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26 квітня 2021 року випо-
внилося 35 років з того дня, 
коли настала ядерна ката-
строфа на Чорнобильській 
атомній електростанції. Ця 
катастрофа стала найбіль-
шою за всю історію ядерної 
енергетики за кількістю за-
гиблих і потерпілих від її на-
слідків людей та за економіч-
ними збитками.

Квітень 1970 року. Поча-
ток будівництва Чорнобиль-
ської АЕС.

Грудень 1977 року. Запу-
щено в експлуатацію перший 
блок Чорнобильської АЕС.

28 березня 1984 року. Ви-
ведено на повну потужність 
четвертий енергоблок Чорно-
бильської АЕС. Він вважався 
найсучаснішим, але до ката-
строфи пропрацював лише 
два роки.

26 квітня 1985 року при-
близно о 01:23 на  четвертому 
енергоблоці стався вибух. На 
цей момент у реакторі було 
близько 200 т урану. Внаслі-
док  аварії було зруйновано 
обшивку, через відсутність 
захисної оболонки у повітря 
здійня лися 60 т радіоактив-
них речовин. Відразу після 
вибуху реактора радіонукліди 
були викинуті на максималь-
ну висоту – до 10 км.

Ще 2 дні керівництво ко-
лишнього СРСР інформацію 
про цей вибух від світу прихо-
вувало.

Радіоактивна хмара, що 
утворилася після вибуху, на-
крила не лише Україну, Біло-
русь та Росію, які розташовані 
поблизу ЧАЕС, але й  частину 
колишньої Югославії, Болга-
рії, Грецію, Румунію, Литву, 
Естонію, Латвію, Фінляндію, 
Данію, Норвегію, Швецію, Ав-
стрію, Угорщину, Чехословач-
чину, Нідерланди, Бельгію, 

Польщу, Швейцарію, Німеч-
чину, Італію, Ірландію, Фран-
цію (разом з Корсикою), Бри-
танію та острів Мен...

Пожежа  на енергоблоці 
тривала 10 днів. Остаточно 
графіт перестав горіти лише 
10 травня.

30 співробітників АЕС за-
гинули внаслідок вибуху або 
гострої променевої хвороби 
протягом кількох місяців з мо-
менту аварії.

8,5 мільйона жителів Укра- 
їни, Білорусі, Росії отримали 
в найближчі після аварії дні 
значні дози опромінення.

З травня по грудень 1986 
року над четвертим енерго-
блоком було зведено  бетонний 
саркофаг – об’єкт «Укриття».

До кінця літа 1986 ро-
ку з 81 населеного пункту 
України було евакуйовано 
90 784 особи. У 1986-1987 рр. 
для переселенців побудовано 
23 000 будинків, 15 000 квар-
тир, гуртожитків, 800 закладів 
соціальної та культурної сфе- 
ри.

2293 українських міст, 
селищ і сіл, населення яких 
складало понад 2,6 мільйона 
людей,  виявилися забрудне-
ними радіоактивними нуклі-
дами.

Ліквідаторами аварії, які 
боролися з вогнем і розчища-
ли завали, стали понад 600 
тисяч осіб.

З 26 квітня по жовтень 
1986 року Чорнобильська 
АЕС не працювала. У жовтні 
1986-го 1-й і 2-й енергоблоки 
було знову введено в експлуа-
тацію; у грудні 1987 року від-
новив роботу 3-й. 4-й енерго-
блок, звісно, не запускали.

1991 рік. На другому енер-
гоблоці сталася пожежа, вна-
слідок якої було заблоковано 
роботу цього реактора.

Грудень 1995 року. Украї-
на, країни «Великої сімки» та 
Комісія Європейського Союзу 
підписали меморандум, відпо-
відно до якого почалася під-
готовка програми повного за-
криття станції.

15 грудня 2000 року. Чор-
нобильську атомну електро-
станцію повністю  зупинено.

Березень 2004 року. Євро-

пейський банк реконструкції 
та розвитку оголосив тендер 
на проєктування, будівництво 
і введення в експлуатацію но-
вого саркофага зруйнованого 
4-го енергоблоку ЧАЕС. По-
будований до листопада 1986 
року саркофаг (об’єкт «Укрит-
тя») над четвертим енергобло-
ком, що вибухнув, поступово 
руйнувався. Небезпека, в ра-
зі його обвалення, передусім 
визначалася тим, як багато 
радіо активних речовин знахо-
диться всередині.

Квітень 2012 року. Поча-
ток спорудження нового без-
печного конфайнменту, або 
як його скорочено називають 
НБК, який має форму веле-
тенської арки, що накрила 
старий об’єкт «Укриття». Через 
великі розміри,  НБК довело-
ся будувати двома частинами, 
які були підняті та успішно 
з’єднані 2015 року. Всередині 
арки НБК було встановлено 
кран для демонтажу  старого 
саркофага і залишків четвер-
того енергоблоку.

29 листопада 2016 ро-
ку.  Відбулося завершення на-
сування арки над 4-м енерго-
блоком.

Вересень 2019 року. Бу-
дівництво НБК офіційно за-
вершено.

24 квітня 2020 року. Но-
вий безпечний конфайнмент 
переведено у режим пробної 
експлуатації. Під час пробної 
експлуатації практично все 
обладнання і системи НБК 
працювали у проєктному ре-
жимі протягом 72 годин і на-
дійно виконували  свої функ-
ції.

24 липня 2020 року. Розпо-
чато дослідно-промислову екс-
плуатацію першого пускового 
комплексу нового безпечного 
конфайнменту (НБК). Проєк-
тний термін експлуатації НБК 
–  100 років. Його будівництво 
обійшлося в 1,5 млрд євро, які 
зібрала міжнародна спільно-
та. При цьому понад 700 млн 
євро сягнув внесок Європей-
ського банку реконструкції та 
розвитку.

Нині в зоні відчуження, де 
через істотне та катастрофіч-
не забруднення повітря, ґрун-
тів і вод заборонено оселятися 
людям, живуть близько 400 
видів тварин, птахів і риб, на-
лічується 1200 видів флори, 
60 з яких занесені в Червону 
книгу України, а 20 є рідкіс-
ними...

Національний техніч-
ний університет України

«Київський політех-
нічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

З друку вийшов «Репертуар-
ний збірник Фольклорної групи 
Старинчанка».

Як відомо, жителі семи сіл 
Старинської долини були зму-
шені покинути свої будинки че-
рез будівництво водосховища 
Старина. Їхні традиції зберігає 
Фольклорний колектив «Ста-
ринчанка» в Снині.

Збірник містить 100 пісень з 
репертуару групи. В кожної пісні 
є ноти, спрощена фонетична но-
тація тексту латинкою та азбу-
кою. Пісні походять в основному 
з регіону Верхньої Цірохи, але є 

також пісні, взяті та адаптовані 
з інших регіонів Східної Словач-
чини та Карпат. Основна час-
тина книги допов нена текстом 
про історію групи, її репертуар, 
поясненнями до запису пісень.

Збірник уклала Мґр Анна 
Фундак, вчителька Основної 
школи мистецтв у Снині, з якою 
«Старинчанка» має багаторічну 
співпрацю. Гарантом проєкту 
є Мґр Йосиф Фундак, етнограф 
Вигорлатського музею в Гумен-
ному.

-р-

У Східній Словаччині з квітня 
майже 30 кам’яних відділень 
пошти було закрито, особли-
во в менших селах. Керівниц
тво пошти визнає, що це ще 
не остаточне число. Це один 
із кроків, яким повинна йти мо-
дернізація застарілої структури 
Slovenskej pošty.

Ліквідація пошти у менших 
селах, особливо в Пряшівсько-
му краї, тяжко лягає особливо 
на плечі пенсіонерів, які звикли 
до традиційних поштових по-
слуг. Пошта пробує переходити 
на різні альтернативи, такі як 

контрактні перевезення, менші 
пакунки або мобільна пошта. 
Пробують також з вечірньою 
доставкою пошти.

Як сказав для преси дирек-
тор пошти Мартин Липтак, про-
цес оптимізації мережі філій 
пошти розпочався у 2019 році, 
коли було скасовано 40 по-
штових відділень. Із загальної 
кількості 2890 сіл Словаччини 
пошта працює у 1372 з них, що 
становить 47%. У всіх інших се-
лах поштові послуги надаються 
вже іншим способом.

-р-

Зпоміж релігій найбільш 
кількісне у світі християнство. 
За даними Британіки, приблиз-
но 2,2 млрд людей (32% від 
загальної чисельності людства) 
сповідують християнство, 1,6 
млрд (відповідно, 23%) – іслам, 
1 млрд (15%) – індуїзм, 500 
млн (7%) – буддизм, і 14 млн 
(0,2%) – юдаїзм.

Римокатолики і православні 
дотримуються різних пасхалій. 
Тому і в цьому році вони свят-
кували Великдень в різний час 
(4.4.2021 р. римокатолики і 
2.5.2021 р. православні). Ще до 

того під знаком пандемії коро-
навірусу CОVID19.

Якщо християни не дійдуть 
згоди, то Великдень римока-
толики і православні будуть 
спільно святкувати хіба що 20 
квітня 2025 року, 16 квітня 2028 
р., 13 квітня 2031 р., 9 квітня 
2034 р., 5 квітня 2037 р., 25 
квітня 2038 р., 21 квітня 2041 
р., 9 квітня 2045 р. або 5 квітня 
2048 року. У всі інші роки різни-
ця у пасхалії складає один або 
п’ять тижнів.

-мі-

Шановні друзі,

у ці святкові дні Світовий Конґрес Українців щиро вітає 
всіх українців і друзів України у всьому світі зі світлим свя-
том Воскресіння Христового.

Єднаймося в молитві за здоров’я й безпеку наших близь-
ких та за справедливий мир і добробут в Україні. Згадаймо 
в молитві відважних захисників Батьківщини на передовій, 
духовенство, громадських провідників та добровольців, дер-
жавних службовців та особливо медиків, які віддано стоять 
на захисті нашого здоров’я під час пандемії.

У часи нових викликів Світовий Конґрес Українців єднає 
наші світові громади в допомозі тим, хто цього потребує, 
продовжує підтримувати Україну та надалі розбудовує міжна-
родну підтримку українського народу в боротьбі з російською 
агресією.

Незабаром тридцята річниця відновлення незалежності 
України. Пам’ятаймо, де б ми не жили, пишаємося, що ми 
один український народ, який продовжує підтримувати один 
одного.

Світовий Конґрес Українців бажає Вам і Вашим близьким 
радісного та світлого Великодня!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Хроніка Чорнобильської катастрофи

Ó ìàëèõ ñåëàõ 
çàêðèâàþòü ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ

Âåëèêäåíü ñâÿòêóþòü
 â ð³çíèé ÷àñ

«Старинчанка» видала
репертуарний збірник
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Наприкінці 2020 року з друку 
вийшла книжка Йосифа Шелеп-
ця «Історія дослідження пів-
деннокарпатських українських 
говорів» (Пряшів, 2020 р., 186 
стор., ISBN 978-80-570-261-7). 
Йдеться про роботу, яка була 
написана ще в 1970 році в рам-
ках аспірантського навчання 
на Філософському факультеті 
Карлового університету в Пра-
зі. Як зазначено в книжці, через 
заборону компартійних органів 
захищати її вона лежала в руко-
писі.

Й. Шелепець наголошує, що 
перші дослідження появилися 
на початку XIX століття. Першо-
рядну роль в ознайомлюванні 
слов’янського світу з мовою 
південнокарпатських українців 
відіграли роботи Павла Йозефа 
Шафарика, Ізаїла Срезневського 
та Якова Головацького.

До Першої світової війни най-
більший внесок у дослідження 
південнокарпатських україн-
ських говорів зробив чеський 
вчений Франтішек Пастрнек, 

а також Олексій Соболевський, 
Олександр Потебня та Олексій 
Шахматов, які «виробили чіт-
кі лінгвістичні критерії опису 

мови та такі самі критерії до-
слідження мовних явищ із сло-
вацько-українського мовного 
пограниччя». Із робіт інших 
мовознавців на високому тео-
ретичному рівні стояли роботи 

норвезького дослідника Олафа 
Броха, автора монографії «Угро-
руська говірка села Ублі (Зем-
плииського комітату)».

Велику увагу автор присвячує 
дослідженням Івана Панькеви-
ча. У цьому зв’язку Й. Шелепець 
зазначає: «Іван Панькевич напи-
сав найбільшу кількість діалек-
тологічних робіт та неперевер-
шену і досі працю «Українські 
говори Підкарпатської Русі і су-
міжних областей».

Поряд з Іваном Панькевичем 
плідно працювали на полі вив-
чення південнокарпатських 
українських говорів Георгій Ге-
ровський, Йозеф Віра, Здзіслав 
Штібер. Особливих успіхів було 
досягнуто дослідниками у піс-
лявоєнний період. Серед них 
особливо вклад Йосипа Дзен-
дзелівського.

Значний внесок у справу вив-
чення виконали Василь Латта, 
а з празьких дослідників – Ол-
држіх Лешка, Ярослав Мора-
вець, Андрій Куримський.

Останніми роками з-під пе-

ра Й. Шелепець вийшли книги 
«Олександр Духнович. Твор-
чість» (2016), «Із процесів вза-
ємодії і взаємопізнання» (2019) 
про словацько-українські літе-
ратурні і культурні зв’язки.

На цьому місці зазначмо, що 
кафедра української мови і лі-
тератури ФФ УПЙШ, членом 
якої певний час був Й. Шеле-
пець, на той час становила по-
тужний осередок мовознавчих і 
літературознавчих досліджень. 

На жаль, саме ця кафедра за-
знала чи не найбільшої руйна-
ції з-поміж всіх, які стояли при 
народженні в Пряшеві вищого 
шкільництва українців Словач-
чини. Й. Шелепець став одною 
з перших жертв політичних чи-
сток. Згодом прийшли дальші. Їх 
мета – деградація українознав-
ства на сході Словаччини і мар-
гіналізація досягнень українців 
Словаччини на ниві науки.

-мі-

Музейна колекція на ділянці 
історії мистецтва почала буду-
ватися на початку 1960х років і 
станом на 30 грудня 2015 року 
вона представляла 4 502 штуки 
артефактів, зареєстрованих під 
3256 інвентарними номерами. 
За характером музейні предме-
ти ми можемо розділити на дві 
основні групи, а саме колекції 
сакрального та колекції світ-
ського характеру.

До артефактів сакрального 
характеру належать окремі іко-
ни, царські врата, хрестики та 
хрести, свічники, чаші, церковні 
хоругви, плащенниці, кадиль-
ниці, кропивниці, фрагменти з 
обрамлення ікон чи архітектури 
іконостасів та сакральні скуль-
птури.

Колекції світського мистец тва 
складаються в основному з тво-
рів вільного мистецтва та мен-
шою мірою з декоративнопри-
кладного мистецтва. Твори віль-
ного мистецтва походять із га-
лузі живопису, графіки, малюнку 
та скульптури, і їх можна розді-
лити на такі групи: твори засно-
вницького та повоєнного поко-
лінь образотворчого мистецтва 
українців Словаччини, включаю-
чи художниківнепрофесіоналів 
української національності; ро-
боти українських художників, які 
ще в період АвстроУгорщини 
внаслідок подій Першої світової 
війни, подій після більшовицько-
го перевороту в 1917 р. та оку-
пації української території Поль-
щею та Росією в 19191920 рр. 
потрапили до Чехословаччини, 
особливо Праги і залишилися 

там діяти коротший чи довший 
проміжок часу; роботи пред-
ставників Закарпатської школи 
живопису, яка була сформована 
в 2030х роках минулого століт-
тя в Ужгороді, та роботи пред-
ставників повоєнного покоління 
закарпатоукраїнського образот-
ворчого мистецтва, включаючи 
представників образотворчого 
мистецтва радянської України 
та сьогоднішньої Незалежної 
України; роботи представників 
словацького образотворчого 
мистецтва; роботи художників 
– громадян Чехії, Польщі, Угор-
щини, Німеччини та Болгарії, а 
останній набір творів – це твори 
художників, походження чи ав-
торство яких досі невідомі.

У 19601963 роках, коли міс-
цем знаходження музею було 
село Красний Брід поблизу Ме-
джилабірців, було зареєстро-
вано 168 одиниць колекції. 
Першим зареєстрованим пред-
метом колекції є картина під на-
звою «Дорога з Токаїка», 1949 
рік, темпера, 53x76 см, отри-
мана від народного художника 
Ореста Дубая.

У той період музейна колекція 
також збагатилася набором з 52 
одиниць колекційних предметів. 
Це дерев’яні статуетки та різні 
дерев’яні декоративновжиткові 
предмети, з яких найчисленнішу 

групу складає 31 дерев’яна де-
коративна тарілка та піднос, що 
прикрашені технікою різьблення 
із використанням рослинних, 
зооморфних та антропоморф-
них мотивів. Творцями цих 
дерев’яних витворів мистецтва 
були українські вояки, які були 
інтерновані під час Першої сві-
тової війни у таборі в Раштадті 
(Німеччина). Ці предмети, най-
імовірніше, потрапили до Музею 
визвольної боротьби України в 
Празі (1925 – 1945) і після при-
пинення діяльності цього музею, 
коли будівля музею була зруй-
нована 14 лютого 1945 року під 
час бомбардування Праги, че-
рез 18 років стали частиною ко-
лекції СНМ – Музею української 
культури у Свиднику. З Музею 
визвольної боротьби України в 
Празі, ймовірно, походять також 
портрети видатних представни-
ків історії України – Володимира 
Великого, Данила Галицького, 
Івана Мазепи, Федора Корято-
вича, гетьмана Орлика, Михай-
ла Грушевського, Івана Фран-
ка, Івана Котляревського, Лесі 
Українки та 14 портретів Тараса 
Шевченка.

До групи художніх творів укра-
їнських авторів, що діяли у Че-
хословаччині та особливо Пра-
зі, також входять твори Павла 
Громницького – це найбільша 
колекція його творів мистецтва, 
що складається з 26 штук; твор-
чість Василя Касіяна, якого пор-
трет Івана Франка зберігається 
в музеї, а далі це цикл 13 гра-
фічних робіт на соціальну тема-
тику 20х років; 172 твори мис-
тецтва українського емігранта у 
Празі – художникаграфіка, пор-
третиста та ілюстратора Юрія 
Вовка.

У 90х роках ХХ століття у ко-
лекцію було зареєстровано мис-
тецьку спадщину українського 
модерніста Івана Кульця. Після 
художньої спадщини народного 
художника Дезидерія Миллого, 
це друга за цінністю спадщи-
на, яка разом з рельєфом «На-
тюрморт з гітарою» (придбаним 

окремо в 1980 р.) представляє 
229 творів мистецтва, включа-
ючи підготовчий матеріал, тобто 
етюди, зарисовки та ескізи. Ви-
ще зазначена художня спадщи-
на була подарована 
музею в 1979 році 
однією з учениць 
І. Кульця Анежкою 
Ржечинською.

З етнографічної 
точки зору до групи 
мистецьких творів 
українських худож-
ників, що діяли у 
Чехословаччині, та-
кож входить цінний 
набір із 75 гіпсових 
статуй А. Ф. Джулин-
ськоїБулик, які до-
кументують україн-
ський народний одяг 
окремих українських 
районів та регіонів. 
До цього першого 
набору робіт також 
входять твори інших 
українських художни-
ків: Василя Петрука, 
Сергія Мака, Костя Стаховсько-
го, Ніни Левитської, Марії Ло-
шак, Михайла Бринського, Оле-
ни Мандич, Віктора Цимбала, 
Катерини Антонович та колекція 
вже згаданих декоративновжит-
кових предметів українських на-
родних майстрів, інтернованих в 
німецькому таборі Раштадт.

Згаданий набір декоратив-
новжиткових предметів значно 
збагачений роботою двох тала-
новитих українських народних 
різьбярів, що теж жили та пра-
цювали у Чехії, Мануїла Смере-
чанського та Івана Гнатюка. Це 
різні дерев’яні предмети, такі 
як тарілки, цукернички, коро-
бочки, табакерки, пудернички, 
сокирки тощо. Від Мануїла Сме-
речанського музей зберігає 74 
предмети, що були придбані в 
1966, 1977, 1988 рр., а від Іва-
на Гнатюка – 23 штуки, які му-
зей придбав в 1963 та 1966 рр. 
Різниця між декоративноужит-
ковими предметами М. Смере-
чанського та І. Гнатюка поля-

гає в різній техніці оздоблення. 
Тоді як М. Смеречанський, крім 
різьблення, використовує техні-
ку інкрустації з використанням 
природного кольору різних по-
рід деревини, дрібних кольоро-
вих намистин, роговин, металів 
і перламутрів, І. Гнатюк техніку 
різьби поповнює поліхромією.

У першій половині 60х років 
ХХ ст. були покладені основи не 
лише фонду українського емі-
грантського мистецтва в Чехо

словаччині, а також основи ко-
лекції засновницького та пово-
єнного поколінь образотворчого 
мистецтва українців Словаччи-
ни, представників Закарпатської 
школи живопису, набір іконогра-
фічних пам’яток та основи ко-
лекції словацького образотвор-
чого мистецтва.

Колекція засновницького та 
повоєнного поколінь образо
творчого мистецтва українців 
Словаччини складається з тво-
рів Дезидерія Миллого, Єви 
Бісс, Михайла Дубая, Ореста 
Дубая, Степана Гапака, Івана 
Нестора Шафранка, Миколи Ди-
ця, Андрія Ґая, Юрія Кресили, 
Йосифа Тулика, Миколая Роґов-
ського, Михайла Чабали, Мико-
ли Черниша, Миколи Федькови-
ча, Юрія Ґавули, Івана Хапчака, 
Андрія Смоляка, Прокопа Коліс-
ника, Станіслава Кича, Тетяни 
Житнян, Надії Ждиняк, Мілана 
Карамана, Павла Михалича та 
ін.

Ладислав ПУШКАР.

Ïîâåðíåííÿ äî ïèòàíü ìîâè

Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камінь має.

Як ту мову мож забути,
Якою учила
Нас всіх ненька говорити,
Ненька наша мила?

Як ту мову мож забути?
Таж звуками тими
Ми ж до Бога мольби слали
Ще дітьми малими;

У тій мові ми співали,
В ній казки казали,
У тій мові нам минувшість
Нашу відкривали.

Ой, тому плекайте, діти,
Рідненькую мову,
І учіться говорити
Своїм рідним словом!

Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камінь має.

Мово рідна

Сидір ВОРОБКЕВИЧ.

Мистецтво – для дальших генерацій (1)
Õóäîæí³ êîëåêö³¿ ÑÍÌ – Ìóçåþ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ó Ñâèäíèêó

ç òî÷êè çîðó åòí³÷íî¿ ïðèíàëåæíîñò³

 V Орест Дубай, Дорога з Токаїка, 1949 р., темпера.

 V Василь Касіян, Мати вмирає, 1926 р., де-
реворит.
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Людство здавна страждало 
від різних хвороб та епідемій. 
Часом траплялися і широко-
масштабні пандемії, які раптово 
і масово поширилися на великій 
території. Найвідоміші – це чума 
(mor), холера (cholera) та грип 
(chrípka).

Чума в середні віки
Чуму спричиняла бактерія 

Yersinia pestis – названа на честь 
швейцарського лікаря Олек-
сандра Єрсіна, який відкрив її в 
1894 році. Її носієм була блоха 
з Єгипту, яка паразитувала на 
потканах – щурах. Чума була бу-

бонною, вражаючи лімфатичні 
вузли або легені, коли бактерія 
потрапляла в легені. Чума по-

ширювалася, як грип, крапли-
нами. Велика епідемія чуми 
– «чорної смерті» поширювала-
ся по всій Європі в 14 столітті 
(1347 – 1352). За оцінками по-
мерло близько 25 мільйонів лю-
дей – третина населення.

Жертви чуми 1710 р.
в метриці Римо-

католицької цер-
кви в Пряшеві

Люди найбільше страждали 
у більших містах, де хвороба 
швидко поширювалася. У дея-
ких містах чисельність населен-
ня зменшилася приблизно на 
третину. На жителів Прешева 
також вплинули великі епідемії 
чуми в 1679 та 1710 роках.

Територія Словаччини майже 
чотири століття зазнає епідемії 
чуми. Вони з’являлись здебіль-
шого під час війн та повстань. 
Остання велика епідемія чуми 
в нашій країні була в 1709-1714 
роках.

Різні документи про дослі-
дження епідемій у минулому 
зберігаються у Державному 
архіві в Пряшеві. Наприклад: 
«Opustené usadlosti v zemepan-
skom súpise panstva Michalovce v 
r. 1715».

Скульптура IMMACULATА 
в Пряшеві

У північній частині централь-
ної площі в Пряшеві у 1751 ро-
ці єзуїти побудували барокові 
скульптури IMMACULATY – Не-
порочного Зачаття. На триділь-
ному постаменті встановлені 
статуї святих – св. Миколая та 
св. Яна Непомуцького.

Домінантною рисою є статуя 
Мадонни з дитиною, короною 
та скіпетром.

Місто мало бути захищеним 
від бідності та страждань.

Холера
Цього року виповниться 190 

років від початку епідемії холе-
ри в Словаччині. Холера вини-
кла в поганих гігієнічних умо-
вах в Індії і була невідомою хво-
робою для Центральної Європи 

до першої половини 19 століття. 
Незважаючи на зусилля влади, 
вона проникла у столицю Ша-

риша наприкінці 
червня 1831 р. з 
Галичини. До осені 
холера пошири-
лась по Угорщині 
та проникла в інші 
європейські краї-
ни, Канаду та США. 
Незважаючи на 
різні міри, епідемія 
в Угорщині забра-
ла близько 200 000 
життів.

Холера 
у Східній Словаччині

Людей постраждалих сіл було 
ізольовано, їм не дозволяли їз-
дити на ринки, працювати, зби-
рати урожай з полів. У кількох 
селах люди голодували. Холері 
передував великий неврожай.

40-денний карантин був непо-
трібним, оскільки інкубаційний 
період становив лише 1 – 5 днів. 
Померлих ховали вночі, без 
дзвона, священника та родини.

Холера швидко поширюється 
через погану гігієну. У селах і 
містечках не було каналізації. В 
одному будинку товпилося кіль-
ка людей, часто з домашніми 
тваринами. Хвороба поширюва-
лась швидко, більше половини 
заражених померло.

Холеру викликала бактерія 
Vibrio cholerae, яка була вияв-
лена   в забрудненій питній воді. 
Заражені страждали важкою 
діареєю, судомами, блювотою 
та втратою води. Ослаблені осо-
бини могли загинути протягом 
декількох годин.

Жертвами спочатку ставали 
слабкі, підживлені люди, ма-
ленькі діти, люди похилого віку, 
а згодом ті, хто безпосередньо 
контактував із зараженою лю-
диною.

Селянське повстання 
в Ганисці біля Пряшева 

пригадує пам’ятник
Холера стала детонатором для 

початку селянського повстання 
у Східній Словаччині наприкін-
ці липня 1831 р. Піддані почали 
грабувати, виганяти поміщиків, 
чиновників, інтелігенцію, зни-
щувати їхнє майно, а подекуди 
й вбивати. Однак справжньою 
причиною було погіршення еко-
номічних та соціальних умов 
підданих. Незабаром повстання 
було придушене угорською ар-
мією та його керівників страче-
но, проте це вказало на занепад 
феодальної системи. Остаточно 
вона перестала існувати під час 
революції 1848–1849 років.
Джерело: Epidémie v minulosti.

(Далі буде.)

БУЗА-БУСА – 
BWZA-BUSA, 

БУЗАН – BWZAN, 
БУЛАНЦ – 
BULANCZ, 

БИНЗОЦ-БЮ-
РЕТ – BYNZOCZ-

BYURETH
нелокалізовані 

поселення Мако-
вицького панства

В історичній українській ет-
нічній області ПівнічноСхідної 
Словаччини в історичних дже-
релах згадуються поселення, 
назви яких дійшли до наших 
днів в латинській чи мадярській 
формі написання. Так вони на-
ведені в роботах словацьких 
істориків, в тому числі Петра 
Раткоша і Яна Бенька.

Ось як про ці поселення Ма-
ковицького панства з посилан-

ням на документи пише Ян 
Бенько:

«V donačnej a štatučnej listine 
makovického panstva šľachticov 
z Rozhanoviec v roku 1470 sa v 
jeho príslušenstve okrem osád v 
dolnom Šariši uvádza 96 sídlisk, 
z toho 17 nových, dovtedy ne-
spomínaných osád, ktoré vznikli 
na základe valašského práva. 
Ich obyvateľstvo v súdnych zále-
žitostiach podliehalo valašskému 
vojvodovi, ktorý sídlil v Mestisku. 
Novými, na valašskom práve za-
loženými osadami boli: Oľšavka 
(Olsaffka), Pstriná (Stryna), Vyš-
ná Vladiča (Waladecz, Vladis) 
ležiaca na hraniciach makovic-
kého a stropkovského panstva, 
ďalej Kružlov (Kwroslo, Kwrslo) 
a nelokalizovateľné osady, ktoré 
sa pod týmito názvami uvádzajú 
iba v donačnej a štatučnej listine 
z roku 1470; «Olahy, Gybeher 
(azda pri Becherove), Sarycha-
Satucha (azda na mieste osady 
Sawch z rokov 1414–1416, Villa 

CristoforiWillacristofori, Chyn
than (azda pri Topľanoch), Zthol-
nykStolnyk, BwzaBusa, Bwzan, 
Bwlancz, BynzoczByureth, 
Plys ke, ChyzenChyzyn a Kolyk 
dubKelyk Dwb». Pod spomenu-
tými nelokalizovateľnými osada-
mi treba rozumieť nové, práve sa 
tvoriace stále sídliská valašské-
ho obyvateľstva, ktoré v dôsled-
ku jeho migrácie mohli zaniknúť 
alebo boli spustošené za vpádu 
poľských vojsk Jána Olbrach-
ta, uchádzača o uhorský trón, v 
rokoch 1491–1492, pretože ani 
jedna z nich, okrem prvýkrát do-
loženej Varadky (Warathka) a 
«Tharafalvy» (?) sa v roku 1492 
v majetku makovického panstva 
nenachádza. V súpise z roku 
1492 chýba ladomirovský obvod, 
avšak z toho, že len v zborov-
skom a kurimskom obvode bolo 
882 opustených usadlostí a len 
293 a pol zdanených (oproti 1321 
z roku 1427), vidieť, že panstvo 
veľmi upadlo a časť poddaných 
z neho iste ušla» (Ján Beňko: 
Osídlenie severného Slovenska, 
Košice 1985).

-мі-

Газета Denník N 29.4.2021 
р. з посиланням на угорсько-
мовний щоденник Словаччи-
ни Új Szó опублікувала ре-
зультати опитування людей, 
яку другу національність за-
писали під час першого туру 
перепису населення 2021 р.

Як випливає з опитування, 
9% людей відповіли на пи-
тання про другу національ-
ність під час перепису. Тре-
тина словацьких угорців по-
руч з угорською заявляє про 
іншу ідентичність. Навпаки, у 
словаків таке явище не спо-
стерігається, здебільшого во- 
ни заявляють лише одну на-
ціональність.

Значна частина представни-
ків угорської меншини в Сло-
ваччині претендує на ще одну 
національну ідентичність, крім 
угорської. Випливає це з опи-
тування агентства AKO щодо 
перепису населення.

Згідно з опитуванням, 9% на-
селення заповнили питання, чи 
претендують вони і на дальшу 
національність.

Лише 7% тих, хто заявляє 
про свою словацьку національ-

ність, примикають і до іншої 
національної ідентичності. На-
багато більше людей з рядів 
угорців заявило і свою іншу 
ідентичність. Цей показник ся-
гає до 35%.

Опитування проводилось ли-
ше серед дорослого населен-
ня, тоді як перепис населення 
включає все населення країни, 
незалежно від віку, тому фак-
тичні дані можуть відрізнятися. 
Опитування показує цікаві тен-
денції у зв’язку із запроваджен-
ням нової методології визна-
чення національності під час 
перепису.

Перший тур перепису у Сло-
ваччині пройшов в електронно-
му вигляді з 1 лютого до кінця 
березня. Зараз, з 3 травня по 
13 червня, буде проводитися 
допоміжний перепис населення 
– жителям, яким потрібна допо-
мога в заповненні електронної 
анкети, допомагають помічни-
ки.

Перед переписом населення 
відбувалися бурхливі суперечки 
щодо того, чи повинен перепис-
ний аркуш містити два питання 
про національність.

Окрім традиційного запи-
тання «Яка ваша національ-
ність?», було додано ще одне: 
«Ви також заявляєте іншу наці-
ональність?»

Група політиків навколо пана 
Дьордя Дімеші (OĽaNO) запро-
понувала виключити друге пи-
тання. Їхні опоненти стверджу-
вали, що друге питання потріб-
но для кращого вивчення струк-
тури національної ідентичності 
населення.

Нарешті, Cтатистичне управ-
ління CР вирішило залишити 
друге питання в анкеті.

Подібні до угорців тенденції, 
як зазначає газета, спостеріга-
ються також у чехів, русинів і 
ромів.

Майже десята частина насе-
лення Словаччини має іншу на-
ціональність.

Очікується, що перші офіцій-
ні результати перепису можуть 
бути опубліковані у другій поло-
вині року.

Агентство AKO проводило 
опитування між 12 та 16 квітня 
на вибірці з 1000 людей.

-р-

28 квітня 2021 р. в Парку 
культури і відпочинку («Чор-
ний орел») в Пряшеві була 
відкрита меморіальна дошка 
(текст: Tým, ktorí trpeli pre 

vieru. V tejto budove sa 28. 
apríla 1950 uskutočnil Prešov-
ský sobor, ktorým bola násilne 
zrušená Gréckokatolícka cirkev 
v ČSR, яка буде пригадувати 
ліквідацію Греко-католицької 

церкви, 28 квітня 1950 р. тут 
відбувся Пряшівський собор, 
організований державним 
апаратом.

Дошку освятив Пряшів-
ський греко-католицький ар-
хієпископ і митрополит Ян 
Баб’як. У відкритті взяли 
участь голова Пряшівського 
самоврядного краю Мілан Ма-
єрський, приматорка Пряшева 
Андреа Турчанова, представ-
ники Пряшівського універ-
ситету і Греко-католицького 
факультету Пряшівського уні-
верситету.

Відкриття було запланова-
не ще минулого року з наго-
ди 70-річчя, проте на заваді 
стала пандемія коронавірусу 
COVID-19.

Джерело: Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo Prešov.

 V Скульптупра IMMACULATY в 
Пряшеві.

 V Мертві від чуми – запис у метриці Пряшева 
в 1710 р. (Збірка церковних реєстрів).

ЕПІДЕМІЇ В НАШІЙ ІСТОРІЇ

Сторінки минулого (30)

Перепис населення: 9% людей відповіли
на питання про другу національність

В Пряшеві відкрили меморіальну дошку
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Помер Володимир Ваник
12 квітня 2021 р. в Кошицях по-

мер Володимир Ваник., довгорічний 
активіст Союзу русинівукраїнців 
СР.

Народився Володимир Ваник 14 
серпня 1951 р. в селі Молодаво 
(Україна), де прожив свої дитячі і 
молодіжні роки. Спочатку працював 
техніком на машиннотракторній 
станції в селі Верковичі. Він постій
но мріяв повернутись до рідного 
краю своїх батьків. Це бажання 
йому сповнилось тільки в 1978 році, 
коли він переселився зі своєю дру-
жиною Надією в Словаччину. І на-
перекір певним проблемам, він по-

стійно утримував близькі контакти з рідними в Україні
Після того, як він повернувся в Словаччину, активно включився в 

роботу Культурного союзу українських трудящих, а пізніше і Союзу 
русинівукраїнців СР, будучи членом Регіональної ради і її Президії. 
В цьому періоді він брав активну участь в клубній роботі в Кошицях.

У 2018 році у нього появилась важка хвороба, з якою він боровся 
до останніх хвилин.

Вічная йому пам’ять!
Ю. М., Кошиці.

Східні християни вважають 
Великдень найбільшим святом 
з-поміж всіх свят – «Празников 
празник, торжество із тор-
жеств». Традиційно впереддень 
свята в суботу в центрі наро-
дження християнства Єрусалимі 
відбувається сходження Благо-
датного вогню. Так було і цього 
року, а саме в суботу, 1 травня 
2021 р. (розрив між католиць-
ким Великоднем (4.4.2021 р.) і 
православним (2.5.2021 р.) на-
ростає

Ред.

Диво Благодатного вогню відбува-
ється саме на тому місці, де був похо-
ваний Ісус Христос. Зараз на місці по-
ховання розташований храм Воскре-
сіння Христова (біля Гробу Господньо-
го), духовний центр Єрусалима.

На Благодатний вогонь біля храму 
чекають сім християнських конфесій 
(православна, вірменська, католиць-
ка, греко-католицька, коптська, про-
тестантська тощо). Заздалегідь кожна 
із конфесій відправляє до Єрусалима 
своїх представників для передачі Бла-
годатного вогню зі Святої Землі до 
себе, додому.

Благодатний вогонь сходить тільки 
за православним календарем у Вели-
ку суботу. Незважаючи на те, що що-
року дата Великої суботи змінюється, 
сходження Благодатного вогню відбу-
вається саме у Велику суботу, згідно з 
календарем.

Водночас дуже важливо, щоб цього 
дня у храмі Гробу Господнього служив 
саме православний Патріарх Святого 
Града Єрусалима та всієї Палестини.

Якщо у кувуклії храму Воскресіння 
Христова (Гробу Господнього) у Вели-
ку суботу молитиметься  інший патрі-
арх – вогонь не зійде. Ця традиція вже 
перевірена часом.

Так, у 16 столітті патріарх вірмен-
ської церкви виборов у влади Єруса-
лима першість молитви у Велику Су-
боту біля Гробу Господнього, а право-
славному патріарху Софронію взагалі 
відмовили у доступі всередину храму.

Тоді православний патріарх разом 
зі своєю паствою почав молитися 
перед зачиненими дверима храму. І 
раптом пролунав грім, колонна, біля 
якої молився блаженніший Софроній, 
тріснула, а з тріщини полився вогонь.

З цього вогню Софроній запалив 
свічки та передав їх оточенню.  А вір-
менський патріарх так і не дочекався 
в храмі сходження вогню.

Після того  влада Єрусалима надала 
православному патріарху особливий 
фірман – документ, що підтверджує 
виключне право православної церкви 
на отримання Благодатного вогню.

Тріщина, з якої вийшов вогонь, 
існує і зараз. Вона знаходиться на 
стовпі зліва біля центрального входу 
до храму. Її так і називають – коло-
ною Святого вогню.

Благодатний вогонь є нагадуван-
ням подій хресної смерті Ісуса Христа. 
Коли вночі, в суботу, у гробниці, де по-
ховали Ісуса, з’явився вогонь. Перши-
ми це побачили охоронці і розбіглися 
від страху.

Благодатний вогонь –  видимий 
знак від Господа, милість Божа людям. 
Священники кажуть, що Благодатний 
вогонь сходить для того, щоб серця 
людей оновлювалися у вірі, «запалю-
валися» вірою.

Через Благодатний вогонь Бог го-
ворить кожному: «Я тут! Я тебе чую, 
тільки вір в Мене!» «Не бійся, Я по-
руч».

Вважається, якщо Благодатний во-
гонь не зійде – почнеться час анти-
христа.

До храму Воскресіння Христового 
приходять десятки тисяч людей з усіх 
куточків світу. Вони тримають в руках 
спеціальні пасхальні свічки –  33 свіч-
ки об’єднані в купу, яку зручно трима-
ти знизу.

Люди біля храму зазвичай дуже га-
ласують, співають і радіють. Але коли 
до храму приходить православний па-
тріарх, настає цілковита тиша. І тиша 

ця зберігається до самого сходження 
Благодатного Вогню.

Всередині храму Воскресіння Хрис-
тового (Гроба Господня) усі свічки та 
лампадки погашені. Вхід у кувуклію 
– всередині храму – зачиняється та на 
двері накладається особлива воскова 
печатка воротарів Храму Гробу Гос-
поднього.

Після того Єрусалимський патріарх 
у білих одежах тричі обходить куву-
клію з особливою молитвою: «Во-
скресіння Твоє, Христе Спасе, Ангели 
співають на Небі...» У руках він тримає 
особливі свічки (купа з 33 свічок – за 
кількістю років життя Ісуса Христа) 
для прийняття Благодатного вогню.

Потім патріарх входить до гроту 
Гроба Господнього та промовляє мо-
литви біля Триденного ложа Христа 
Спасителя. Через 5-10 хвилин у святій 
кувуклії відбувається сходження Бла-
годатного Вогню. Після того одразу ж 
Патріарх роздає вогонь усім присут-
нім в храмі. У ті хвилини храм сповне-
ний галасу збуджених людей, які на 
власні очі побачили сакральне диво.

Благодатний вогонь має дивовижні 
якості у перші хвилини.  Він «м’який», 
і навіть, коли його торкнешся, обпек-
тися не можна.  Крім того, він не роз-
повсюджується, як звичайний вогонь. 
Паломники та сміливці у перші хви-
лини сходження Благодатного вогню 
просто вмиваються ним, і це – згадка 
на усе життя.

Згідно давньої традиції Благодат-
ний Вогонь Великої суботи підтри-
мується у кувуклії цілий рік і згасає 
тільки наступної Великої суботи, пе-
ред наступним сходженням.

Маргарита Антонюк
Ексклюзив ТСН, Київ. 1.5.2021 р.

Культ урно-археологічний 
центр «Пересопниця» отримав 
від департаменту культури За-
карпатської обласної державної 
адміністрації та За-
карпатського облас-
ного краєзнавчого 
музею факсимільне 
видання Королев-
ського (Закарпат-
ського) Євангелія.

Рукописна кни-
га була написана 
у 1401 році в селі 
Королево, нині Ви-
ноградівській ра-
йон Закарпатської 
області.

«Особливість кни-
ги у тому, що вона 
виконана не на пер-
гаменті, а на новому 
на той час матері-
алі – папері. Книга 
є цінним джерелом 
історії, української 
мови та книжково-
го рукописного мис-
тецтва», – розповів 
директор археоло-
гічного центру Іван 
Солодуха.

Королевське Євангеліє – ру-
копис, написаний на 176 арку-
шах, У 1401 році Євангеліє пе-
реписане в храмі Михаїла замку 
Нелаб, сучасне Королево (тепер 
селище) на Закарпатті, за прав-
ління слов’янського православ-

ного роду Драгфі (Драго-Сас) 
– Балка, Драга і Януша Волоха. 
Зберігається в Закарпатському 
краєзнавчому музеї в Ужгороді. 

Її творець – Станіслав Грама-
тик, що, на думку члена-корес-
пондента НАН України Василя 
Німчука, міг приїхати на Закар-
паття разом із дружинниками 
подільського князя Федора Ко-
рятоваича.

Релігійна правда.

Ôàêñèì³ëüíå âèäàííÿ
Êîðîëåâñüêîãî ªâàíãåë³ÿ

 V Фрагмент Королевського Євангелія, де 
вказано місце і час створення пам’ятки, а та-
кож ім’я переписувача – Станислава Грамати-
ка. Копія зі статті В. Микитася і П. Чучки

На сайті Закарпаття онлайн (29 квітня 2021 р.) читаємо: «Спроби 
грекокатоликів Закарпаття об’єднатися з Українською грекокато-
лицькою церквою (УГКЦ) придушують угорці та словаки». Експерт з 
релігійних питань Дмитро Горєвой, крім іншого, пише: «Лідери Му-
качівської грекокатолицької єпархії, яка існує на Закарпатті у від-
риві від решти українських грекокатоликів і підпорядковується на-
пряму Папі Римському, просувають церковний сепаратизм з метою 
не допустити об’єднання закарпатських вірян з УГКЦ».

Сайт зазначає, що правління угорських та словацьких грекокато-
ликів напряму роблять перешкоди об’єднанню українських одновір-
ців. Видно, над українцями, як і досі, панують чужі пани, принаймні 
у церковних справах. В Києві – Російська православна церква, на 
Закарпатті – угорці. До них прилучаються і словаки, які постали з 
колишніх грекокатоликів русинів. Унія 1646 р. була укладена для 
русинів, з яких постали сучасні угорці чи словаки грекокатолицько-
го віросповідання.

Додаймо, що з 1 255 425 жителів Закарпаття (2001) угорців – 123 
тисячі, а словаків – 6397.

Чеська газета Denník N 21.4. і повторно 27.4.2021 р. інформує 
про затримання п’яти осіб у зв’язку з кримінальною справою про за-
лучення чеських громадян до участі в боях на Донбасі проти Украї-
ни. Серед заарештованих – також православний священник із міста 
Літомержиці Іван Г.

-мі-

Ìè ïðî÷èòàëè…

Секрет сходження Благодатного вогню:
таємниці та символи щорічного дива

– Кумо, стрітила єм фраїрку 
мого старого.

– Гей, а што было дальше?
– Красні зьме сі поклебети-

ли а потім зьме ішли кажда 
свойов дорогов. Она на АРО а 
я на поліцію..

k   k   k

– Петро у лабірськім готелі:
– Пан верхній, моя фінджа 

праскнута.
– Холем видите, яку сильну 

каву ту робиме.
k   k   k

Выстрашена і задыхана Уля 
прибігне на поліцію:

– Десять хлопів ня знечес-
тило, десять хлопів...

– Не бійтеся, тето, мы їх 
вшыткых поїмаме.

– О, не треба вшыткых, лем 
того третього і восьмого.
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