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Європейський парламент у 
четвер, 23 червня 2022 р., ухва-
лив резолюцію із закликом 
надати статус кандидата на 
членство в Європейському Со-
юзі для України та Молдови, а 
також підтримати європейську 
перспективу для Грузії.

Резолюцію підтримали 529 
депутатів Європарламенту, 
проти висловилися 45, ще 14 – 
утрималися.

У документі парламентарі 
закликають Європейську раду 
надати Україні та Республіці 
Молдова статус кандидата в ЄС 
«невідкладно». Те ж саме реко-
мендується для Грузії, «коли її 
уряд виконає» пріоритети, за-
значені Європейською комісі-
єю.

У контексті жорстокої росій-
ської загарбницької війни про-
ти України цей крок буде при-
рівнюватися до демонстрації 
лідерства, рішучості та бачен-
ня, кажуть євродепутати. Вони 
наполягають на тому, що не 

існує «швидкого шляху» для 
членства в ЄС і що вступ за-
лишається структурованим і 
заснованим на заслугах проце-
сом, який вимагає виконання 
критеріїв членства в ЄС і зале-
жить від ефективного впрова-
дження реформ.

Парламент запрошує владу 
України, Республіки Молдова 
та Грузії «недвозначно проде-
монструвати свою політичну 
рішучість реалізувати євро-
пейські амбіції свого народу», 
прискорити реформи з метою 
якнайшвидшого ефективного 
виконання критеріїв членства 
в ЄС. 

У резолюції наголошується, 
що немає альтернативи розши-
рення, яке є «більш ніж будь-
коли геостратегічною інвести-
цією» у стабільний, сильний та 
об’єднаний ЄС. 

Перспектива повноправного 
членства в ЄС для країн, які 
прагнуть стати членами ЄС, 
відповідає власним політич-

ним, економічним інтересам 
та інтересам безпеки Європей-
ського Союзу.

Депутати Європарламенту 
також вимагають, щоб процес 
розширення був «відновле-
ний» і розблокований щодо За-
хідних Балкан.

Резолюція є рекомендацій-
ною, але Європейська рада 
майже напевне ухвалить по-
зитивне для України рішення, 
про що у четвер вранці оголо-
сив глава Євроради Шарль Мі-
шель.

Україна подала заявку на 
членство в ЄС 28 лютого 2022 
року, на п’ятий день повно-
масштабного вторгнення Росії.

У ЄС зазначають, що офіційні 
переговори з кандидатами роз-
почнуться після виконання ни-
ми умов, зазначених у виснов-
ках Єврокомісії щодо заявок на 
членство.

«Європейська правда», 
 24 червня 2022 р.

У суботу, 18 червня 2022 р., в 
Пряшеві відбулось останнє, де-
сяте засідання Центральної ра-
ди Союзу русинів-українців СР 
у цьому виборчому періоді.

В ході засідання було підсу-
мовано діяльність організації 
за останній виборчий період і 
було констатовано, що діяль-
ність проходить у згоді з Ста-
тутом організації та в інтенціях 
висновків VІІ з’їзду СРУСР.

Центральна рада СРУСР ухва-
лила доповідь про діяльність 
організації від 9-го засідання 
Центральної ради Союзу, План 
технічно-організаційного за-
безпечення VІІІ з’їзду СРУСР і 
тези доповіді.

Центральна рада СРУСР по-
становила підготувати VІІІ з’їзд 
СРУСР за Планом технічно-орга-
нізаційного забезпечення з’їзду, 
допрацювати матеріали з’їзду 
на основі зауважень та примі-
ток Центральної ради СРУСР.

Центральна рада СРУСР скли-
кала VІІІ з’їзд СРУСР на 2 липня 
2022 року.

-мі-

Об’єднання лемків у Поль-
щі інформує, що 40 «Лем-
ківська ватра» у Ждині від-
будеться 22 – 24.7.2022 року

Організатори вважають 
Ватру місцем зустрічей роз-
киданих по світах лемків 
з рідним словом, рідною 
культурою, місцем єднання 
в єдину неполільну родину. 
Закликають лемків-русинів-
українців єднатись, не діли-
тись:

Без огляду на війну, наше 
житя іде далі, як в Україні, 
так і гев в нас. В так ви-

няткових, драматичних 
умовах, тим паче треба 
нам вказувати, же зме ра-
зом, лемки-русини-українці, 
же зме міцни, маме рушійну 
силу і добру енергію, же на-
шой культури не годен зни-
щити. Не зважаючи на тра-
гічни події в давних роках і 
гнеска – далі тирваме.

Будме разом в Ждині 22-
24 липня.

Чекаме Вас, чекаме на 
кожного, кому близка наша 
культура.

-мі-

Орябинська Основна шко-
ла Старолюбовнянського 
округу відома тим, що в ній 
вивчається українська мова. 
Учні школи регулярно бе-
руть участь в різних змаган-
нях, в тому числі у змаганні 
з художнього читання поезії 
та прози в рамках Фестива-
лю драми і художнього сло-
ва ім. О. Духновича.

На днях учні Орябинської 
Основної школи побували в 
Братиславі. Своїми вражен-
нями про їх поїздку в столи-
цю Словаччини вони ділять-
ся на веб-сторінці школи. 
Вони, між іншим, пишуть:

22 – 23 червня 2022 року бу-
ли для нас багаті на вражен-
ня, пізнавання та інтересних 
зустрічей під час перебування 
в Міністерстві шкільництва, 
науки, досліджень і спорту СР. 

У зустрічі взяло участь тринад-
цять учнів і четверо вчителів. 
У перший день після прибуття 
до Братислави ми пішли поди-
витися Президентський палац, 
Братиславський замок і про-
йшлися по набережній Дунаю. 
Наступного дня ми відвідали 
Міністерство шкільництва і ви-
ступили з художньою програ-
мою в традиційній орябинській 
народній ноші. Міністрові 
шкільництва Браніславу Ґре-
глінґові і працівникам мініс-
терства ми представили нашу 
школу, культуру, звичаї та го-
вірку Орябини.

Згодом нас запросили огля-
нути робочі місця працівників 
міністерства.

Це була сповнена емоцій зу-
стріч, яку ми запам’ятаємо на-
довго.

-р-

Європарламент підтримав кандидатський статус 
äëÿ Óêðà¿íè ³ Ìîëäîâè

Учні Орябинської ОШ – в Братиславі

Розвиток культури національних 
меншин Словаччиною сьогодні уяв-
ляється через реалізацію різних про-
єктів в галузі культури. Такий спосіб 
допомоги прирікає національні мен-
шини на животіння, точніше кажучи, 
доживання, аніж на цілеспрямова-
ний прогресуючий розвиток. Без ці-
леспрямованої підготовки майбутніх 
професіоналів, які мали б забезпечи-
ти перспективи для розвитку націо-
нальної культури, національна мен-
шина, по суті, приречена на регрес.

Нещодавно в Братиславі від-
булось засідання фахової ради за 
українську національну меншину 
Фонду підтримки культури націо-
нальних меншин. Сьогодні активні 
осередки українських громад у Сло-
ваччині зосереджені, головним чи-
ном, в Пряшеві, Свиднику, Кошицях, 
Братиславі та в декотрих інших міс-

цевостях. На днях були опубліковані 
перші офіційні дані. З-поміж ухва-
лених проєктів виділяються тради-
ційні акції культури, які реалізують 
СРУСР (Пряшів), Спілка українських 
письменників Словаччини (Пряшів), 
Союз скаутів ПЛАСТ українсько-ру-
синської національності (Кошиці), 
«Карпати» (Кошиці), Музично-дра-
матичний ансамбль Т. Шевченка 
(Братислава), Українська недільна 
школа (Братислава), Словацько-

українське товариство (Братисла-
ва), Русинсько-українська ініціатива 
(Свидник). Декотрі проєкти реалізує 
спільними силами СРУСР з окреми-
ми сільськими урядами.

Певна частка коштів була ухвале-
на також для української періодич-
ної преси Словаччини – журналів 
«Дукля» і «Веселка» та газети «Но-
ве життя», а також для видавання 
українських книжок.

-мі-

68 Свято культури русинів-українців Словаччини
a

29. – 31. 7. 2022
a

СВИДНИК

Останнє засідання перед з’їздом

 V Робоча президія Центральної ради СРУСР (зліва): Віктор Бандур-
чин, Людмила Ражина, Павло Боґдан.

«Лемківська ватра» – символ єднання
Фестиваль відбудеться 22. – 24.7.2022 року в Ждині

Проєкти 2022 року
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Книги чудові. Вони не тільки 
відкривають двері до мудрості 
та розширюють наш кругозір, 
вони також роблять нас кращи-
ми людьми, ми чудово відпо-
чиваємо та покращуємо якість 
свого життя. Однак сучасні часи 
відсунули книги далеко за межі 
планшетів, комп’ютерів і теле-
бачення.

У той же час читання книг 
має великий вплив на розвиток 
мовлення, словникового запа-
су чи уяви. Тому не варто недо-
оцінювати важливість читання 
і знайомити дітей з книжками 
з раннього віку, адже вони да-
ють дітям можливість мріяти та 
розвивати уяву. Читання книг 
також розвиває розум, підвищує 
інтелект, покращує аналітичне 
мислення, знімає стрес, зміцнює 
пам’ять, тренує концентрацію 
та легко навчає. Незважаючи на 
ці характеристики та переваги 
книг, у сучасному світі є про-
блеми з їх читанням, навіть го-
ворять про кризу читання. Хто і 
що є причиною цього явища?

З цього питання в Піддуклян-
ській бібліотеці у Свиднику 22 
червня 2022 року відбувся се-
мінар за підтримки Фонду під-
тримки мистецтва в рамках 
однойменного проєкту. На се-
мінарі виступили сім лекторів, 
які у своїх доповідях розгляну-
ли актуальну кризу читання ді-
тей, їхнє ставлення до книги, 
обговорили потребу читання, 
як читання впливає на психо-

логічний розвиток дитини, по-
ведінку, мислення та дії з точки 
зору психолога, ставлення учня 
до книги, потреба в читанні, 
як художній текст впливає на 
дитяче сприйняття, критичне 
мислення та розуміння прочи-
таного, як соціальні мережі та 
сучасні інформаційні технології 
впливають на дитяче читання, 
де читання книжок для дитячо-
го мозку відрізняється від опо-
відань на планшетах, мобільних 
телефонах чи на телебаченні, 
ставлення до читання та читан-
ня як інструмент письменни-
ка для представлення власних 
ідей, які ведуть до написання 
літературного твору, викорис-
тання бібліотеки для читання, 
навчання, пошуку інформації та 

впливу бібліотеки на дітей чи-
тачів і як розвивати їх читацьку 
грамотність.

Наприкінці, а також протягом 
усього семінару відбулася жвава 
дискусія, в якій педагоги, бібліо-
текарі та лектори обмінювалися 
думками між собою. Модера-
тором семінару був директор 
бібліотеки Каміл Бенько, який 
висловлює подяку авторам до-
повідей, дискутантам та всім 
присутнім. Віримо, що питання 
читання, яке обговорювалося 
на цьому семінарі з різних точок 
зору, не залишиться байдужим 
для бібліотек, шкіл, батьків та 
інших зацікавлених сторін, яких 
цікавить ця тема.

Матеріали семінару будуть 
опубліковані в окремому збір-
нику.

Н. М. , Е. К. 
Піддуклянська бібліотека, 

 Свидник.

24 червня 2022 року в Сло-
вацько-українському культур-
но-інформаційному центрі в 
Пряшеві була відкрита вистав-
ка художніх фотографій Ла-
дислава Цупера.

Виставки фотографій Ла-
дислава Цупера, як правило, 
бувають багатолюдними, бо 
сюди сходяться фотографи, 
художники, працівники пре-
си, велика родина любителів 
мистецтва. Так було і на цей 
раз. Відкриваючи виставку, 
заступник голови ЦР СРУСР 
Павло Боґдан сказав, що Ла-
дислав Цупер відомий широ-
кій громадськості як видавець, 
ілюстратор, автор книжкових 
публікацій, а передусім як фо-
тограф. Він душею постійно 

з рідним краєм, хоч залюбки 
мандрує світами. Радо пори-
нає у фольклорне дійство, бо 
воно нагадує йому давні роки 
дитинства і ніжну материнську 
пісню над колискою. Улюблені 
народні пісні на відкритті ви-
ставки виконала музичний пе-
дагог Яна Любимова.

Ладислав Цупер народився 23 
червня 1952 р. у Нижньому Ми-
рошові Свидницького округу. У 
1971 році закінчив Середню шко-
лу художнього промислу (SŠUP) 
у Братиславі, відділ художньої 
фотографії. Почав працювати 
художнім редактором і фоторе-
портером в українському журналі 
«Дружно вперед». Через рік пі-
шов вчитися на педагогічний фа-
культет УПЙШ у Пряшеві – ком-
бінація образотворче мистецтво 
– українська мова.

Після проходження основної 
військової служби в 1977 році 
повернувся на колишню поса-
ду в редакції. У 1981 році почав 
працювати технічним, а потім і 
художнім редактором у Словаць-
кому педагогічному видавництві 
в Братиславі, відділі української 
літератури в Пряшеві. У цей пе-
ріод, крім художньої фотографії, 

він також ілюстрував календарі 
та малював картини. Він зосе-
реджувався в основному на пей-
зажі навколо сіл, де планувалося 
будівництво Старинської греблі.

У 1993 році відкрив власне 
видавництво, в якому випускав 
листівки, календарі, плакати, ка-
талоги та книги.

Довгий час співпрацює з Му-
зеєм сучасного мистецтва Енді 
Варгола в Меджилабірцях, зараз 
співпрацює переважно із Союзом 
русинів-українців Словацької 
Республіки, для якого розробив 
та видав ряд плакатів, запро-
шень, дипломів та книг. Він та-
кож спроектував і реалізував 16 
сцен для огляду народних пісень 
«Маковицька струна» в Бардієві 
і Пряшеві та для фольклорного 
ансамблю «Карпатянин».

Видав чотири книжкові фото-
альбоми, а у співпраці з Міла-
ном Калявським цінну публікацію 
«Prešov fotograficky», в якому 
подано переріз розвитку фото-

графії через роботу цілого ряду 
пряшівських фотографів.

У своєму видавництві він про-
довжує друкувати словацьку та 
українську поезію та прозу. Ці ви-
дання він готує графічно та зде-
більшого ілюструє своєю худож-
ньою фотографією. Наразі він 
був куратором багатьох виставок 

художників і фотографів у Сло-
вацько-українському культурно-
інформаційному центрі, а також у 
галереї «Атріум» у Пряшеві, яка 
також експонувала виставки в 
Ніредьгазі (Угорщина), Плзні (Че-
хія), Кросні (Польща) та Ужгороді 
(Україна). Він зосереджується пе-
реважно на художній виставковій 
фотографії. Також любить фото-
графувати портрети, натюрмор-
ти, фоторепортажі, фольклор, 
міську та сільську архітектуру, 
але найбільше пейзаж. Його за-
хоплювали переважно фотогеніч-
ні Карпати, що тягнуться через 
Польщу, Словаччину, Україну та 
Румунію.

Наразі у Ладислава Цупера 
було 30 персональних фотовис-
тавок. Брав участь у кількох ко-
лективних виставках та 12 між-
народних пленерах у Словаччині 
та за її межами. Його виставки 
можна було оглянути у Польщі, 
Угорщині, Чехії, Україні та Фран-
ції. Його художні фотографії зна-
ходяться у приватних колекціях 
Словаччини, Польщі, Німеччини, 
Франції та США.

Тож щиро запрошуємо огля-
нути виставку фотографій Лади-
слава Цупера в Словацько-укра-
їнському культурно-інформацій-
ному центрі в Пряшеві.

Вітаємо ювіляра з життєвим 
ювілеєм з побажанням міцного 
здоров’я і творчих успіхів.

З роси і води!
-мі-

Фото Івана Яцканина.

Криза читання, читання в кризі?

Життєвий ювілей зустрів виставкою фотографій
Виповнюється 70-річчя Ладислава Цупера

 V В ході семінару виступив голова Спілка українських письменників 
Словаччини, прозаїк Іван Яцканин.

 V Виставку фотографій Ладислава Цапера (на фото вправо) від-
крив Павло Боґдан.

Віктор Коваль
20 червня 2022 року в Пряшеві помер 

журналіст, культурно-громадський діяч 
Вік тор Коваль.

Віктор Коваль народився 11 жовтня 
1935 року в Дрєниці Сабинівського окру-
гу. Після закінчення української основної 
школи навчався в Пряшівській економіч-
ній школі і почав працювати в Окружно-
му національному комітеті в Сабинові. 
У 1955 році продовжив навчання у Київ-
ському державному педагогічному інсти-
туті ім. Драгоманова, який з дипломом 
закінчив у 1960 році.

Після повернення з Києва Віктор Коваль працює в Пряшівській 
українській студії Словацького радіо, де на протязі 14 років готував 
передачі з різних ділянок життя українців Словаччини. В основному 
орієнтувався на економічні питання, українське шкільництво Словач-
чини та проблематику культури. Він всебічно захищав інтереси укра-
їнського населення Словаччини.

В 70-х роках ХХ ст. його погляди не збігалися з офіційними погля-
дами партійно-державних представників, тому йому було заборонено 
працювати в галузі культури та на радіо. Віктор Коваль був змушений 
іти працювати в пряшівське підприємство «Агрозет».

14 грудня 1991 року його було обрано головою Союзу русинів-
українців, де він певний час був першим заступником голови Ради 
СРУСР. На посаді голови Віктор Коваль оживив діяльність Союзу, 
його комісій, в тому числі й Українського наукового товариства, ак-
тивно виступав проти поділу нашої національності, особливо проти 
політичного русинства. Організував хід свят і фестивалів, брав осо-
бисту участь в їх підготовці і проведенні. Організацію довів до ІІ-го 
з’їзду Союзу.

В особі Віктора Коваля наша громадськість втрачає людину, яка 
послідовно боролась за збереження української культури і відстоюва-
ла національно-культурні інтереси української національної меншини 
Словаччини.

Вічная йому пам’ять!
Останнє прощання з покійним відбулось 23 червня 2022 р. в Домі 

жалоби в Пряшеві. Від імені Союзу русинів-українців СР, Словацько-
го синдикату журналістів і працівників колишньої пряшівської Укра-
їнської студії Словацького радіо попрощався заступник голови ЦР 
СРУСР Павло Боґдан.

-мі-
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Довгим і важким для меш-
канців був шлях до будівництва 
баракової лікарні. Люди під Ду-
клею були надзвичайно вдячні 
за будівництво шпиталю міні-
стру оборони ген. Людвікові 
Свободі, який після відвідання 
Східної Словаччини у лютому 
1946 р. одразу почав діяти. Вліт-
ку 1946 року майже готовий 
госпіталь був знищений міною, 
тому його довелося починати за-
ново. Лікарня, яку було відкрито 
2 лютого 1947 р., налічувала 50 
ліжок, в ній було 12 працівників 

на чолі з МУДр. Махалеком. При-
міщення було обладнано опера-
ційною, лабораторією, кухнею, 
пральнею, рентгеном. До того 
часу порятунком для області був 
МУДр. Мирон Прибула. Молодий 
лікар, який з 1 травня 1945 року 
став дільничним лікарем.

Приматорка міста Свидника 
Марцела Іванчова на знак вдяч-
ності медичним працівникам 
подувала свидничанам дерево. 
ГІНКО – це дерево, яке виростає 
на висоту понад 20 метрів, про-
живе до 3000 років, зцілюючись, 

це дерево, яке викликає 
повагу, пережило всю 
турбулентність сьогоден-
ня.

«Сьогодні разом із ди-
ректором лікарні Слав-
ком Родаком ми посадили 
ГІНКО – виняткове дере-
во у Свиднику – саме там, 
де ми нещодавно стояли 
разом із старостами сіл 
всього регіону і депутата-
ми Міського представни-
цтва і Пряшівського само-
врядного краю запустили 
петицію за нашу Свид-
ницьку лікарню» – ска-
зала Марцела Іванчова.

-ск-

Населення України до 
2030 року скоротиться у 
кращому випадку до 35 
мільйонів осіб, у найгіршому 
– до 30 мільйонів.

Такий прогноз в інтерв’ю 
озвучила директорка Інсти-
туту демографії та соціаль-
них досліджень Елла Ліба-
нова.

За словами Лібанової, вна-
слідок війни з росією укра-
їнців поменшає на мільйо-
ни. Зокрема, тому що війна 
тягне за собою підвищення 
рівня смертності, знижен-
ня народжуваності та по-
гіршення стану здоров’я, 
зокрема через стреси, не-
своєчасне лікування та не-
доступність якісної медичної 
допомоги.

«Але все ж ці втрати не 
носитимуть катастрофічно-
го характеру – вони будуть 
вимірюватися тисячами, а 
не мільйонами», – сказала 
вона.

Мільйонні втрати насе-
лення пов’язані з міграці-
єю. «Без сумніву, частина 
евакуйованих жінок та ді-

тей осяде за кордоном, на-
лагодить побут і ніколи не 
повернеться до України. 
Більше того, до них поїдуть 
чоловіки та батьки, коли та-
ка можливість з’явиться», – 
вважає Лібанова.

«Якщо війна триватиме, 
наприклад, ще шість міся-
ців – жінки, які спочатку 
не мали наміру емігрувати, 
знайдуть собі стабільну ро-
боту за кордоном і там за-
лишаться.

Відтак це можуть бути ва-
ріанти втрат від 600 тис. до 
5 млн співвітчизників», – 
каже соціолог.

Крім того, на думку Ліба-
нової, бебі-буму в Україні 
після війни не буде, як це 
було за часів Другої світо-
вої війни – головним чи-
ном зав дяки розвитку кон-
трацептивів у ХХІ столітті.

«Війни, після яких відбу-
валися бебі-буми, закінчи-
лися в середині минулого 
століття. Тоді вони трива-
ли роками, подружжя було 
розведене довго, чоловіки 
поверталися після трива-

лої відсутності, і жінки на-
роджували стільки дітей, 
скільки вдавалося. Зараз 
народжуються переважно ті 
діти, яких бажають батьки. 
А батьки стурбовані не так 
народженням дітей (більше 
1-2 на сім’ю), скільки влас-
ним життям – розвитком, 
освітою, кар’єрою, відпо-
чинком тощо», – пояснила 
вона.

Нагадаємо, за даними 
Держстату, станом на 1 
грудня чисельність населен-
ня України оцінювалася у 
41,208 млн осіб.

Раніше в ООН заявля-
ли, що населення України 
скорочується одним із най-
швидших темпів у світі. До 
2050 року кількість україн-
ців може зменшитись до 35 
мільйонів.

Науковці Національної ака- 
демії наук прогнозували, 
що до кінця XXI століття на-
селення України скоротиться 
до 22 мільйонів.

pravda.com.ua

Ще складнішим є питан-
ня про етноніми рýсин, 
руснáк та їх відношення до 
закарпатських прізвищ Рус, 
Русан’ýк, Рýсинка, Рýсинко, 
Русинкóвич, Русинчáк, Рý
сич, Русíнко, Рýс’кий, Рускó
вич. Русн’áк, Рýсник, Рýсул, 
Рушчáк, Рýшчин,  а передусім, 
до прізвищ Рýсин  та Руснáк.  
Взагалі поширеним є погляд, за 
яким етнонім із коренем рус 
принесли на Закарпаття східні 
слов’яни з Прикарпаття ще до X 
ст., тобто ще до приходу угорців. 
Однак для доведення цього по-
гляду нема засвідчених аргумен-
тів. Коли прийняти думку про те, 
що етнонім Русь та похідні від 
нього «руський», «русин» у ет-
нічно-територіальному значенні 
до XIII ст. стосувалися навіть не 
всіх східних слов’ян, а лише ки-
ївсько-переяславських земель 
[Генс-1 16-30; Брайч 139], що на 
південні та південно-західні зем-
лі України він поширився тільки 
у XIII ст. [Мицюк 15; Генс-1 21-
22], то треба прийняти і той по-
гляд А. І. Генсьорського, за яким 
назва русин (Русь, руський) 
не могла з’явитися на Закарпатті 
раніше 896 року, тобто до при-
ходу угорців у басейн середнього 
Дунаю. У такому разі цю назву 
принесли на Закарпаття або ті 
русини, які десь під Києвом при-
єдналися до угорського походу, 
або ті окремі групи руської кня-
жої дружини, які протягом Х-ХІІ 
сторіч з дозволу чи на запрошен-
ня угорських королів осідали то 
тут, то там за Карпатами.

Однак А. І.Генсьорський у цьо-
му твердженні не є оригіналь-
ним. О. Л. Петров ще 1930 року 
писав: «раніше XII ст., та й то, 
скоріше, його кінця «руських» 
не могло бути за Карпатами – 
крім військових поселень у різ-
них частинах Угорщини, коло-
ній із осіб вищого класу – кня-
жих дружинників. Проте «східні 
слов’яни» – під різними назвами 
– без сумніву могли проникати і 
проникали за Карпатський хре-
бет набагато раніше – можли-
во, що ще в VII–VIII в. Пізніше ці 
«східні слов’яни» або зникли се-
ред інших народів, або злилися 
зі своїми одноплемінниками, які 
приходили в Угорщину вже з іме-
нем «руських» ([ПеДрев XI]).4 До 
цього ще додамо, що в найдав-
ніших місцевих латиномовних 
документах усіх східних слов’ян, 

які жили на Закарпатті, назива-
ли етнонімом ruthenus, рідше – 
угорським його потурченим від-
повідником orosz.

Де, коли і як з’явився вперше 
латинський варіант етноніма 
«русин» – ruthenus, нам невідомо. 
Що ж до угорського відповідни-
ка orosz, то тут треба, очевидно, 
погодитися з думкою І. Орлая, 
який ще 1824 року у листі до 
секретаря «Общества истории и 
древностей российских» висло-
вився, що угорці вже з давніх-да-
вен називають росіян, галичан, 
закарпатських українців і взагалі 
всіх східних слов’ян «оросами», 
і що назву «орос» угорці прине-
сли в Паннонію ще з Кавказьких 
гір у IX ст. [Свенц 44-46]. З часом 
терміном orosz угорці почали на-
зивати всіх місцевих українців, а 
десь із кінця XIX ст. з терміном 
orosz в угорців починає конкуру-
вати термін ruszin.

Не будемо вдаватися тут до 
аналізу всієї лінгвістичної ар-
гументації А. І. Генсьорського, 
до того, що в ній за специфіч-
но закарпатські видаються 
і речі західнослов’янські та 
східнослов’янські, що в ряді ви-
падків автор нехтує законами 
семасіології, а зупинимося лише 
на одному із слабких її місць. 
А. І. Генсьорський виходить із 
засади, за якою «серед закар-
патських українців етнічна на-
зва «русин» була жива майже до 
останніх часів» [Генс-2 78]. На-
справді це не зовсім так. Назва 
«русин» як етнічна самоназва 
автохтонного українського на-
селення на Закарпатті є відносно 
новою. Вона почала активно по-
ширюватися тут лише в XIX сто-
літті, передусім, будителями та 
місцевою «руською» інтелігенці-
єю, яка знаходилася під сильним 
впливом галицьких русинів (див. 
[Свенц 44-46, 57; Мицюк 16; Г. Ге-
ровский. Как называет себя на-
род Пряшевщины. – ж. «Костер», 
Пр., 1947, № 1 – 2. – Далі: Гер-1 
9]. Особливу роль у її поширенні 
зіграли два програмові вірші міс-
цевого поета О. В. Духновича, а 
саме «Я русин быв, єсм і буду» та 
«Подкарпатськії русини, оставте 
глубокий сон». Другий із цих вір-

шів до 1945 року був офіційним 
гімном українців Підкарпатської 
Русі. Просте населення на Закар-
патті до визволення називало се-
бе не русинáми, а руснáками (чо-
ловік – руснáк, жінка – руснáчка, 
рідше – рýска, прикметник – 
рýс’кий, дуже рідко – руснáц’кий). 
Після того, як на зміну цим двом 
етнічним термінам (народно-
му «руснáк» та книжному «рý
син») прийшла і усталилася на-
зва «українець», виявити сфери 
функціонування перших двох 
стало набагато важче. Однак у 
свідомості селян старшого віку, 
особливо в західних та централь-
них районах Закарпаття назва 
руснáк ще досить міцно трима-
ється як традиційне етнічне по-
няття, тоді як назва рý син людь-
ми старшого віку кваліфікується 
як книжне, як вчене. У цьому від-
ношенні дуже показовим є заува-
ження історика О. Петрова, який 
ще в 1911 році писав, що серед 
простолюддя на Закарпатті ним 
не виявлено самоназви рý син, що 
на Закарпатті є лише руснáки і 
русняки, а русини – це галича-
ни (див. [А. Л. Петров. Пределы 
угрорусской речи в 1773 г. по 
оффициальным данным. – 1911. 
– Далі: ПеПред 15, 98]; див. ще 
[Гер-1 9; Гер-2 48; Свенц 121-122; 
Brückner 469; И. Г. Коломиец. 
Очерки по истории Закарпатья, 
1953. – Далі: КолОч 153, 154]). 
Виняток із цього становить хіба 
що населення східної частини 
області, передусім гуцули, які 
донедавна справді називали се-
бе русинáми. Однак гуцули, як 
відомо, на Закарпатті є відносно 
новою етнічною групою, яка ли-
ше в XVII-XVIII ст. переселилася 
на Рахівщину з Прикарпаття, 
звідки принесла і назву рýсин.

Однак раніше, зокрема в XVII 
ст., етнонім руснáк уживався 
не лише стосовно українців За-
карпаття. Вагомим аргументом 
на користь того, що етнонім 
руснáк у XVII ст. означав також 
людей із Західної України, мо-
же служити запис 1648 року на 
євангелії з села В. Ком’яти, в яко-
му говориться, шо 1648 року «из-
воєвали козаки Полшу. Почали 
палити варишѣ и села от рѣки 

Днѣпра от славного вариша Ки-
єва и ляхов истинати и Русна
ков аж до рѣки Вислы. Старшо-
му козакови имя было Хмҍль» 
[І. Панькевич. Покрайні записи 
на закарпатськоукраїнських кни-
гах, Прага, 1947. – ПаПо-1 157]. 
Як видно з цього запису, етнонім 
руснáк за часів Хмельниччини 
на Закарпатті означав не просто 
українців Закарпаття, а й україн-
ців Галичини, а може, й українців 
узагалі. При цьому не зайвим бу-
де нагадати, що автором цього 
запису є виходець із Галичини 
Тимофей Даскал Краснополский 
[ПаПо-1 158]. Отже, він мусив 
знати, як себе називали в ту по-
ру галичани і як називали їх су-
сіди.

Матеріали XVI–XVII та подаль-
ших сторіч показують, що етно-
нім «руснáк» у ті часи вживав-
ся не лише на Закарпатті. Його 
вживали і поляки, і словаки, і 
болгари, причому останні позна-
чали ним не лише українців За-
карпаття чи Західної України, а 
розуміли під ним руську людину 
взагалі (див. [S. Reczek. Podręczny 
słownik dawnej polszczyzny, 1968. 
Далі: Reczek 431; Гер-2 47-52; 
Младен 456]. Етнонім руснáк 
вжито в одному з віршів ієром. 
Климентія Зиновієва сина: «Он 
правдивый руснак козак украи-
нець породы малороссийской». 
Прізвище Руснáк у наші дні 
побутує і на Буковині та в Тер-
нопільській області (повідомив 
M. Л. Худаш), є воно навіть се-
ред молдаван (див. [А. Еремия, 
М. Косничяну. Нуме де персоане. 
Личные имена, Кишинев, 1968. 
– Далі: Ер-Кос 90]). Отже, тради-
ційною самоназвою закарпат-
ських українців є «руснáк», а не 
«рýсин». А якщо так, то це озна-
чає, що з-під гіпотези А. І. Ген-
сьорського про київське похо-
дження закарпатських русинів 
випаде основна підвалина.

Можливо, українці Закар-
паття давно колись і нази-
вали себе «русинáми», а не 
«руснáками», але поки що це 
не доведено. Так, наприклад, 
Г. І. Геровський, який досить пе-
реконливо доводить, що на За-
карпатті, зокрема на Пряшівщи-

ні, в устах народу в наш час побу-
тує тільки етнонім «руснáк» [Гер-
1 7-9], вважає, що так було не 
завжди. На думку Г. Геровського, 
етнонім pycнáк на польсько-сло-
вацько-українському пограниччі 
з’являється лише десь у XV-XVI 
сторіччях, коли давні етноніми 
і катойконіми на –ѣнин, –янин, 
–ин типу словѣнин, полянин, 
русин втрачають суфікс одинич-
ності -ин і замість цих етнонімів 
усталюються новіші і зручніші 
назви з суфіксом -ак (як). Як су-
часні західнослов’янські етноні-
ми типу Polak, Slovák прийшли на 
зміну давнішим етнонімам типу 
Polanin, Polan, Slovҍnin, Slovan, так 
і нинішній карпатський етнонім 
руснáк, мовляв, за аналогією до 
назв поляк, словак прийшли на 
зміну давньоруському етнонімо-
ві «русинъ». Отже, суфікс –нак, на 
думку Г. Геровського, додавався 
до основи «русин» після елізії 
суфікса одиничності –ин [Гер-
1 7-10; Гер-2 47-48]. Привертає 
увагу й те, що в основі назви 
«руснак» Г. Геровський якось не-
чітко визначає корінь («Русь» чи 
«рус») і суфікс («ак» чи «нак»).

Загалом положення Г. Геров-
ського досить щедро ілюстро-
вані і справляють враження 
серйозних. Однак до переконли-
вих їм далеко. По-перше, Г. Ге-
ровський нічим не доводить, 
що до XVI ст. корінне українське 
населення Закарпаття справ-
ді називало себе «русинáми». З 
таким же успіхом можна твер-
дити, що апелятив «рýсин» на 
Закарпатті ніколи не був жи-
вою самоназвою автохтонного 
східнослов’ян ського населення, 
що латинський чи грецький тер-
мін ruthenus угорці перенесли на 
закарпатських українців із інших 
східних слов’ян, а назву orosz 
принесли з-під Києва чи з Кавка-
зу ще в XI ст. 5

По-друге, якби побутування 
етноніма руснáк обмежувало-
ся лише Пряшівщиною чи за-
хідними районами Закарпаття, 
то ще можна б ставити його 
появу в якусь залежність від 
західнослов’янських етнонімів і 
катойконімів типу поляк, словáк, 
краков’як, ліптáк, моравáк, 
пражáк. Але ж етнонім руснáк 
охоплює всю територію Закар-
паття, має певне поширення в 
румунському Марамороші та в 

Карпатські українці на історичних стежках (3)
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Завершено реставрацію са-
диби – каштелю в Гуменному. 
Після завершення другого і 
третього етапів завершено його 
повну реконструкцію. Відвідува-
чі музею зможуть помилувати-
ся вже оновленим подвір’ям.

Пряшівський самоврядний 
край (ПСК) завершив другий і 
третій етапи масштабної рекон-

струкції ренесансної садиби, де 
знаходиться Вигорлатський му-
зей у Гуменному. За 2,37 млн   
ПСК відреставрував внутрішній 
фасад садиби та реконструю-
вав подвір’я.

«Я дуже радий, що нам вда-
лося завершити комплексну ре-
конструкцію Вигорлатського му-
зею у Гуменному, який є однією 

з найбільших культур-
них пам’яток Земпли-
на. Для цього онов-
лення ми витратили 
значні кошти з власних 
ресурсів, а саме 1,73 
млн євро. Міністерство 
культури надало ще 
понад 643 тисячі євро, 
а решту співфінансу-
вав сам музей», – ска-
зав голова ПСК Мілан 
Маєрський. Він додав, 
що це уявна точка 
для великого інвести-
ційного проєкту, який 
дав області та всьому 
регіону домінантну іс-
торичну пам’ятку, яка 
буде служити громад-
ськості для проведен-
ня культурних акцій та 
відвідувачам музеїв.

Завдяки цим коштам 
в рамках другого ета-
пу було відреставро-

вано внутрішній фасад у дворі 
ренесансного каштелю, а саме 
східний, західний та північний 
поверхи першого поверху. По-
вністю відремонтовано півден-
ний фасад, у тому числі від-
ремонтовано балкон і перила, 
відновлено підземний перехід 
біля входу до каштелю.

Реконструкція також включа-
ла повну заміну аркадних па-
нелей (43 шт.), реконструкцію 
та заміну вікон на південному 
фасаді (11 шт.), заміну вхідних 
дверей (3 шт.) та ремонт старо-
винних дверей (5 шт.).

У межах третього етапу від-
новлено фасад двору на пер-
шому поверсі північного, захід-
ного та східного крил, у дворі 
знесено бетонну плитку, яку 
зменшили на 50 см, а згодом 
подвір’я вимощено траверти-
новою плиткою загальною пло-
щею  1105 квадратних метрів.

Крім того, реконструйова-
но колодязь та його околиці, 
а також каналізацію, водо-
постачання. Зроблено рішен-
ня для кабельних трас для 
освітлення, проводки для 
камер спостереження та ме-
реж передачі даних. Також 
збудовано подіум, реконстру-
йовано підйомний міст, дода-
но меблі та малу архітектуру.

Частиною капітальної рекон-
струкції була також інформа-
ційно-рекламна цифрова (дигі-
тальна) програма або статична 
охорона великого балкона у 
дворі. Відновлення каштелю по-
требувало також відреставру-
вання кам’яних статуй у дворі.

«Реконструкцією вдалося по-
вернути садибі первісний ви-
гляд, який відповідає 
останній реконструкції 
роду Андраші кінця 
ХІХ століття. Його рес-
таврація із підготовкою 
зайняла майже 15 ро-
ків. Це був дуже ви-
могливий і складний 
процес, результатом 
якого, на нашу думку, 
є вражаюча трансфор-
мація і особливо збе-
реження цієї важливої   
пам’ятки національної 
культури», – додав Ва-
силь Федич, директор 
Вигорлатського музею 
у Гуменному.

Другий і третій ета- 
пи реконструкції на-
в’язували на перший 
етап, який був завер-
шений у 2016 році і на 
який ПСК виділив 2,6 
млн євро. Відновлення 
було профінансовано 

за рахунок позики Європей-
ського інвестиційного банку. Ве-
ликій реконструкції з 2008 року 
передували науково-дослідні 
роботи, втручання в статику 
будівлі, модернізація технічної 
інфраструктури та масштабні 
зміни інтер’єру. Загальна сума 
інвестицій у повну реконструк-
цію каштелю сягнула майже 6,5 
мільйонів євро.

Леа ГЕЙЛОВА.
Прес-служба

Пряшівського самоврядного 
краю.

Вигорлатський музей в Гуменному після масштабної реконструкції
Пряшівський самоврядний край на останні два етапи виділив 1,73 млн євро

Буковині, а у XIX ст. ще актив-
но функціонував у наддунай-
ських українців та в Молдавії 
[Н. В. Лашков. Бессарабия к сто-
летию присоединения к России, 
Кишинев, 1912. – Лашков 56]. 
Крім цього, термін руснáк до 
наших днів уживається ще бол-
гарами для позначення росіян 
чи навіть усіх східних слов’ян. 
Та й самі етноніми і катойконі-
ми з суфіксом –ак не меншою 
мірою властиві українській мо-
ві (наприклад, лемáк, лишáк, 
мараморошчáк, волиняк, 
кримчáк, сибіряк...), ніж сло-
вацькій чи польській. Не вірить-
ся, що епіцентр етноніма руснáк 
знаходився на Пряшівщині, що 
звідти цей етнонім поширився 
вздовж Карпатського хребта аж 
до Чорного моря. Більш імовір-
но, що цей епіцентр знаходився 
десь ближче на схід, можливо, 
у районі Буковини чи Трансіль-
ванії, яка з часом зрумунізува-
лася. У цьому зв’язку не можна 
не згадати про дакослов’янську 
теорію, згідно якої на території 
Трансільванії раніше існувала 
окрема мова, яка була своєрід-
ною сполучувальною ланкою 
між східними та південними 
слов’янами (див. «Zeitschrift für 
slavische Philologie», XVII, І, 1940).

Нарешті, Г. Геровський не по-
яснює, звідки взявся і що ста-
новить собою елемент –н– у 
етнонімі руснак. Намагання 
виділяти в етнонімі руснак су-
фікс –нак не пояснює справи, 
бо такого суфікса слов’янські 
мови не знають. Взагалі еле-
мент –н– у цьому етнонімі міг 
з’явитися й за аналогією до слів 
на –няк (порівняймо україн-
ські апелятиви берéза – бе
резняк, дуб – дубняк, моло
дий – молодняк, власні назви 
Васил’ – Васил’н’áк, Зави
дово – Завидн’áк, Фéдор 
– Федорн’áк і Федорнáк; 
пор. ще Андрíй – Андрійн’ýк, 
Мигáл’ – Мигал’н’ýк і т. п.), але 
серед етнонімів центральної Єв-
ропи приклади з суфіксом –нак 
чи –н’ак нам невідомі.

До речі, І. Кнієжа, який за-

ймався етимологією етноніма 
Rusnak, також розцінює йо-
го як утворення від етноні-
ма Rus чи Rusin [KnieSz 472] 
за допомогою продуктивного 
західнослов’янського суфікса -ак. 
Що ж становить собою елемент 
-н, який знаходиться між коре-
нем Rus та суфіксом -ak, він 
нічого не каже. У зв’язку з цим 
хотілося б висловити припущен-
ня про те, що поряд із іменника-
ми Русь, русь та прикметником 
руський у слов’ян могла існува-
ти паралельно і прикметникова 
основа русьн (пор. укр. брат
ський – братній, братник, 
рос. мужской – мужний, че
ловеческий – человечный...). 
У нас немає необхідних аргу-
ментів із апелятивних утворень, 
які підтвердили б таке припу-
щення, зате є кілька вагомих 
фактів із ділянки власних назв. 
Наприклад, сучасні болгарські 
імена Русен і Русан [Илчев 28; 
М. Морошкин. Славянский име-
нослов или собрание славян-
ских личных имен в алфавитном 
порядке. – Морошк 169], хор-
ватське ім’я Rusan [T. Mareti . 
O narodnim imeniam i prezimenima 
u Hrvata s Srba. Zagreb, 1886. 
– Maret 77, 91], давнє жіноче 
чеське ім’я Rusna [J. Svoboda. 
Staročeská osobní jména a naše 
příjmení, Praha, 1964. – SvoSta 
156; М. Морошкин. Славянский 
именослов или собрание славян-
ских личных имен в алфавитном 
порядке, СПб., 1867. – Морошк 
170], сучасне закарпатське пріз-
вище Рýсник, закарпатське 
прізвище XVII ст. Jo. Rwzni 
(1567 p., с. Голубине – [Урбаріль-
ний перепис людності Мукачів-
ської домінії. – UetC 53 – 12]), 
сучасне село Руснів Волинської 
області та деякі інші, у яких піс-
ля кореня рус– справді слідує 
прикметниковий елемент – н 
(< ьн).6

На фоні всього цього стає зро-
зумілим, чому прізвище Рýсин 

та похідні його на Закарпатті 
більш популярні, ніж прізвище 
Pycнáк чи Русн’áк, чому пріз-
вище Рýсин на українській ет-
нічній території охоплює весь 
басейн Латориці та верхів’я Ужа, 
тоді як прізвище Руснáк побу-
тує лише в кількох селах півден-
ної Рахівщини та в басейні ріки 
Тересви. Точніше кажучи, пріз-
вище Рýсин та його похідні по-
бутують у тому ареалі, де насе-
лення за традицією називає себе 
руснаками. У тому ж ареалі, де 
населення здавна називає себе 
русинáми (Рахівщина і частина 
Тячівщини, Хустщини), пошире-
не прізвище Pycнáк та Русн’áк. 
Отже, територіальне розміщення 
цих прізвищ ще раз підтверджує 
правильність одного з основ-
них принципів номінації – за-
кон відносної негації. Прізвище 
Руснáк подибується і в кількох 
таких селах, населення яких на-
зиває себе руснáками (Сторож-
ниця, Невицьке), але тут, на за-
ході області, у свідомості мовців 
актуальним є вже не протистав-
лення руснáк – рýсин, а про-
тиставлення руснáк – словáк. 
Прізвище Pycнáк і Русн’áк ма-
ють поширення також у тих ра-
йонах Словаччини та Угорщини, 
що межують із українцями.

На підставі сказаного дохо-
димо висновку, що перші носії 
прізвища Рýсин на Закарпатті 
не є корінними, а прибули туди 
з Галичини десь у період доза-
селення кенезами Латоричан-
ської долини (XV-XVI сторіччя). 
Взагалі вперше на Закарпатті 
прізвище Рýсин фіксується 1570 
року в селах Н. Ворота та Голуби-
не: Mich. Rusin, Luc. Rusyn, 
Marc. Rusin [UetC 53]. У 1585 
році кріпак Nic. Ruzyn згаду-
ється в Колочаві [Bélay 160]. На 
території Східної Словаччини 
воно значиться вже 1449 року 
в селі Кривоштяни: Phylippi 
Rwsyn [Nagy-2 445],7 а у Тран-
сільванії жупан Стойка Русин 

згадується вже у Брашовській 
грамоті 1386 року [ПанБол 223]. 
Н. А. Константінеску засвідчує 
його вперше у румунів лише з 
1434 року [Const XLVII],

Сучасна і давня географія пріз-
вищ Рýсин та Руснáк (і похідних 
від них) у порівнянні з ареалами 
відповідних етнонімів свідчать, 
що групи галицьких русинів, які 
переселялися на Закарпаття в 
XV-XVI сторіччях через Ужоць-
кий перевал, були малочисель-
ними і осідали головним чином 
у верхів’ях річки Уж (Волосянка, 
Тихий, В. Березний...). Переселен-
ська хвиля гали чан, які прихо-
дили на Закарпаття через Пере-
чинський перевал, була знач но 
потужнішою. Осідаючи серед на-
селення, яке в ту пору вже на-
зивало себе руснáками, галицькі 
русини швидко встигли розсе-
литися по всьому басейну річки 
Латориця аж до етнічного кордо-
ну з угорцями. Пізніше частина 
цих пере селенців посувається у 
пониззя річки Боржава. Найпо-
тужніша переселенська течія га-
личан у XV-XVI сторіччях розміс-
тилися у східній смузі Марамо-
роша. Свідченням цього є пере-
дусім історичні документи [Bélay 
16-17, 75-77 і далі; Деже 64] та 
апелятивна лексика [ДзеВре 8], у 
тому числі й те, що вони зуміли 
нав’язати автохтонним руснакам 
назву русин.8

Звідки прибули на Закарпаття 
перші носії прізвища Pycнáк 
та прізвища Русн’áк, невідомо, 
як невідомо й те, звідки й ко-
ли прийшов сам етнонім руснак 
на Закарпаття. Взагалі прізви-
ще Руснáк могли принести до 
східного Mарамороша вихідці з 
центральних районів Закарпат-
тя, зокрема з комітатів Угоча та 
Берег (вони ж давні руснаки), за 
рахунок яких великою мірою за-
селявся південний Мараморош у 
XIV-XV сторіччях. Але воно з та-
ким же успіхом могло бути при-
несене у басейн Тересви чи на 

південну Гуцульщину і з Букови-
ни, а може, й із Молдавії, де ет-
нонім руснак і понині не втратив 
своєї актуальності.

Павло ЧУЧКА.
Уривки з книги 

«Антропонімія Закарпаття», 
 Ужгород, 2008.

4 На перших порах цього багатовіково-
го поступового проникнення східних 
слов’ян за Карпати вони, як гадає О. Пе-
тров [ПеДрев 72], могли називати себе 
або спіль ною назвою «словѣне», або ж 
своєю племінною назвою, але найбільш 
імовірно, що називалися за іменами на-
чальників родів, старійшин або за імена-
ми тих осіб, під керівництвом яких вони 
прийшли на нові місця і поселилися там.

5 Якщо навіть прийняти пояснення 
А. Г. Генсьорського, то залишається не-
ясним, як з’явився етнонім «рус» у схід-
ній Трансільванії в ХІ-ХІІІ ст., куди, як 
відомо, угорці не приводили з собою 
русинів з-під Києва (див. [KarOr; ПанБол 
222]). Дані південнокарпатської історич-
ної ономастики мимоволі приводять до 
висновку, що етнонім «рус» та похідні 
від нього до XIII ст. побутували не лише 
на Київщині, а й за Карпатами, починаю-
чи від Татр і кінчаючи східною Трансіль-
ванією ([KarOr; ПанБол] та ін.).

6 У цьому зв’язку вартим уваги є одне по-
кликання із праці І. Орлая «История о 
Карпато-Россах», де він ще 1804 року 
пише: «Славяне обитавшие при реке 
Руси, были первые, кои получили имя 
Русских; известно также, что Куришев 
(Куришгаф) назывался в древние време-
на Русною, откуда произошло название 
Руснаков, которое и теперь в употребле-
нии у Россіян, живущих в Литве, в Укра-
ине, Волыне, Подоли и в Чернороссии. 
Народы, обитающие в Карпатских горах, 
и поныне носят имя Русских и Руснаков 
[ОрлИст 56-57].

7 Пор. ще село Russen коло Шариша на 
Східній Словаччині, яке згадується вже 
у 1383 році [Деже 59]. Етнонім русинь 
у Галичині вперше фіксується 1352 р. 
[В. О. Розов. Українські грамоти, т. І, ХІV в. 
і перша половина ХV в. К. , 1928.– Розов 
1,6]. На Закарпатті раніше (1213 р.) фік-
сується лише його відповідник ruthenus 
[Regestrum Váradinense examinum ferri 
candentis ordine chronologico digestum 
curis et laboribus Joannis Rakácsonyi et 
Samuelis Borovszky editum, Budapest, 
1903. – RegVar 180]; пор. ще записи XVI 
ст.: plebanus Ruthenus – 1543, с. Чумальо-
во [Bélay 133], Ruthenus Franc presbiter – 
1549, c. Горінчово [Bélay 144] і т.п.

8 Привертає увагу й те, що місцеві німці-
шваби корінних українців Закарпаття за 
традицією називають тільки Rusnaken, 
але ніколи не Rusinen.

Карпатські українці на історичних стежках (3)
(Закінчення з 3 стор.)
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Уже декілька місяців поспіль 
сильна і незламна Україна бореться 
за свою свободу, честь, гідність, за 
мирне і вільне життя. Допоки гор-

ді захисники нашої землі боронять 
рідний край, їхні дружини, діти, 
батьки почасти є внутрішньо пере-
міщеними особами або ж біженця-
ми у різних країнах. Так сталося, що 
жорстокість і звірства війни змусили 
багатьох людей покинути свої домів-
ки, аби врятувати себе, своїх дітей та 
рідних. Історія кожної такої людини 
– це ненаписаний роман емоцій, пе-
реживань, розпачу, що перемежову-
ється з вірою у світле майбутнє.

Наразі і в Пряшеві проживає чи-
мало біженців з України, які дуже 
хочуть розповісти свої історії і бути 
почутими. Зокрема, місяць червень 
був багатий на різні культурні по-
дії, які організували активні творчі 
люди з України: актори, письменни-
ки, фотографи і т. д. Так, 10 червня, 
у п’ятницю, в торговому центрі «ZOC 
MAX» у Пряшеві було урочисте від-
криття фотовиставки «Люди Укра-
їни» молодої фотографки з Києва 
Ганни Руденко. Зі вступним словом 
під час відкриття фотовиставки ви-

ступила пані Татіана Новакова, гро-
мадська активістка і координаторка 
проекту «Допомагаємо українцям 
в Пряшеві». Метою цієї роботи бу-

ло через фотографії розповісти про 
людей, які врятували себе та своїх 
дітей від війни. Ці люди мають свою 
унікальну історію в Словаччині, яка 
заслуговує на нашу увагу. Ці фото-
графії є певною сповіддю про те, як 
українці зараз живуть, що вони від-
чувають, чим займаються, про що 
мріють і як планують своє майбутнє 
життя. Ганна дає можливість через 
свій веб-сайт переглянути та про-
читати зворушливі та болючі історії 
людей із фотографій – там ми зна-
ходимо історію самої авторки про-
екту, історію Ірини з Житомира чи 
історію родини Артема з Маріуполя. 
При читанні цих історій сльози на-
вертаються на очі… Відкриття ви-
ставки супроводжувалося коротким, 
але зворушливим виступом україн-
ських акторів під керівництвом мо-
лодої актриси Наталії Зайковської. 
Це були люди з фотографій Ганни, 
які у супроводі віршів поетеси Мари-
ни Бабенко-Жирнової висловлювали 
надію на краще майбутнє України та 

її народу. Протягом червня є можли-
вість побачити фотографії Ганни Ру-
денко у торговому центрі «ZOC MAX» 
у Пряшеві.

Уже через десять днів після від-
криття виставки відбулася ще одна 
цікава подія. Зокрема, у понеділок, 
20 червня, у мистецькому центрі не-
залежної культури «Wave» у Пряше-
ві пролунало інсценізоване читан-
ня тексту української письменниці 
Олени Астасьєвої «Словник емоцій 
воєнного часу». Текст драматург на-
писала у березні 2022 року в Херсоні. 
Це була спільна мистецька робота 
молодих українських акторок На-
талії Зай ковської та Аліни Кравчен-
ко, режисера-постановника Олени 
Кравченко та театру «Slzy Janka 
Borodáča» (Звукова співпраця Мар-
тін Гусовський, світловий дизайн 
Лукаш Катушчак, виробництво Лін-
да Дуркачова). Вистава була укра-
їнською мовою зі словацькими суб-

титрами на екрані (Юлія Разусова, 
Вероніка Гусовська).

Твір Олени Астасьєвої набув над-
звичайно сильного емоційного зву-

чання завдяки високій майстернос-
ті українських акторок. Глядачі у 
камерній атмосфері невеликої зали 
змогли пережити емоції звичайних 
українців, яких війна застала знена-
цька. Паніка, жах, зрада, ненависть і 
любов, роздратування і відчуття про-

вини… Через різні щоденні ситуації 
(думки про втечу, збирання речей, 
купівля необхідних продуктів, при-
бирання) актори максимально на-
близили до глядачів погодинно роз-
писаний розклад дня людини, яка 
проживає біду в окупованому місті. 
Через діалоги між різними людьми 
було чудово передано метафору ро-
зуміння справжніх цінностей у часи 
війни, гостро прозвучала проблема 
недостатнього рівня емпатії у пев-
них людей, які далекі від війни. Ви-
става завершилася звучанням пісні, 
яка уже давно стала гімном свободи 
українського народу «Ой у лузі чер-
вона калина…». Несучи у серці німий 
біль свого народу, українці з великою 
надією і непохитною вірою говорять 
про перемогу волі і справедливості.

Марина БАБЕНКО-ЖИРНОВА

Президент Володимир Зе-
ленський 24 червня видав 
указ № 441/2022 про звіль-
нення Надзвичайного і По-
вноважного посла України в 
Словацькій Республіці Юрія 
Мушку.

Подібними указами були 
звільнені українські посли у 
Грузії та Португалії.

Мова йде про Ігоря Долгова 
та Інну Огнівець.

Всі троє послів обіймали 
посади тривалий час та були 
призначені ще п’ятим прези-
дентом Петром Порошенком.

Інна Огнівець почала робо-
ту в жовтні 2015 року, Юрій 
Мушка – у листопаді 2016 
року, Ігор Долгов – у лютому 
2017 року.

Керівники дипломатичної 
місії України в Братиславі: 
Роман Мар’янович Лубків-
ський (1992 – 1993), Петро 
Данилович Сардачук (1993 
– 1995), Дмитро Васильович 
Павличко (1995 – 1998), Юрій 
Олександрович Рилач (1998 – 
2004), Сергій Іванович Устич 
(2004 – 2005), Інна Василів-
на Огнівець (з 30.12.2005 по 
05.02.2010), Іван Іванович 
Холостенко (2010) т.п., Олег 
Олодарович Гаваші (2010 – 
2016), Юрій Юрійович Мушка 
(листопад 2016 р. – 24 серпня 
2022 р.).

З-поміж них українська 
громада Словаччини най-
більш позитивно оцінювала 
діяльність Інни Огнівець.

Володимир Зеленський звільнив
посла Юрія Мушку

Другий місяць літа – липень 
– приносить немало важливих 
для православних християн свят. 
Зокрема, 7 липня Різдво Іоанна 
Предтечі, 12 липня Свв. перво-
верховних апп. Петра і Павла, 13 
Собор свв. 12-ти Апостолів, 15 
липня – покладання ризи Пре-
святої Богородиці у Влахерні, 24 
липня – блаженної княгині Оль-
ги та мучениці Євфимії, 28 лип-
ня – святого князя Володимира 
Великого. Цікаво зазначити, що в 
православному календарі України 
на 17 липня припадає свято свя-

щенномученика Павла Ґойдича.
Слід зазначити, що в липні три-

вають пісні дні, адже триває Пе-
трів піст. В деякі дні липня також 
передбачені одноденні пости.

На цьому місці зазначмо, що 
Олександр Духнович у «Місяце-
слові» («Місяцеслов на год 
1853»), виданому «Літературным 
заведеніем пряшовским», так на-
водить окремі місяці року: януар 
– січень, фебруар – лютий, март 
– брезень, апрілій – цвітень, май 
– травень, юній – червень, юлій – 
липець (косень), авґуст – серпень, 
септемврій – вресень (рувень), 
октоврій – паздерник, ноемврій – 
листопад, декемврій – студень.

-мі-

Церковні свята 
в липні

ВЕЛИКІ СТАШКІВЦІ –
VEĽKÉ STAŠKOVCE
– місцева частина се- 

ла Сташківці)
(окр. Стропків)

Від 1960 року Великі Сташківці і Ма-
лі Сташківці об’єдналися і стали од-
ним селом – Сташківці.

Одні історики, в тому числі Ян 
Бенько, вважають, що Сташківці були 
засновані на німецькому праві. На-
зву селу дало ім’я місцевого шолтиса 
Сташка. Село належало Стропківсько-
му панству. Приблизно в 20-х – 30-х 
роках ХІV ст. Стропків перейняв ні-
мецьке право з Бардієва. (На цьому 
місці додаймо, що більшість міст на 
нашій території засновували німецькі 
колоністи. Тим самим Бардіїв і Строп-
ків стали розсадниками католицизму в 
області, яка на той час належала до 
орбіти Церкви східного обряду і схід-
ної культурної традиції).

Дальші історики, в тому числі 
Ф. Уличний, доводять, що Сташків-
ці були заселені в ХVІ ст. русинами і 
тим самим приходить до висновку, що 
село було заселене на волоському 
праві.

Історичні назви Великих Сташків-
ців: Staskenhaw (1408), пізніше Великі 
Стажківці (Veľké Stažkovce), Шариські 
Стажківці (Šarišské Stažkovce) (1920), 
Великі Сташківці (Veľké Staškovce) 
(1927).

Хотарні назви: Над Сопковим, Па-
луганки, Над липов, Сідрінки, Над 
Черешньовов, За потоком, На ріні, На 
грабинах, Лани, Над лазом, Пасіки, 
Верлога, Млинський потік, річка Хот-
чанка.

Традиційно наші історики вважа-
ють (Великі) Сташківці селом, в якому 
здавна проживають русини. Сташківці 
належали до Маковицького панства, 
а в ХVІ ст, село було доселене і на-
лежало вже Стропківському панству. 
В 1787 р. село мало 17 будинків і 
140 жителів, в 1820 р. – 20 будин-

ків і 156 жителів. Жителі були сіль-
ськими господарями і дроворубами.

Записи в урбарах Стропківського 
панства з 1556 і 1567 рр. засвідчують, 
що в селі жив шолтис і проживала 
українська людність – волохи-русини. 
(Великі) Сташківці на той час були ма-
лим селом.

Чеський археолог, етнограф, істо-
рик-славіст Л. Нідерле Сташківці, Кол-
бівці, Брусницю, Якушівці, Кришлівці, 
Детрих, Вальків, Петківці, Кошківці та 
декотрі інші причисляв до словацьких 
сіл на противагу Зубному, Притуля-
нам, Ольці, Праврівцям, Репейову, 
Велькропу, які вважав руськими, тобто 
що в них проживає українська люд-
ність – русини.

З історично задокументованого 
листа опришків від 15.8.1493 р. відо-
мо також, що цих країв, в тому числі 
Сташківців, доторкнулася діяльність 
відомої збойницької групи Федора Го-
ловатого (Главатого) (нар. кінцем ХV 
ст. – помер 1495 р.), яка в 1492 – 1495 
рр. діяла здебільшого в українській 
історичній етнічній області на сході 
сьогоднішньої Словаччини, а саме в 
районі міст Гуменне, Снина, Меджила-
бірці, Свидник, Стропків, і Бардіїв.

-мі-

Сторінки минулого (58)

Палітра емоцій.  З життя українських біженців Пряшева
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Юлій Фірцак
(22.8.1836 – 1.6.1912)

1 червня ц.р. минуло 110 років з дня смерті 
мукачівського єпископа Юлія Фірцака.

1903 р. Ю. Фірцак здійснив ремонт єпископ-
ської резиденції і покрив її новим дахом. Тоді 
ж він заснував жіночу учительську се мінарію, 
з якої вийшло чимало визначних вчительок. 
8-12 вересня 1903 р. владика провів другий 
свій єпархіальний синод. На ньому діяло чо-
тири комісії, які розглядали фінансові справи, 
життя духовенства, душпастирську працю і 
освіту, соціально-економічну ді яльність кліру. Синод прийняв строге рі-
шення, щоб «катехизис і Біблію всюди навчали народною мовою».

Синод постановив уніфікувати церковний спів по всій єпархії, який 
протягом століть вбирав все нові мотиви і наспіви. Цю справу єпископ 
доручив професору музики учительської семінарії і ди ригенту Кафе-
дрального храму І. Бокшаю. Той з голосу дяка Кафе дрального собору 
Й. Малинича записав ноти на весь річний цикл літургійного співу. 1906 
р. видано нотний збірник закарпатського церковного співу «Церковное 
Простопініє». З наказу єпископа ця книжка стала головним посібником 
церковного співу в семінаріях. Нею ж стали користуватися у Крижівській 
єпархії (колишня Югославія) та Пітсбурзькій митрополії (США).

Ю. Фірцак постійно їздив по селах, підтримуючи свій клір. «Наука» 
писала у його некролозі: «Він намагався всіма силами піднести духовне 
життя вірних, тож відвідував свої парафії, щоб скріпити їх у вірі й любові 
до їхнього тисячолітнього обряду». Його стараннями в єпархії споруджено 
і відкрито понад двісті шкіл.

Іоаникій Базилович
(6.6. 1742 – 18.10.1821

6 червня минуло 280 років з дня наро-
дження церковного діяча, історика Іоаникія 
Базиловича. Народився він в Гливищак Со-
бранецького округу. Його вважають одним з 
перших наших істориків.

Освіту здобув в Ужгороді та Кошицях. Упро-
довж 38 років був протоігуменом православ-
ного Мукачівського Свято-Миколаївського мо-
настиря.

Впорядковуючи фонди монастирської бібліотеки й єпархіального ар-
хіву, зібрав багатий матеріал, що став джерельною основою написання 
кількох праць з історії Закарпаття. Найкращою серед них (і першою 
відомою на сьогодні книгою закарпатського автора) є «Короткий нарис 
фундації Федора Коріятовича», написаний латинською мовою і виданий 
у двох книгах в Кошицях (1-ша – 1799 і 2-га – 1804 – 05). Книга під-
готовлена з метою обґрунтувати право власності Мукачівського монас-
тиря на подаровані йому князем Федором Коріятовичем (Корятовичем) 
наприкінці 14 – поч. 15 ст. земельні маєтності, для захисту їх від зазі-
хань вищого католицького духівництва Угорщини. Основний зміст книги 
(історія литовсько-руського роду Коріятовичів, діяльність його представ-
ника Федора на Закарпатті в серед. 14 – на поч. 15 ст. та історія Мука-
чівського монастиря й однойменної єпархії до 1798 р.) поданий в тісному 
зв’язку зі світською історією краю. Наукова цінність праці насамперед 
у тому, що автор навів важливі джерела – десятки грамот, привілеїв і 
рескриптів угорських королів, папські булли, різні розпорядження мука-
чівських єпископів тощо і один із перших в українській історіографії по-
рушив питання етногенезу слов’ян та автохтонності русинів Закарпаття. 
Праця Базиловича – визначна пам’ятка української культури взагалі та 
історичної науки зокрема, вона поклала початок вивченню історії й духо-
вного життя Закарпаття місцевими істориками-краєзнавцями.

-р-

Одним із наріжних каменів закарпат-
ського сепаратизму є міф, що закарпатці – 
перші християни в Україні. Мовляв, тутеш-
ніх русинів хрестили у ІХ столітті ще святі 
Кирило і Мефодій, а це значить, що «ту-
тешняки» у своїй історичній величі вищі за 
Київську державу (Україну-Русь), яку хрес-
тив князь Володимир на століття пізніше.

Однак міф тому й називають міфом, що 
підтвердити його неможливо. Це як дово-
дити реальність казок. Але якщо оперувати 
відомими науці фактами, то історики вельми 
скептично оцінюють таку міфотворчість. На-
ведемо думки двох дослідників, опубліко-
вані за часів Чехословаччини міжвоєнного 

періоду, якій була б навіть на руку ідея про 
спільне хрещення Великоморавського кня-
зівства і Закарпаття, яке розташоване схід-
ніше. Проте істина для авторів виявилася 
вищою за політичну доцільність.

«Одночасного навернення 
до християнства 

на Закарпатті не було»
Професор богослов’я, найбільший ро-

сійський дослідник Закарпаття Олексій 
Петров у своїй праці «Завдання карпато-
руської історіографії», яку опублікував на 
еміграції в Празі у 1930 році, зокрема, писав:

«Нема ніяких не тільки слідів, але й натя-
ків на одночасне масове заселення руського 
народу за Карпатами. Очевидно, цей процес 
проходив непомітно, протягом віків просо-

чувався сюди руський елемент з-за карпат-
ського хребта.

«Руське» ім’я і в Київській «руській» дер-
жаві повільно і пізно поширилось у народ-
них масах

Питання тільки в тому – коли цей процес 
розпочався? Тут бачимо різке різноголосся 
двох напрямків. За одним, початок заселен-
ня руськими слід віднести до 7–8 століть; 

за іншим, руська стихія могла проникнути 
за Карпати не раніше 12–13 століть. Причи-
на різноголосся, по-моєму, лежить тільки у 
формальному непорозумінні.

«Руське» ім’я і в Київській «руській» 
державі повільно і пізно поширилось у на-
родних масах. Таким чином, справді, рані-
ше 12-го століття і то, радше, в його кінці, 
«руських» не могло бути за Карпатами. 
(Крім військових поселень в різних частинах 
Угрії, колоній із осіб вищого класу – княжих 
дружинників). Але «східні слов’яни» – під 
різними іменами – безперечно могли прони-
кати й проникали за карпатський хребет на-
багато раніше – можливо, ще в 7–8 столітті. 

Пізніше ці «східні слов’яни» або розчинили-
ся серед інших народів, або злилися зі свої-
ми співплемінниками, що приходили в Угрію 
вже під іменем «руських».

Необхідно тільки пам’ятати про історичну 
перспективу: не можна переносити густоту 
заселення карпаторуської території нині і в 
ХVІІ–ХІХ століттях – на декілька віків рані-
ше. «Східнослов’янська» і «руська» колоні-
зація була вельми рідкісною і на підгір’ях, і 
в долинах рік. Самі ж лісисті гори довго, до 
13–14 століття, залишалися майже незаселе-
ними – крім нечисленного, головним чином, 
пастушого кочового обивательства. Не слід 
забувати і про існування широкої незаселе-
ної смуги поміж «засіками» з одного боку 
Угрії, а з іншої – Польщі і Галичини.

Перейдемо до іншого питання – про по-
чатки християнства у карпаторосів.

І зовнішній облік території Карпат, і 
поступовість її колонізації «східно сло-
в’янським» і «руським» елементом, і мало-
людність населення вже самі по собі виклю-
чають питання про початки християнства на 
Карпатській Русі. Не можна його пов’язувати 
з сумнівними Паннонськими єпископствами, 
само собою зрозуміло, але не можна його 
відносити і до часів святого Мефодія – не 
кажучи вже про відсутність бодай якихось 
доказів. Такого, приблизно одночасного на-
вернення в християнство руського народу 
Закарпаття не було.

«Східні слов’яни» приходили туди ще 
язичниками і потроху піддавалися впливу 
своїх сусідів-християн. «Руські» приносили 
із собою з-за Карпат «руську» православну 
віру, а можливо, і руське духовенство. Про 
яку-небудь ієрархію, центр якої лежав би на 
території Карпатської Русі, нема ніяких відо-
мостей до кінця 15 століття».

«Єпископство Мукачівське 
засноване близько 1400 року»

Думки православного Олексія Петрова 
підтверджує інший дослідник, який до того 
ж був місцевим греко-католицьким священ-
ником, Іриней Кондратович.

В «Історії Підкарпатської Русі для на-
роду», яка вийшла в Ужгороді у 1924 році, 
отець Іриней Кондратович стверджував на-
ступне:

«Заснування мукачівського монастиря ся-
гає давніх часів, але неможливо його відне-
сти до часів Кирила і Мефодія. Не було тут 
населення, не було духовенства, а тому й не 
могло бути єпископства.

Широке заселення по наших горах поча-
лися лише в ХІV і ХV століттях. Побожний 
русин, який сюди приходив, біля своєї коли-
би і хати закладав місце і маленькій церківці. 
На заході на Спишу вже в ХІV столітті були 
руські парохії і церкви: в Якуб’янах (1322), в 
Ярембині (Орябині – прим. редакції) (1329), 
в Липнику (1338) і в Порачі (1420). А на схо-
ді дерев’яні церкви були в Шаркаді і Макарії 
(1418), в Бедевлі (1435) і в Углі (1479).

Найдавніше зафіксована тутешня тради-
ція східного православ’я є давньоруського, 
київського походження

Коли дерев’яні церкви готові були, в кінці 
ХІV століття прийшли перші духівники, яких 
називали «батьками». Не були це вчені, 
освічені люди, але такі прості кріпаки, як і 
їхні вірники. Знали святу службу відспівати, 
хрестити, похорон відправити, але у вірі ма-
ло розуміли. Ще й у пізніших часах знайшли-
ся і такі «батьки», котрі не тільки писати, 
але й точно молитви не знали, не дивно, що 
латинське духовенство їх ненавиділо.

Біле і чорне духовенство почало пере-
селятися з Галичини на Підкарпаття і тоді 
заснувалися наші перші монастирі – Грушів-
ський і Мукачівський. Єпископство мука-
чівське було засноване близько 1400 року, 
в часи Владислава І. До заснування Мука-
чівського єпископства Підкарпатська Русь 
церковно належала до Перемиської руської 
єпархії. Єпископи мукачівські до 1711 року 
були здебільшого галицького походження».

Археологи відкопують не руїни тисячо-
літніх храмів, а поховання з трупоспален-
нями, що свідчить, що тутешні мешканці не 
тільки кирило-мефодіївського періоду, а й 
кілька століть пізніше були язичниками.

Себто, найдавніше зафіксована тутешня 
традиція східного православ’я є давньорусь-
кого, київського походження. Навмисно ци-
туємо думки дослідників дорадянського ча-
су, аби зняти можливі звинувачення в «ко-
муністичній» чи «українізаторській» кон-
цепції. За сотню років історична наука пішла 
далеко вперед, але доказів того, що святі 
Кирило і Мефодій хрестили Закарпаття, так 
і не знайдено. Навпаки, археологи відкопу-
ють на теренах нашого краю не руїни тися-
чолітніх храмів, а поховання з трупоспален-
нями, що свідчить, що тутешні мешканці не 

тільки кирило-мефодіївського періоду, а й 
кілька століть пізніше були язичниками.

Бажання будь-якими способами запере-
чити спільність з Україною, в тому числі й 
церковної традиції, виглядає політичною 
самоціллю, в якій здоровий глузд є зайвим. 
А поміж тим у греко-католицьких церквах 
Сербії, зведених переселенцями із Закар-
паття в минулих часах, досі можна побачи-
ти чудові настінні розписи та ікони князя 
Володимира та княгині Ольги, які хрестили 
Україну-Русь.

Олександр ГАВРОШ.

У Словаччині, як і в інших слов’ян, ніч на Святого Яна 
(Svätojánska noc) оповита особливими чарами – відбуваєть-
ся у період літнього сонцестояння, як правило, від 21 – 24 
червня (юня). Найкоротший день в році у поган означав пе-
ремогу над темними силами, прославляння бога сонця.

Цього року одне з головних слов’янських свят в Україні 
випадає на 7 липня. Ця дата незмінна, правда, відзначати 
торжество починають вже ввечері 6 числа. Вважається, що 
ніч на Івана Купала чарівна, і тому є пояснення.

Згідно з повір’ями, саме в ніч з 6 на 7 липня вся «не-
чисть» виходить зі свого потойбічного світу в світ живих і 
блукає серед людей. Слов’яни палили вогні. Очищаючий во-
гонь міг відлякати злих духів. Крім того, тільки в цю чарівну 
ніч зацвітає папороть.

За однією з версій, назва свята походить від сло-
ва «купатися», за іншою – Купалою звали бога квітів.

Ніч на Івана Купала – прикмети
● йде дощ – спека почнеться через 7 днів і потриває до кін-

ця літа;
● небо чисте і багато зірок – восени буде хороший урожай 

грибів;

● гроза і грім – до мізерного врожаю горіхів;
● побачити змію – готуйтеся до неприємностей і проблем;
● почути зозулю на Купалу – до холодної осені.

Івана Купала – традиції
Найвідомішою традицією ночі вважається купання у від-

критих водоймах. Згідно з прикметами, такий обряд допомо-
же очистити душу і тіло, а також вилікуватися від хвороб. 
Чудодійною на Івана Купала вважалася навіть роса. Досить 
було вмитися нею, щоб продовжити свою молодість.

Рослини 6 і 7 липня мають цілющі властивості, тому здав-
на травники збирали їх, щоб приготувати відвари, настоянки 
та мазі. Дівчата збирали квіти з іншою метою – плели вінки 
і обереги, які можна було поставити вдома в якості захисту 
від темних сил.

Зцілюючим вважається і вогонь – саме тому люди розпа-
люють вогні (ватри), а потім стрибають через них, позбавля-
ючись від хвороби. Закохані перестрибують над полум’ям, 
тримаючись за руки, щоб їх союз був довгим, щасливим і 
міцним.

За матеріалами преси.

З листків календаря

Ідеологічні міфи. Чи хрестили Закарпаття
Êèðèëî ³ Ìåôîä³é

Коли Івана Купала в 2022 році:
дата, головні традиції та особливості дня

 V Вчений-славіст Олексій Пе-
тров (1859–1932). Автор праці 
«Завдання карпаторуської істо-
ріографії.

 V Іриней Кондратович (1881–
1957) – український священник, 
історик, письменник, журналіст, 
культурний і церковний діяч.

 V Факсимільне видання підруч-
ника Іринея Кондратовuча «Іс-
торія Підкарпатської Русі для 
народу», який був виданий в 
Ужгороді у 1924 році.




