворон-
ком» йдеться про двох пташок та їхні звич-
ки – спати довго й прокидатися рано. Кожна 
з них веде свій спосіб життя, часом навіть не 
усвідомлюючи його переваги. Книжка Галини 
Вдовиченко розповідає про те, як досягти поро-
зуміння, та водночас подає і відповідь на запи-
тання, чи різні стилі життя загрожують тому, 
щоб можна було дружити. Під поверхнею істо-
рії про сову і жайворонка ховається багато ін-
ших запитань. Тут навіть резонує думка діли-
ти й людей на сови й жайворонки. Це і про по-
шук власного я, про вірність своїй натурі, про 
здатність сказати «ні», про право на помилку.

Виявляється, що ці питання не лише для 
юного читача, але, мабуть, у першу чергу для 
дорослого.

(ія)

1.2.1991 р. – померла в Пра-
зі літературний критик, пере-
кладач Зіна Ґеник-Березовська 
(30). Народилася 11.4.1928 р. в 
Солописках біля Праги.

2.2.1936 р. – загинув у Солов-
ках український письменник Єв-
ген Плужник (85). Народився 26 
грудня 1898 р.

2.2.1881 р. – народився у Ли-
повці (тепер Польща) один з ке-
рівників Руської Народної Ради 
в Сяноку, згодом український 
громадський діяч у Словаччині 
Олександр Волошинович (140). 
У січні 1919 р. в Кошицях висту-
пив за приєднання Лемківщини 
до Чехоcловаччини, за що був 
засуджений польською вла-
дою «контумаційно до смерт-
ної кари» і залишив Польщу. За 
пропозицією Волошиновича до 
10-річчя Чехословаччини у Ми-
халівцях споруджено пам’ятник 
А. Добрянському. Сестра Воло-
шиновича Ольга була матір’ю 
поета Богдана-Ігоря Антонича. 
Помер 1965 року в Братиславі.

2.2.1931 р. – народився у Пчо-
линому Снинського округу педа-
гог, громадсько-культурний діяч 
Василь Вокаль (90).

3.2.1896 р. – народився чесь-
кий письменник, автор психоло-
гічної прози Ярослав Гавлічек 
(125). Помер 7.4.1943 р.

4.2.1941 р. – народився у Ниж-
ніх Чабинах Меджилабірсько го 
округу художник Михайло Ча-
бала (80). Помер 4.8.2002 р. в 
Пряшеві.

5.2.1836 р. – народився ро-
сійський критик і філософ Ми-
кола Добролюбов (185). Помер 
29.11.1861 р.

5.2.1931 р. – народився у 
Нехваль-Полянці Снинського 
округу педагог, громадсько-куль-
турний діяч, один із засновників 
спортивної організації Пласт в 
Пряшеві Павло Дуркот (90). По-
мер 22.2.2005 р.

6.2.1896 р. – народилася в 
Литмановій Старолюбовнян-
ського округу педагог Анна Капі-
шинська-Седлак (125). Померла 
23.7.1979 р.

8.2.1896 р. – народився цер-
ковний діяч, архітектор Всево-
лод Коломацький (125). Помер 
13.2.1980 р.

9.2.1881 р. – помер російський 
письменник Федір Достоєвський 
(140). Народився 11.11.1821 р.

12.2.1866 р. – народився в Бе-
режничці Стропківського окру-
гу педагог Іван Поливка (155). 
Помер 3.10.1930 р. в Бардіє- 
ві.

12.2.1866 р. – народився сло- 
 вацький письменник Ладі-
слав Надаші-Єґе (155). Помер 
2.7.1940 р.

12.2.1871 р. – народився укра-
їнський письменник, правник і 
громадський діяч Лесь Марто-
вич (150). Помер 11.1.1916 р.

16.2.1831 р. – народився ро-
сійський прозаїк Микола Лєсков 
(190). Помер 5.3.1895 р.

20.2.1936 р. – народився в Ку-
рові Бардіївського округу фоль-
клорист, етнограф, культурно-
освітній діяч, закордонний член 
НАНУ Микола Мушинка (85).

21.2.1846 р. – народився чесь-
кий поет Сватоплук Чех (175). 
Помер 23.2.1908 р.

22.2.1911 р. – народився у 
Вишніх Чабинах Меджилабір-
ського округу педагог Федір Віцо 
(110). Помер 17.4.1982 р.

23.2.1896 р. – народився сло- 
вацький письменник Йозеф 

Ціґер-Гронський (125). Помер 
13.7.1960 р.

24.2.1841 р. – народився пе-
дагог, музикант, церковний діяч 
Варфоломій Шаш (180). Помер 
19.8.1901 р.

25.2.1871 р. – народилася 
українська поетеса Леся Укра-
їнка (150). Померла 1.8.1913 р.

26.2.1991 р. – помер письмен-
ник, громадський діяч Іван Про-
кіпчак (30). Народився 6.1.1917 
р. в Меджилабірцях.

26.2.1931 р. – народився ук-
раїнський поет і прозаїк За-
карпаття, автор прози «Кротон 
(Іван Сила)» (1972), «Іван Сила 
на прізвисько Кротон» (2014) 
Антон Копинець (90). Помер 
24.8.1980 р.

27.2.1936 р. – помер росій-
ський фізіолог Іван Павлов (85). 
Народився 26.9.1849 р.

27.2.1991 р. – помер у Снині 
педагог Микола Деркач (30). На-
родився 27.5.1899 р.

27.2.1936 р. – народилася в 
Колбівцях Свидницького округу 
історик, бібліограф Олена Па-
жур (85).

28.2.1911 р. – народився в 
Дубовій Свидницького округу 
педагог, культурно-освітній діяч 
Михайло Поповець (110). По-
мер 19.8.1968 р.

28.2.1921 р. – народився у 
Великому Березному на Закар-
патті письменник Юрко Боролич 
(100). Помер 7.1.1973 р. в Празі.

28.2.1931 р. – народилася в 
Меджилабірцях колишня ак-
триса УНТ Анна Симко (Клець) 
(90). Померла 28.7. 2020 р.

ЮЛІУС ПАНЬКО – ЮВІЛЯР

Пізнати самого себе

Рік Православний 
Великдень

Католицький 
Великдень Різниця

2021 02.05 04.04 4 тижні
2022 24.04 17.04 1 тиждень
2023 16.04 09.04 1 тиждень
2024 05.05 31.03 5 тижнів
2025 20.04 20.04 співпадає

Ïàñõàë³ÿ äî 2025 ðîêó

Êàëåíäàð
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Співробітники Служби без-
пеки України (СБУ) оприлюд-
нили архіви Комітету дер-
жавної безпеки (КДБ) СРСР 
про репресії та каральну опе-
рацію проти новорічних укра-
їнських традицій, повідомляє 
пресслужба СБУ.

Напередодні Різдвяних свят 
СБУ оприлюднила історич-
ну інформацію про каральну 
операцію, ініційовану радян-
ською владою в 1972 році про-
ти української інтелігенції за 
новорічно-різ двяні вертепи, 
що іменується «Блок».

Операція була ініційова-
на проти діячів української 
культури Василя Стуса, Оле-
ни Антонів та інших.

13 січня 1972 року КДБ від-
звітував секретареві ЦК Ком-
партії України Петру Шелес-
ту про старт операції.

«Розпочались обшуки та 
затримання в Києві та Льво-
ві. Серед заарештованих за 
справою «Блок» були Василь 

Стус, В’ячеслав Чорновіл, Єв-
ген Сверстюк, внучка Івана 
Франка Зіновія, Іван Світ-
личний та інші», – зазначили 
у відомстві.

Наголошується, що репресії 
тривали й пізніше. На почат-
ку 1974 року на ім’я першо-
го секретаря ЦК Компартії 
України Володимира Щер-
бицького було направлено се-
кретний донос про підготовку 
«окремими націоналістично 
налагодженими особами но-
ворічних колядок».

«Радянська влада застосу-
вала вже відточені методи 
тиску – прослуховування те-
лефонних розмов, стеження, 
посилені загони міліції та 
«дружинників» у місцях поя-
ви колядників. Однак, попри 
це, багато людей все одно збе-
рігали вірність традиціям», 
– резюмували в пресслуж- 
бі.

Interfax

БEРECТІВНАД
ЛАБІРЦЕМ – 

BRESTOV NAD 
LABORCOM

(oкр. Мeджилaбірці)
Beresztho, Breztov (1806), 

Laborcbér (1907-1913), Zbudský 
Brestow (1920), Brestov (1927-
1960), Brestov nad Laborcom 
(1960).

Cтaт.: 1869 – 190 жит., 1880 
– 164, 1890 – 211, 1900 – 218, 
1910 – 220, 1921 – 210 жит., з 
т. 4 чcл., 175 руc., 8 угoр., 20 
євр., 1 ін., 2 чуж.; 176 гр.-кaт., 
12 р.-кaт., 2 єв., 20 ізр.; 1930 
– 235, 1940 – 234, 1948 – 194, 
1961 – 230, 1970 – 189, 1980 
– 152, 1991 – 93 жит., з т. 62 
cлoв., 28 руc., 2 укр., 80 гр.-
кaт., 3 р.-кaт., 1 прaв., 8 нeвcт., 
2001 – 68 жит., з т. 10 слов., 49 
рус., 54 гр.-кат., 2 прав., 11 р.-
кат., 2011 – 105, з т. 57 слов., 
16 ром., 19 рус., 1 чеськ., 12 
невст., 68 гр.-кат., 2 прав., 23 

р.кат., 1 без, 11 невст., 2013 – 
108 жит., 2017 – 105 жит.

Площа xoтара 604 гa.

Хотарні назви: Під Лащиком, 
Панська табла під Ділом, На 
верху, Загіра, Капустниці, Ниже 
моста, Грицова, Станіславець, 
Могила, На маковиску, Странь, 
Митрові загороди, Убоч.

Назва села походить від 
дерева берест. Більшість іс-
ториків наводить першу пись-
мову згадку – 1434 р., історик 
Ф. Уличний – 1379 р. Вважає, 
що село було засноване ще 
перед 14 ст., коли було засно-
ване підданими з старшого 
села, можливо, зі Збудського 
Довгого.

Cело належало угорсько-
му роду Ізбуді, у 14 – 16 cт. 
булo мaєткoм землевласни-
ків Фoрґaчa тa Пeтeя, пізнішe 
іншиx зeмлeвлacників. Назва 
села наведена здебільшого в 
мадяризованій формі. Із зе-
мельної книги – урбара 1560 
року видно, що на той час у 
Берестові були чотири госпо-

дарства підданих, два селян-
ські господарства, два госпо-
дарства лежали занедбаними.

У 1715 р. cело мало 5 за-
селені і 4 облишені будинки, 
254 жителів, млин. В 1787 
р. тут було 27 господарств і 
204 жителів. Урядовий лекси-
кон Угорщини 1773 року на-
водить, що село було чисто 
руське, а щодо релігійної при-
належності (1806) як греко-
католицьке з руською мовою 
проповіді. В 1828 р. село ма-
ло 35 будинків і 254 жителів, 
в 1869 р. – 190 жителів. У 
1-ій пoл. 19 ст. бaгaтo ceлян 
eмігрувaлo зa oкeaн. Ceляни 
зaймaлиcя xлібoрoбcтвoм, гo - 
дівлeю xудoби. У 1951 р. зa прo- 
вaджeнo eлeктрику, 1952 р. – 
тeлeфoн, зacнoвaнo артіль – 
ЄCГA, якa рoзпaлacя. Будoвa 
шкoли у 60-x рр. 20 ст. cлужилa 
як будинок культури тa 
cільська бібліотека. В колиш-
ній школі є капличка ієрому-
ченика П. П. Ґойдича. Близькo 
cела нa прaвoму бeрeзі річки 
Лa бoрeць знaйдeнo кaмінний 
coкирoмoлoт з пізньoгo кaм’я-
нoгo віку.

мі

І. Пастелій детально вникає в іс-
торію церкви на Закарпатті, зокре-
ма статус парафій грецького обряду 
на Спиші. Він доводить, що ці пара-
фії до укладення Ужгородської унії 
1646 р. належали до Мукачівської 
єпархії і тільки після цього посту-
пово потрапили під юрисдикцію 
латинників. Одну з причин цього 
дослідник вбачає в тому, що деякі 
мукачівські єпископи, як, напри-
клад, Іван Годермарський (1707–
1716), спрямували свої зусилля не 
на відстоювання прав єпископату, 
а на зміцнення власних позицій у 
церкві. Тому, втративши підтрим-
ку з боку своїх наставників, рядові 
священники почали переходити на 
бік латинників із надією, що «будуть 
мати великі беніфіцїї, а саме впевне-
ність у юридичному й канонічному 
привілеї, гарантію в зборі десятини 
та інше». В свою чергу із канцелярії 
Естергомського єпископа, примаса 
Угорщини Георгія Сечені, вийшло не 

одне розпорядження з домаганням 
права збору податків із вірників-уні-
атів та нехтуванням їх обрядів. Так, 
Г. Сечені відверто наказував, «аби 
всіх тодішніх священників грець-
кого обряду та їх наступників ува-
жали справжніми і безсумнівними 
католиками». Саме між ієрархами 
двох єпархій і розгорнулося зма-
гання за вплив на вірників-уніатів. 
І. Пастелій наводить численні факти 
переманювання списькими латин-
никами на свій обряд цілих руських 
(українських) сіл грецького обряду.

Якщо 1771 р. успішно було завер-
шено змагання за канонізацію Му-
качівської єпархії, то наступні роки 
були сповнені напруженою працею 
щодо включення до її складу всіх 
парафій грецького обряду. Бо ж хоча 
Мукачівська єпархія і звільнилася 
від єгерських єпископів, але зали-
шилася в залежності від латинсько-
го Остригомського архієпископату, 
а греко-католицькі вірники – від 

Списького латинського капітулу. 
Завдання полягало в тому, щоб пе-
редати їх під юрисдикцію Мукачів-
ської єпархії. І. Пастелій справедли-
во головну роль у цій нелегкій спра-
ві відводить Мукачівському єпис-
копу А. Бачинському, який жваво 
листується з високими чинами світ-
ської влади і ієрархами церкви. На 
основі церковного права він аргу-
ментовано доводить правомочність 
такого акту, оскільки кожний народ 
має право зберігати і свято шанува-
ти власні традиції, звичаї й обряди. 
Це право стверджували найвідоміші 
авторитети церкви, починаючи від 
святого Августина (354 – 430 рр.), і 
сам апостольський престол.

Як очевидець і учасник руху за ви-
хід спиських греко-католиків з-під 
юрисдикції латинян, І. Пастелій від-
дає належне і рядовим священни-
кам, які жертвували власним благо-
получчям, терпіли всілякі кривди, 
але не зраджували віри предків, ак-
тивно захищали свій народ і обряд, 
відкрито виступаючи на конгрегаці-
ях та підписуючи скарги як у місцеві, 
так і у вищі світські і церковні інсти-
туції. У скаргах наводилися численні 
факти утиску з боку латинян, «які 
всіма способами відривали народ від 
грецького обряду». Наприклад, при-
значали своїх священників в села, в 
яких було всього 2–3 латинники. З 
приводу цього уніати не раз зверта-
лися до Списького єпископа-католи-
ка Кароля Салбеека, але він катего-
рично заявив койшівському пароху: 
«Я призначу католицького латин-
ського пароха і сам одержу поля, лу-
ки і весь доход, після того він нехай 
робить зі своїми русинами, що хоче».

Серед активних захисників грець-
кого обряду з числа сільських свя-
щенників. був Василь Ямборський із 
с. Словінки. Від імені одинадцятьох 
священників він написав скаргу 
самому імператору, в якій виклав 
цілий ряд обмежень прав вірників 
грецького обряду. Подібну скаргу 
від імені громад грецького обряду 
30 липня 1786 р. надіслав імпера-
тору іглянський (гундермаркський) 
коад’ютор Михайло Канюк, який 
навів численні приклади утисків 
греко-католиків з боку Списького 
латинського капітулу. Греко-като-
лицькі громади просили імператора 
сприяти вирішенню питання про пе-
редачу їх під юрисдикцію Мукачів-
ського уніатського єпископа.

На основі незаперечних доказів 
3 лютого 1787 р. королівська ви-
сока рада Угорщини вирішила су-
перечку на користь Мукачівського 
єпископату: греко-католицькі гро-
мади Списького комітату передава-
лися під його юрисдикцію. Однак у 
місцях, де народ кожного обряду є 
змішаний, «латинники хай справля-
ють свої свята, а греки свої». Спірне 
питання успішно було розв’язане і 
завдяки великій організаторській 
діяльності А. Бачинського, його ви-
сокому авторитету серед вищих кіл 
світської та церковної влади, і осо-
бливо серед народу. Він зустрічався 
з греко-католиками Спиша, добре 
знав їх помисли і сподівання, робив 
все можливе, щоб створити умови 
для задоволення їхніх духовних по-
треб. Єпископ особисто займався 
організацією акту передачі і прий-
няття парафій, визначенням місця і 
дати його проведення. Це видно, зо-
крема, із листів єпископа 1786 р. до 
єпископського генерального вікарія 
Павла Ордоді і списького графа Теке, 
яких уклінно по-братньому просить 
чітко організувати передачу гре-
ко-католицьких общин. І. Пастелій 
документально висвітлює цей уро-
чистий і історично вагомий акт, що 
відбувся у приміщенні списького ка-
пітулу 23 квітня 1787 р.

28 квітня 1787 р. на конгрегації в 
с. Якуб’яни декан Мусинського окру-
гу Любовнянської домінії Василь 
Вислоцький за дорученням Пере-
мишльського єпископа Максиміляна 
Рила подібною грамотою передав, а 
єпископ А. Бачинський прийняв під 
свою юрисдикцію 10 парафій грець-
кого обряду названої домінії. В той 
же день в Ужгород для підтверджен-
ня цього акту з листом єпископа 
М. Рила прибув канцлер кафедраль-

ної Перемишльської церкви Іоанна 
Хрестителя Касилевич-Литинський. 
Подібною грамотою про передачу і 
прийняття парафій 7 травня 1787 
р. в с. Гельниці обмінялися єпис-
коп А. Бачинський і уповноважений 
Рожнявського єпископа Антонія Ан-
драшія, канонік єпархії і архідиякон 
Списького гірського округу Іоанн 
Шнерер. Так єпископ А. Бачинський 
не лише успішно завершив багато-
річні зусилля своїх попередників з 
канонізації єпархії, а й домігся вза-
єморозуміння між релігійними кон-
фесіями. Важливо, що в документах 
передачі перераховуються громади, 
наводиться кількість віруючих, хра-
мів, наявність у них книг, шкіл при 
церковних фарах, що побічно дозво-
ляє судити і про культурно-освітній 
рівень русинів Списького комітату у 
другій половині XVIII ст.

Та головний і повчальний ви-
сновок, зроблений М. Лучкаєм та 
І. Пастелієм з даної проблеми, що 
суперечки між різними релігійними 
конфесіями «шкідливі для загально-
го добра, а для народу скандальні». 
А для сучасної церковної і світської 
влади цей висновок особливо акту-
альний, бо дає приклад розумного 
вирішення конфліктної ситуації, 
досягнення взаєморозуміння між 
вірниками різних конфесій, вчить, 
що мир і злагода забезпечуються 
тоді, коли духовні пастирі різних 
конфесій спільно радяться як між 
собою, так і з народом, а не в кабі-
нетах владних структур. Це добре 
видно на прикладі релігійного жит-
тя Спищини в другій половині XVIII 
ст., історія якого так достовірно ви-
кладена у творі І. Пастелія «Історія 
Мукачівської єпархії» – предтечі за-
карпатської історіографії.

Українська спільнота Словач-
чини 2021 року пригадає ювілеї 
та річниці українських письмен-
ників Словаччини.

На лютий припадає 100-річчя 
з дня народження письменника 
Юрка Боролича і 30-річчя з дня 
смерті Івана Прокіпчака, а на 
березень – 90-річчя з дня наро-
дження Юстини Матяшовської. 
У червні пригадаємо 110-річчя з 
дня народження поета і проза-
їка Івана Гриця-Дуди.

Друге півріччя 2021 року 
пов’язане з 90-річчям з дня на-
родження поета і прозаїка Іллі 
Галайди (серпень), а на вере-

сень припадає 115-річчя з дня 
народження поета Андрія Кара-
белеша.

На останній квартал 2021 ро-
ку припадає 105-річчя з дня на-
родження прозаїка Федора Іван-
чова (жовтень) і 135-річчя з дня 
народження письменниці Ірини 
Невицької (грудень).

У 2021 році відмічаємо також 
життєві ювілеї українських пись-
менників Словаччини, а саме 
Василя Дацея, Степана Гости-
няка, Марусі Няхай та Юліуса 
Панька.

мі

Сторінки минулого (22)

21 січня 2021 року пригаду-
ємо 280-річчя з дня народжен-
ня церковного діяча, історика 
і поета Івана Пастелія (нар. 
27.1.1741 р. – пом. 1799 р.).

Як зазначає в передмові до 
5-го тому «Історії карпатських 
русинів» (яку творить «Істо-
рія Мукачівської єпархії» Іва-
на Пастелія) Дмитро Данилюк, 
«документально не доведено 
навіть точне місце його наро-
дження. Більшість дослідників 
вважають, що він народився 21 
січня 1741 р. у с. Мала Пастіль 
– нині с. Пастілки Перечин-
ського району Закарпатської 
області. Від назви села згодом 
прийняв псевдонім Пастелій, 
а його справжнім прізвищем 
вважають – Іван Ковач.

Після здобуття освіти в 
Ужгороді, Будапешті та Єгері 

працював професором етики 
в Мукачівській богословській 
школі, священником у містах 
Гуменне та Хуст, був каноніком 
Мукачівської єпархії та гене-
ральним вікарієм греко-като-
лицької церкви в Кошицях.

Іван Пастелій зробив ва-
гомий внесок у розвиток іс-
торичних знань. Крім зга-
даної «Історії Мукачівської 
єпархії» («Historia Dioecesis 
Munkatsiensis») він написав та-
кож історичний нарис «Про по-
ходження русинів» («De origine 
Ruthenorum», 1781). Основний 
зміст праць – обґрунтування 
етнічної спільності закарпат-
ських русинів із русинами на 
схід від Карпат і спростування 
намагань австрійської історі-
ографії представити русинів 
краю окремим народом імперії.

Був тісно зв’язаний «з про-
стим народом і його мовою» і 
був «чоловіком вільнодумним» 
(Іван Франко).

Іван Пастелій в своїй «Історії 
Мукачівської єпархії» розкри-
ває маловідомі сторінки цер-
ковного життя русинів-україн-
ців головним чином на Спиші.

Ось декотрі уривки з статті 
Дмитра Данилюка про діяль-
ність Івана Пастелія:

Історик Іван Пастелій

Ðîçñåêðåòèëè àðõ³âè
Операції проти різдвяних традицій українців

Ювілеї письменників
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У Польщі в Слушкуві на 
кукурудзяному полі зна-
йшли скарб із 6500 срібних 
монет в лляних мішечках, 
срібних злитків, фрагмен-
тів свинцю і кілець.

За словами доктора Адама 
Кенджерського з Інституту 
археології та етнології Поль-
ської академії наук, це один із 
найбільш інтригуючих скарбів 
у Польщі. Він зазначив, що 
скарб може належати до рубе-
жу XI і XII ст.

Пошуки почали після пу-
блікації монографії, що розпо-
відає про скарб, знайдений у 
Слушкуві ще до Другої світової 
війни. Знахідка складалася з 
13 061 предмета, серед яких 
монети та срібні прикраси.

У листопаді археологи ви-
рушили в Слушкув, щоб сфо-
тографувати місце попередніх 
знахідок, але місцевий свя-
щенник вказав на місце, де 
повинен був бути захований 
скарб.

Через два дні дослідники 
знайшли наповнений динарі-
ями горщик. Серед монет во-
ни виявили дві золоті обручки 
та кільця.

«Кільця, ймовірно, зроблені 
з дорогоцінних каменів. Во-
ни додатково прикрашені зо-
лотими гранулами. Більше 
кільце конічне і багатокутне, 
а менше – у формі стрижня з 
пробитими отворами», – роз-
повів археолог Даріуш Вичул-
ковський.

На одному з кілець є напис 
кирилицею, яка говорить:

«Господи, допоможи своїй 
Рабі Марії».

Передбачається, що знайде-
ні скарби можуть бути части-
ною приданого (veno) Марії.

«Ми знаємо, що в той час 
дружиною Болеслава Криво-
устого була Русинська Прин-
цеса на ім’я Збислава. Згідно 
з літературою, у неї повин
на була бути сестра Марія, 
яка була одружена з Петром 
Влостовичем. Прийнято вва-
жати, що Марія була дочкою 
Святополка Ізяславовича 
князя Київського», – сказав 
професор Юсупович.

UKRRAIN

Різдво Христове за григо-
ріанським календарем – 25 
грудня відзначають Римо-Ка-
толицька церква, протестант-
ські церкви, а також помісні 
православні церкви – Кон-
стантинопольська, Болгарська, 
Грецька, Румунська, Антіохій-
ська, Александрійська, Албан-
ська, Кіпрська, Фінляндська та 
Православна церква в Амери- 
ці.

В перші століття нашої ери 
не існувало точної дати святку-
вання Різдва Христового. Одні 
віруючі виступали за 20 травня 
(Климент Олександрійський), 
інші – за 25 березня, 17 листо-
пада і т. п.

У 336 році, за часів імперато-
ра Костянтина Великого, від-
булось перше задокументова-
не святкування Різдва саме 25 
грудня. Офіційно ця дата була 
затверджена на Третьому Все-
ленському соборі, що проходив 
в місті Ефес у 431 році. Згодом 
святкування Різдва зі східної 
частини Римської імперії по-
чало поширюватись на північ 
і захід Європи, доповнюючись 
різними традиціями. Так, у Се-
редні віки (приблизно з 1223 
року) виник звичай встанов-
лювати для поклоніння вірую-
чих різдвяні вертепи – ясла з 
фігурками Дитяти Ісуса, Марії, 
Йосипа, пастухів, Трьох царів 
(волхвів) у церквах та власних 
будинках.

Варто зазначити, що Право-

славна Церква України, Єру-
салимська, Російська, Серб-
ська, Грузинська, Православна 
Церква Чеських земель і Сло-
ваччини, Афонські монасти-
рі, Бессарабська митрополія 
Румунської православної цер-
кви, а також Українська греко-

католицька церква святкують 
Різдво 7 січня, що відповідає 25 
грудня за старим Юліанським 
календарем. Вірменська цер-
ква, за давнім звичаєм, Різдво 
Христове святкує з Богоявлен-
ням 6 січня.

УКРІНФОРМ

Імріх ГОПТА
НА ПЛЕС БЫ ХОТІЛА
Жена мyжови раз повiла,
Же на плес бы раз хотiла
Пiти собi потанцювати,
Як целебрiты в нашiм штатi.

– Не нам, жено, о тiм снити
Бы-сьме могли на плес iти.
Листкы там дорогы такы,
Як нашы мiсячны платы.

А шi волоcы твої, боканчi, 
шматы..?

То yж нам лем yвер брати.
Або шi єдно можy зробити,
Пiти та й банкy вылyпити.

– Видиш, же-сь нашов рiшiня,
Што мi зробить потiшiня.

Целебрiтов раз ся стати,
Оплатить ся рiсковати.

– Пyсть з головы манiры 
такы,

Мы од целебрiт ыншакы.
А дyмай, цi i в новiм рокy
Бyдеме мати роботy!

IНФЛАҐРАНТI
Рипли дверi, рипли в пантi,
Поїмав ю iнфлаґранті,
Не гулякать, не крiчiть,
Ручнi їй то высвiтлить.

ДIЛЕМА
Перед днешнiма парiбками
Єдна дiлема знама:
Нашто дiвку жадати о руку,
Кедь ся мi уж понукла сама.

k   k   k

Слухай, стара, кедь будеш 
другый раз циґанити тівко маш 
років, та не забудь, же меджі 
нашов найстаршов дівков а то-
бов мать быти розділ холем 
9 місяців.

k   k   k

– Діду, ты са боїш лева? 
– просить са внучик.

– Ні.
– А чом са боїш нашої бабы?

k   k   k

Кум Дыня іде з корчмы до-
мів, земля ся під ним колыше. 
Стрітить хлопчиська:

– Хлопче, тівко мам гырь на 
чолі?

– Три.
– Добре, добре, ші два стовпы 

а єм дома.

k   k   k

– Діду, чом тівко плачете?
– Ніґда єм не знав, же то такы 

болести, кедь зубы ідуть.
– А то сі памятате од малень-

ка?
– Але де там. Вчера єм їх 

лыґнув, а днесь мі ідуть.

k   k   k

– Стара, олей ся оберни з 
тым задком ґу мі, тадь го маш 
як комбайн.

– Но... про єден вымолоче- 
ный колосок ся мі не опла-
тить...

k   k   k

Отець говорить дівці:
– Дівко моя, коли переста-

неш курити?
– Як отеготнію та перестану...
– Радше курь, курь...

Що робити, якщо меш-
канець не має доступу до 
комп’ютера або не вміє ко-
ристуватися комп’ютером?

Населення має можливість ко-
ристуватися послугами допоміж-
ного перепису населення. Меш-
канець зможе звернутися до 
муніципалітету і попросити до-
поміжну службу перепису насе-
лення за допомоги помічника в 
контактному місці або мобільно-
го переписчика. Кожен муніципа-
літет встановлює таке контактне 
місце для перепису населення 
та інформує населення про цей 
крок. Якщо мешканець не вміє 
працювати з комп’ютером або не 
має електронного пристрою, він 
може скористатися послугами 
контактного місця. Нерухомих 
жителів можуть відвідувати по-
мічники перепису населення.

Якими мовами будуть до-
ступні переписні формуля-
ри?

Відповідно до Закону про пе-
репис населення, житлових бу-
динків та квартир у 2021 році, 
Статистичне управління Сло-
вацької Республіки забезпечить 
формуляри перепису доступні 
не лише державною мовою, а 
й угорською, ромською, русин-
ською, українською, англійською, 
французькою та німецькою мо-
вами. Вся необхідна інформація 
буде поступово публікуватися на 
вебсайті www.scitanie.sk.

Чи будуть доступні мето-
дологічні пояснення також 
цими мовами?

Методологічні пояснення є 
частиною формуляра перепи-
су, і тому вони будуть доступні 
не лише державною мовою, а 
й угорською, ромською, русин-
ською, українською, англійською, 
французькою та німецькою мо-
вами.

Джерело:
Úrad vlády Slovenskej republiky

Splnomocnenec vlády SR pre 
národnostné menšiny.

Юрій Москвич
12 грудня 2020 року в Пряшеві помер 

JUDr. Юрій Москвич.
Юрій Москвич народився 18 берез-

ня 1928 р. у Радвані-над-Лабірцем на 
Лабірщині. Вивчав право в Братиславі. 
Все його життя пов’язане з Пряшевом. 
Видав книгу спогадів учасників парти-
занського руху на Східній Словаччині 
«Озброєні ліси» (1965). У співавторстві 
з Віктором Копчаком видав книжку про 
партизанський рух на Східній Словаччи-
ні під назвою «В обіймах смерті і життя» 
(1970).

Похоронний обряд відбувся 15 грудня 2020 р. в Домі смутку в Пря-
шеві.

мі

Ладіслав Тайтак
25 грудня 2020 р. в Кошицях помер 

історик, довгорічний завідуючий кафе-
дрою історії Пряшівського філософсько-
го факультету УПЙШ (1968 – 1978), про-
фесор Ладіслав Тайтак (нар. 27 квітня 
1921 р. в Кошицях). Предметом його 
науково-дослідних зацікавлень стала 
новітня історія Словаччини. Досліджу-
вав соціально-економічне становище 
української людності на території Схід-
ної Словаччини.

Під час Другої світової війни допома-
гав рятувати євреїв від депортацій. В 

1993 році йому було присвоєне почесне звання «Праведник народів 
світу».

мі

20.1.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Дзвони над країною 

– русинське
21.1.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – Клуб особистостей 

– українське
22.1.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
23.1.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 20.30 – Ми, русини
20.30 – 21.00 – Музика національ-

ностей

22.00 – 23.00 – Національний ка-
лейдоскоп, реприза

24.1.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Дзвони над країною 

– русинськи, реприза
22.00 – 22.30 – Мости, реприза
22.30 – 23.00 – Гіт-парад україн-

ський, реприза
25.1.2021 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
26.1.2021 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
27.1.2021 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська
28.1.2021 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)

19.00 – 20.00 – На словечко
29.1.2021 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
30.1.2021 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 20.30 – Корені
20.30 – 21.00 – Музика національ-

ностей, реприза
21.00 – 22.00 – Клуб особистостей 

український, реприза
31.1.2021 – неділя
21.00 – 22.00 – Бесіда русинська, 

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

ностей, реприза
Зміна програми можлива.

Програма радіо

Перепис населення 2021 року
в запитаннях 
і відповідях

У ПОЛЬЩІ ЗНАЙШЛИ СКАРБ ДОНЬКИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КИЇВСЬКОГО

Р ³здво у католик ³в ³ православних
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