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Вже вп’яте, регулярно через 
чотири роки, в маленькому ма-
льовничому селі Полата, розта-
шованому в улоговині під Луп-
ківським і Лаборецьким пере-
валами, в суботу, 16 липня 2022 
року, відбулася стріча краян.

Сільський уряд вислав їм за-
прошення заздалегідь, щоб во-
ни могли прибути до рідного 
села або місця народження сво-
їх батьків чи бабусь і дідусів. І 
погода була сприятливою для 
зустрічі, тож тут зійшлося біль-
ше трьох сотень краян і гостей, 
які приїхали не тільки з усієї 
Словаччини, так би мовити, від 

Земплина до Загор’я, але також 
і з далекої Західної Чехії. Ба-
гато з них прибули до Полати 
вже на день-два скоріше і мо-
гли побувати на цвинтарі і за-
палити свічки на могилі своїх 
близьких, походити по селу або 
по хотарі. де колись давно по-
магали родичам у роботі.

Від ранку до смерку для них 
Сільський уряд приготував ба-
гату програму.

Зранку, з десятої години, 
традиційно відбулися урочисті 
літургії в обох церквах – пра-
вославній і греко-католицькій. 
Після дванадцятої години всі 

могли посмакувати гуляш і з 
14 год., після урочистої про-
мови старости села мґр Василя 
Бомберовича, могли насоло-
джувалися культурною програ- 
мою.

У вступі присутнім співом та 
грою на акордеоні представив-
ся учень Основної школи мис-
тецтв у Меджилабірцях Самуел 
Грицко. Після нього не лише 
піснею, а й гумористичним 
словом присутніх розвесели-
ли «Лабірські бетяре», з якими 
теж грав на гармоніці Мілан 
Шармир, який теж народився 
в Полаті, але проживає на За-
хідній Словаччині. «Іновецьке 
тріо» нічим не відставало від 
своєї репутації, представилось 
автентичним фольклором і гу-
мором.

Бурхливі оплески на відкри-
тій сцені викликала перша да-
ма нашої народної пісні, заслу-
жена артистка Марія Мачошко. 
Нікого не залишили байдужим 
пісні, які вона виконувала у су-
проводі відомого акордеоніста 
Ігоря Крети. Її виступ став най-
кращою вишенькою на торті і 
на саме завершення разом із 
нею прямо на сцені заспівали і 
місцеві жительки.

Після понад двогодинної про-
грами настав час для фотогра-
фування на згадку про зустріч. 
До самого смерку люди забав-
лялись під звуки народної пісні 
і згадували про тих, яких вже 
нема серед нас, про веселі при-
годи з дитинства і молодості, 
про здоров’я, про дітей і внуків. 
Одна життєва історія йшла за 
іншою.

Багатьом хотілося б часті-
ше організовували такі зустрі-
чі. Наприкінці пообіцяли один 
одному, що коли дозволить 
здоров’я, так і зроблять, при-
йдуть знову.

мів

Нещодавно в Будинку куль-
тури Феринцвароша, ІХ району 
Будапешта, відбулася презен-
тація фотоальбому «З Україною 
в серці», присвяченого 30-річчю 
діяльності Товариства україн-
ської культури в Угорщині. Уні-
кальний альбом презентувала 
громаді голова ТУКУ – пані 
Ярослава Хортяні. Це вже дру-
гий випуск фотоальбому, а пер-
ший вийшов на честь 10-річчя 
ТУКУ.

Світлини фотоальбому відо-
бражають всю багатогранну ді-

яльність громади на теренах 
Угорщини за ці роки. Серед 
досягнень українців в Угорщині 
– створення Державного само-
врядування українців, а також 
місцевих українських осеред-
ків самоврядувань. За 30 років 
ТУКУ було встановлено ряд 
пам’ятників та меморіальних до-
шок відомим діячам української 
культури, створено українську 
бібліотеку ім. Маркіяна Шашке-
вича, започатковано Недільну 
школу, Дні Тараса Шевченка, 
День української культури в 

Угорщині, мовні табори, відбу-
вається Служба Божа.

Із 1996 року Товариство Укра-
їнської культури в Угорщині ви-
дає двомовний часопис «Гро-
мада». Товариство невпинно 
проводить активну народну ди-
пломатію на міжнародній арені. 
Вся діяльність української гро-
мади зосереджена на збережен-
ні українства в Угорщині та роз-
витку добросусідських відносин 
між Україною та Угорщиною.

Славко БУРДА,
Хорватія.

Під час візиту до Хорватії віце-
спікер українського парламенту 
Олена Кондратюк зустрілася з 
представниками української на-
ціональної меншини в Хорватії в 
Посольстві України в Республіці 
Хорватія. Усіх присутніх предста-
вив Посол України в Республіці 
Хорватія – Василь Кирилич, а 
пані Олена Кондратюк поясни-
ла мету свого робочого та друж-
нього візиту до Хорватії. Вона 
коротко зупинилася на складній 
воєнній ситуації в Україні, допо-
віла про поточну військову та гу-

манітарну ситуацію в Україні та 
розповіла про їхні зусилля що-
до якнайшвидшого отримання 
статусу кандидата на членство 
в Європейському Союзі. Після 
виступу пані Олени Кондратюк 
було поставлено кілька цікавих 
запитань щодо ситуації в Укра-
їні, на які вона дала розгорну-
ті відповіді. Деякі з присутніх 
розповіли про свою діяльність, 
пов’язану з перебуванням біжен-
ців з України, про свій досвід 
роботи, особливо про музику та 
про те, що вони не хочуть бра-

ти участь у концерті, де звучить 
музика російських композиторів. 
Більшість із них не задавали пи-
тань, а презентували свою діяль-
ність у Хорватії та готовність як-
найкраще допомагати Україні та 
українському народу. На завер-
шення вона вручила почесні гра-
моти від Верховної Ради Укра-
їни Борису Гралюку та Марусі 
Юристі. Під час візиту також від-
булося покладанняя квітів до 
пам’ятника Тарасу Шевченку в 
Загребі.

Сл.Б.

В неділю, 17 липня 2022 р., відбу-
лося чергове онлайн засідання Пре-
зидії Світової федерації українських 
лемківських об’єднань (СФУЛО), в 
якій Союз русинів-українців Словаць-
кої Республіки представляють голова 
Центральної ради Павло Боґдан та 
заступник голови Віктор Бандурчин.

Основною темою засідання була 
підготовка конґресу СФУЛО, який 
заплановано на дні 20-22 серпня 
2022 р. в Новому Саді у Сербії. Крім 
звітів за попередній період, деле-
гати планують обговорити зміни та 
доповнен ня Статуту СФУЛО, а також 

вибори нових органів цього міжна-
родного об’єднання, в яке входять 
організації з Польщі, України, Сло-
ваччини, Сербії, Хорватії, Сполучених 
Штатів Америки та Канади. На кон-
ґресі кожну з цих організацій може 
представляти 5 делегатів.

Поруч з тим делегати відвідають 
місцевості в околиці Нового Саду, 
де проживають русини-українці, ві-
зьмуть участь в культурних акціях і 
зустрінуться з представниками регі-
ональної влади Воєводини та греко-
католицької церкви.

-пб-

Депутати Словацької Національної Ради (СНР) прийняли де-
кларацію 17 липня 1992 року, коли Словаччина ще була частиною 
Чеської та Словацької Федеративної Республіки (ЧСФР). У цей пе-
ріод уже велися переговори між чеськими і словацькими представ-
никами про подальше влаштування союзу між словаками і чеха-
ми, і прийняття декларації відбулося після того, як не було більше 
значних поворотів у переговорах про дальший державно-правовий 
устрій Чехословаччини.

Ось його повний текст:
«Ми, демократично обрана Словацька Національна Рада, уро-

чисто заявляємо, що тисячолітні зусилля словацької нації щодо 
самобутності здійснилися. У цей історичний момент ми проголошу-
ємо природне право словацької нації на самовизначення так, як це 
закріплене в усіх міжнародних угодах та договорах про право на-
цій на самовизначення.

Визнаючи право націй на самовизначення, ми заявляємо, що та-
кож хочемо вільно формувати спосіб і форму національного і дер-
жавного життя, поважаючи права кожного, кожного громадянина, 
народів, національних меншин і етнічних груп, демократичної і 
гуманістичної спадщини Європи та світу.

Цією декларацією Словацька Національна Рада проголошує су-
веренітет Словацької Республіки як основу суверенної держави 
словацького народу».

Із загальної кількості 147 депутатів 113 проголосувало за.

Зустріч у Полаті

Зустріч з представниками української діаспори

30 ðîê³â ä³ÿëüíîñò³
Товариства української культури в Угорщині

 V Популярна співачка Марія Мачошко (на фото посередині) повсю-
ди має добрих приятелів, яким мила народна пісня. До її виступу у 
Полаті долучилися і місцеві жительки, які під супровід на акордеоні 
Ігоря Крети заспівали віночок народних пісень.

Декларації про суверенітет
виповнилося 30 років

Тридцять років тому депутати СНР 
прийняли декларацію про суверенітет

68 Свято культури русинів-українців Словаччини
a

29. – 31. 7. 2022
a

СВИДНИК

 V Перша сторінка газети «Правда» від 18 липня 1992 року.

Про діяльність Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки, чим живе українська 
громада Словаччини, що друкує українська 
преса Словаччини – газета «Нове життя», 

журнали «Дукля» і «Веселка» – можна 
довідатись, відкривши фейсбук чи вебсторінки:
https://www.facebook.com/rusiniukrajincislovenskejrepubliky/
https://ukrsvit1.com.ua/zmi
http://ukrajinci.sk/novezytta.html

Для піднесення духу і для розваги
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Ой, на плаю вівці пасу,
На плаю, на плаю.
А я стою та й говорю
З тобою, вівчарю.

(Ой, на плаю – українська народна 
пісня)

a   a   a

Ізнов стежки розбіглися в два боки.
Гірські плаї, неначе ті потоки,
Розходяться галузками щомиті.
Усі Карпати ними оповиті.

(П. М. Воронько, «Казка про Чу-
гайстера»)

Що ж таке плай? Молодшій генера-
цій, певно, це слово вже чуже. Але дідам 
і прадідам, що вік доживали у Бескидах, 
це слово було добре відоме з дитинства. 
Плай – то стежка в горах. Що ж говорить 
український довідник про той давній зви-
вистий пішник у горах?

«Плай – традиційна пастуша, пішо-кін-
на стежка, що відноситься до найважли-
вішої категорії шляхів сполучення в Кар-
патських горах. Плаї були й залишаються 
шляхами транзитного характеру, що про-
ходять хребтом, грунем (майже завжди 
грунем), полонинами або лісами. Їхнє 
проходження, незмінне й постійне в люд-
ській пам’яті, можливо було визначене 
давніми стежками волоських пастухів. Са-
ме слово «плай» має слов’янське коріння, 
але до нас воно потрапило з румунської 
території. Одним із найвідоміших старих 
плаїв проходить уздовж головного хреб-
та Чорногори (верховинський плай), до 
нього в місцях локальних перевалів при-
водять інші плаї – бічні, які проводять із 
сіл, розташованих по обох сторонах Кар-
пат. Згідно з деякими дослідниками, саме 
верховинські плаї були тими дорогами, 
якими проходило заселення гірської те-
риторії».

З літератури відомо 11 карпатських пе-
ревалів: Ужоцький, Верецький, Воловець-
кий (Бескидський), Синевирський, пере-
вал Шурдин, перевал Німчич, Вишків-
ський перевал, Торунський, Яблуницький, 
перевал Семенчук і перевал Руська Путь. 
Останній нами згаданий перевал Руська 
Путь розміщений біля сіл Буковець і Ли-
бохора на межі Закарпатської області і ве-
де на Львівщину.

Існує ще один перевал Руська Путь 
– Porta Rusica на Снинщині. Як вже го-
ворить і сама назва, Porta Rusica вела у 
руський край, у Руське воєводство з ад-
міністративним центром у Львові, яке 

існувало в 1434 – 1772 роках на основі 
колишнього Галицько-Волинського кня-
зівства (Руського королівства).

Що ж нам відомо про Portu Rusicu 
на Снинщині? Про це довідуємось з пу-
тівника, виданого природоохоронним 
об’єднанням VLK і виготовленого на осно-
ві приватного архіву Мирослава Бураля з 
Стащина.

Плай веде прямо до середини Вовчих 
дір, сьогодні Буківських верхів, де в дав-
нину йшли верхами торгівці з кіньми і 
возами, куди прямували вояки, блукали 
розбійники.

А вела ця дорога з Угорщини. Найзахід-
ніший плай – це Польська Путь, що вела 
через Пихні, Гостовиці і Осадне і далі до 
польської Волі Міхової. Інша вела попри 
річки Цірохи через Стащин і вже в неіс-
нуюче село Звала до польського містечка 

Цісна. Митниці, через яку проходив товар, 
знаходились в Гостовицях і Звалі. Згадки 
про них містяться в грамотах 1657 і 1690 
років.

Про існування цієї торговельної доро-
ги з давніх часів свідчить і випадково зна-
йдений в ХІХ ст. скарб. Мова йде про брон-
зові римські монети, які знайшли в хотарі 
Кривоштян (частина міста Стразьке), які 
тепер зберігаються в музеї в Кошицях. Як 
відомо, ця дорога вела від Михаловець і 
вела далі в гори на Снинщині. Бронзо-
вий скарб монет був знайдений поруч 
сторожевого Брековського замку над 
середньою течією річки Лаборець. Був 
побудований в ХІІІ ст. і належав до систе-
ми замків на угорсько-польській дорозі.

Неподалік, на Лабірщині, було знайде-
но подібний скарб монет в хотарі Кали-
нова. Мова йде про 21 римську монету 
періоду 104 – 194 рр. нашої ери. Знахідка 
монет підтверджує існування дороги з 
Потисся до Балтії. Це чергове свідчення 
того, що могло існувати кілька розгалу-
жень дороги через карпатські перевали у 
цих місцевостях.

До того ж, краєзнавці в кам’яному стов-
пі, що знаходиться в хотарі Збійного в міс-
цевій частині Гусяче, пробують розгадати 
навіть граничний камінь Київської Русі.

Плай, що йшов долиною Цірохи, у ХVІІІ 
ст. змінив свій маршрут. Він вже не вів 

через Звалу, але через село Руське, при-
чому виходив на головний полонинський 
гребінь і на Руське сідло. Це скоротило і 
пришвидшило подорож між Сниною і Ціс-
ною. Від Руської сідловини і дорога діс-
тала назву Porta Rusica. У середині ХІХ ст. 
цю дорогу реконструювали, а ділянка від 
села Руське до Руського сідла (1864-1865) 
заново дістала новий маршрут. У відбудо-
ві терену брали участь усі 34 села на око-
лицях Стащина, причому була визначена 
віддаль від Михаловець до Руського сідла 
за встановленими кілометровими стовпа-
ми, які збереглись до наших днів під Русь-
ким сідлом і в Стащині.

У ХVІІІ – ХІХ століттях над гірськими 
хребтами було створено ще кілька пля-
жів, які слугували лише місцевим жите-
лям. Вони були між Смольником і Солин-
кою, між Руським і Смереком, між Ново-
селицею і Ветліною і між Новоселицею і 
Княгинею.

За усними переказами, мито в Русько-

му вибирали на кам’яному мосту поблизу 
колишньої православної церкви.

В 1945 і 1987 рр. декотрі ділянки доро-
ги були відремонтовані. В 1999 і 2000 рр. 
на дорозі було прокладено пішохідний і 
велосипедний маршрут, а також перетин 
кордону з Польщею. З польської сторони 
остання оригінальна ділянка цієї дороги, 
довжиною 200 метрів, була зруйнована 
та вкрита асфальтом у 2005 році. Хоч до-
рогу в 2001 році Міністерством культури 
СР було оголошено пам’яткою культури 
як найстарішої дорожньої споруди у Сло-
ваччині, її майбутнє теж не рожеве, бо ви-
користовується і для інших цілей, які не 
допомагають збереженню залишків ко-
лишньої дороги через Карпати.

Мирослав ІЛЮК.

Ювілей мого друга пройшов якось тихо, 
майже мовчанкою. Mоже, запричинив це VІІІ 
з’їзд СРУСР. Однак, не шукаймо причини. Їх 
можна завжди знайти. Перед десяти роками 
нам довелося роздумувати над пройденим 
його і нашим спільним по роботі життям. 
Зустрівшись недавно на території Центру 
української культури, 
я усвідомив, як час 
швидко минає. Ще зо-
всім недавно ми були 
ще молодими. Сьогод-
ні дожились «старо-
би» і «довголіття». 
(Від 70 до 90 староби, 
а від 90 – довголіття). 
Тепер зустрічаємось з 
нею ще у більшій мі-
рі – на кожному кроці. 
Бо поминули шістде-
сяті роки минулого 
століття, коли майже 
в кожному селі північ-
но-східної Словаччини 
була українська шко-
ла, чимало середніх чи 
фахових шкіл, а в дея-
ких паралельні укра-
їнські класи. Напевно, 
підтримувала нас і 
держава, але багато чого доброго зробила 
й колишня генерація, до якої, до певної міри, 
належимо і ми. Але... Про це можна було б 
говорити, не зупиняючись...

Однак ми у дальшому столітті. В нових 
умовах, в яких потрібно вміти рухатись…

Мирослав Ілюк сам творить «Нове життя» 
як шеф-редактор, редактор, секретар, адмі-
ністратор, коректор. Народився він 9 липня 
1942 року в місті Хуст, де закінчив середню 
школу (1959), а в Пряшеві – Філософський 
факультет УПЙШ (1964). Працював рефе-
рентом видавничої діяльності ЦК КСУТ (1964 
– 1967), редактором газети «Нове життя» 
(1967 – 1972) (тоді нас було 8 працівників, 
редактором журналу «Дукля» (1972 – 1989) 
та його головним редактором (1989 –1991). 
Головним редактором газети «Нове життя» 
є від 1991 року.

На протязі свого творчого завантаження 
Мирослав (як мовник та історик) дотриму-
вався слів: визначного українського письмен-
ника й мислителя Панька Куліша,  що «Істо-
рію неможливо змінити, треба мати тільки 
відвагу знати її правду і пізнати в тій минулій 
правді непроминущу, безвічну істину. Лише 
тоді можна змінити нинішню жорстоку ре-
альність». Це ми відчуваємо постійно зі сто-
рінок «Нового життя», яке він вміло створює 
САМ!!! і спроваджує читачеві.

Ювіляр. Коли зустрічаєшся з ним на вули-
ці чи десь інде – чемно поздоровкається. По-
дасть руку, приємно посміхнеться, і вмить ве-
де ділову розмову. Але завітавши в редакцію, 
заповненої книжками, журналами, календа-
рями, на перший погляд, непотрібними реча-
ми, треба трошки зачекати, поки відірветься 
від комп’ютера, щоб розпочати розмову. Бо 
комп’ютер – його найвірніший помічник, про 
якого нам (довголітнім) ані не снилось. Зви-
чайно розмова йде про сім’ю, про дітей, про 
історичні аспекти, про роботу взагалі, та ще, 
зокрема, про загородку, яка у нього у зраз-
ковому стані, про нашу українську долю.

Мирослав Ілюк найбільше радіє, коли ще 
хтось (охочий про щось написати) принесе 
актуальний матеріал. Не журнальний, але 
газетярський. Матеріал, який би задоволь-

няв смаки головного редактора, редактора, 
коректора, технічного редактора, експеди-
тора (в одній-однісінькій особі), але й читача 
уже понад 70-річної молодиці – газети «Нове 
життя». І так вони – 70-річне «Нове життя» 
та 80-річний Мирослав Ілюк ідуть по тернис-
тому шляху далі у надійне майбутнє.

Час минає. Пливе 
– ніби водичка в по-
тічку. Час мовника й 
історика (що перевті-
лився в журналіста) 
– це щось особливе, 
він замулюється, але й 
очищається з певною 
надією. Бо надія за-
вжди існує. Як втрати-
мо її, – світ загине.

З цієї нагоди, до-
рогий Мирославе, 
шановний читачу, 
хочеться пригадати 
один художній твір, 
де герой говорить: 
«Не думайте лише 
на одну свічку, ко-
ли хочете подолати 
пітьму безнадії. Коли 
б кожен запалив од-
ну свічку, ми б змо-

гли змінити найтемнішу ніч на найсвітліший 
день».

Нам з Мирославом довелось працювати 
в одній редакції. Я, як керівник, дуже часто 
радився з ним. Ми перечитували один одно-
му свої статті, нариси, аналітичні матеріали. 
І після переходу його в редакцію журналу 
«Дукля» ми співпрацювали, а як довелося (з 
відомих причин) мені вийти на іншу роботу 
(особливо стати редактором «Веселки»), ми 
з Мирославом відвідали десятки українських 
шкіл, провели безліч бесід з учнями, вчите-
лями та громадянами. Мирослав завжди був 
чесним, працьовитим, вірний справі україн-
ства. Навантажувався до безтями. Так робить 
і тепер, бо розуміє, що робота інспірує, додає 
силу.

Мирослав Ілюк жонатий з дуже привітною 
Мартою зі Стражського. Радіють з активного 
на роботі сина Мирослава, пишаються внуч-
кою Катериною.

Визначний китайський мислитель Конфу-
цій говорив, що «якщо не зрадити мораль 
своїх батьків, – і вас будуть одного разу по-
важати нащадки». Мирослав Ілюк ніколи не 
зрадив. Стоїть на своїх позиціях, хоч сьогодні 
дуже тяжко, коли у державі є «надстандарт-
ні» відносини до національних меншин. Про 
це переконливо свідчить і Звітна доповідь 
VІІІ з’їзду СРУСР Павла Боґдана, що відбувся 
другого липня ц.р.

– Зла ситуація в національному шкільни-
цтві. Українські школи ліквідовано. Ще як-так 
держаться в Орябині та Пряшеві… В той час, 
як інші національності в Словаччині нама-
гаються знаходити компроміси, в нашій іде 
перманентна ворожнеча більше як 30 років, 
що не віщує нічого доброго і веде до оста-
точного самопоїдання і самознищення, – обу-
рюється Мирослав Ілюк.

Свого часу український дисидент М. Ма-
ринович сказав, що «розкол існує там, де 
ворожнеча, а де любов, мир і злагода, там 
єдність». Воно так і з нами. Повністю усві-
домлює собі це Мирослав Ілюк. Серед нас 
багато злоби. Кожен хоче мати свою правду 
і наперекір тому, що вже давно доведено, що 
русини-українці Словаччини – це найзахідні-
ша гілка великого українського народу.

До душі припала мені думка голови Спіл-
ки українських письменників Словаччини Іва-
на Яцканина з нагоди виходу книжки Миро-
слава Ілюка «На пульсі часу». Він сказав: «В 
боротьбі за українство на теренах Словаччи-
ни можна знайти і невдачі, й поразки, але це 
не заважає Мирославові Ілюку боротися за 
справу, яку він вважає справедливою. Жур-
наліст Мирослав Ілюк – оптиміст, оскільки 
вважає, що песимісти – тільки глядачі усього, 
що приносить життя».

Дожившись прекрасного віку, Мирослав 
Ілюк живе, працює, здрастує. Подолує старо-
бу, щоб ОПТИМІСТИЧНО перейти ДО ДОВ-
ГОЛІТТЯ. Щиро бажаємо йому, щоб дочекав-
ся довголіття і прожив в ньому ще не одну 
хвилину радості і щастя. Де вже будемо жити 
як брати – без сварок, без нарікань.

До цього бажаю Тобі, Мирославе Йосифо-
вичу, ще багато міцного козацького здоров’я!

На многая і благая Тобі літа!
Юрій ДАЦКО.

PORTA RUSICA - ÐÓÑÜÊÀ ÏÓÒÜ
Плай, що веде через Вовчі діри

 V Залишки дороги Porta Rusica на словацькій стороні.

 V В долині поміж гір над Стащином побудовано Старинське водой
мище питної води.

 V Центральна рада СРУСР привітала ювілей Мирослава Ілюка Ві-
тальним листом. На фото Ладислава Цупера ювіляр (посередині) в 
колі колег по роботі. V Мапа показує, куди вела дорога від Снини через гори.

Щасливої дороги до довголіття
(З нагоди 80-річчя від дня народження Мирослава Ілюка)
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З нагоди Свята культури 
русинів-українців Словач-
чини у Свиднику в СНМ – 
Музеї української культу-
ри кожного року проходять 
виставки картин чи фото-
графій.

З нагоди 68 Свята культу-
ри русинів-українців Сло-
ваччини (29 – 31 липня 2022 
року) в музеї відбудеться 
виставка фотографій Ла-
дислава Цупера.

Ближче з нею знайомить 
нас куратор виставки Ла-
дислав Пушкар.

Ладислав Цупер (нар. 23.6. 
1952 р. в Нижньому Мирошо-
ві) є одним з найвідоміших 
русько-українських фотогра-
фів у Словаччині. Займається 
художньою, документальною, 
публіцистичною фотографією, 
а також макрофотографією та 
фотоілюстрацією.

Головним об’єктом зацікав-
лення Л. Цупера є пейзаж та 
його різноманітні прояви в різ-
ні пори року й при мінливій 
погоді. Ціложиттєвий інтерес 
до фотографування пейзажів, 
як визнає сам автор, був інспі-
рований старим могутнім ду-
бом, що ріс у саду біля рідної 
хати, який його зачарував та 
з якого він часто черпав енер-
гію. Не тільки самотні дерева, 
але й розлогі ліси, гори, поля, 
луки, квіти, струмки, річки, 
озера, водоймища, а над ними 
безкрайнє небо – найчастіші 
сюжети фотографічних тво-
рів художника. У наведено-
му жанрі пейзажу переважає 

передусім карпатське середо-
вище, тобто природне та вод-
ночас побутове оточення, яке 
йому добре знайоме, тому що 
тут 70 років тому народився, 
виростав та донині живе. По-

ступово з Карпат словацьких 
свій інтерес він переніс на 
Карпати польські, українські 
та румунські, переважно на 
ті області, що здавна заселені 
українським етносом. Об’єктив 
свого фотоапарату художник 
направляє на те, що для цьо-
го середовища найхарактерні-
ше, найцікавіше або в даний 
момент найбільш вражає як у 
позитивному, так і в негатив-
ному сенсі.

Погляд автора прикутий 

передусім у панораму вираз-
но розчленованих краєвидів, 
його надихає лірика різноко-
льорових крон дерев восени, 
ритм освітлених та заслоне-
них частин пейзажу, тиша 

спокійних гла-
дінь водоймищ, а 
також динаміка 
кривулястих до-
ріг та гірських 
струмків, що про-
тікають лісовими 
долинами.

С а м о с т і й н о , 
але часто також 
у межах органі-
зованих турис-
тичних походів 
митець мандрує 
країною та спо-
стерігає не лише 
за романтични-
ми куточками, 
але також за тим 

середовищем природи, що ви-
разно позначене деструктив-
ними чинниками часу, при-
родних стихій чи легковажної 

діяльності людини. Фотограф 
з тонким екологічним чуттям 
звернув увагу, наприклад, на 
молоде листяне дерево, якому 
бракує половина його крони, 
оголені дощами корені дерев, 
депресивно вражаючі голо-
руби, цілі схили звалених та 
пошкоджених дерев або мерт-
вий хвойний ліс, вертикаль-

ні стовбури якого та оголені 
гілки, що стирчать у всі боки, 
справляють враження гострої 
непрохідної ґрати.

Довгочасне спостерігання 
за життям дерев викликало 
в автора інтерес до їх струк-
тур. У своїх макрофотографі-
ях він використовує передусім 
структуру кільцевих площин 
зрізаних стовбурів дерев та 
старої тліючої деревної маси. 
Спостерігає також за поверх-
невим рисунком дошок, ко-
трий підкреслений природною 
патиною, а також виразними 
рельєфами, які виникли вна-
слідок їх грубого переломлен-
ня. В самостійному або групо-
вому використанні наведено-
го деревного матеріалу, його 
спрямуванні навпроти неба 
та фотографуванні з близької 
відстані з оглядом на цікаві 
фактури, що складені з при-
родних річних кілець та незлі-
ченної кількості дрібних про-
різів, залишених бензопилою, 
знаходить цікаві абстрактні 
композиції, пейзажні сюжети, 
фігуральні мотиви, що на-
гадують фрагменти з життя 
людей та птахів, біблійні по-
дії або картини з існування та 
розвитку безкрайнього всесві- 
ту.

Невід’ємною складовою час-
тиною фотографічного доробку 
Л. Цупера є і світлини наших 

міст, існуючих і зниклих сіл, 
середньовічних замків та за-
лишків традиційної сільської 
архітектури. Зацікавили йо-
го різнокольорове народне 
вбрання, сповнені життєвим 
оптимізмом фольклорні фес-
тивалі русинів-українців Сло-
ваччини та їх найхарактер-
ніший культурний елемент 
дерев’яні церкви східного об-
ряду.

У його творчості зустріча-
ємо також індивідуальні та 
групові портрети дітей, що 
безтурботно усміхаються, пор-
трети дівчат і жінок, а також 
зображення літніх людей, в 
очах яких віддзеркалюється 
пережитий життєвий шлях 
та прид баний роками досвід. 
Окрему групу представляють 
казково розкішні розлогі луки 
з повністю розцвілими квіта-
ми, які представляють чи не 
найбільш вражаючу частину 
фотографічної творчості авто-
ра.

Творчість Ладислава Цупе-
ра є фотографічним записом 
мистецтва природи, її вели-
чі, різноманітності та кра-
си, а водночас й крихкості та 
вразливості. Дає нам мож-
ливість посередництвом його 
фотооб’єктиву ознайомитися з 
минулим, змінами і сучасним 
станом країни та суспільного 
життя нашого карпатського 
світу.

Ладислав ПУШКАР,
куратор виставки,

СНМ – МУК, Свидник.

Запрошуємо оглянути виставку фотографій

 V Фотограф Ладислав Цупер.

Нарешті, як припущення сто-
совно появи самого етноніма 
pycнáк на Закарпатті дозволимо 
собі висловити ще одну думку. 
Можливо, що етнонім руснáк 
принесли на Закарпаття не 
якісь новіші групи переселен-
ців із інших східнослов’янських 
земель, що в районі Карпат 
цей термін такий же давній, 
як і терміни рýсич, рýсин над 
Дніпром, що назва руснáк у 
Карпатах є давньою місцевою 
паралеллю до вказаних вище 
східнослов’янських етнонімів, 
яка ще з тих далеких часів по-
нині береже вказівку про етнічну 
спільність карпатських і наддні-
прянських українців. Звичайно, 
довести правильність цього при-
пущення важко. Однак узагалі 
не вилучене, що літописець Не-
стор міг допуститися неточності 
при окресленні етнічного понят-
тя Русь і не згадати при цьому з 
якихось причин етнонім руснак. 
Якби наше припущення під-
твердилося, то це дало б мож-
ливість відповісти на декілька 
важливих питань із давньої іс-
торії східних слов’ян, а таке пи-
тання, як фіксація топонімів та 
антропонімів із коренем рус на 
південних схилах Карпат у XI-
XIII сторіччях, відразу переста-
ло б бути для науки загадкою.

Перші записи прізвища Рус
нáк із південних схилів Кар-
пат приносять документи XVII 
ст.: Alexa Ruznak – 1620, ко-
мітат Гемер [KnieRe 42], крі-
пак Rusznyak – 1690, с. Ком-
лошка [БалКом 362], кріпак 
Rusznak із с. Бекень за 1697 
p. [Szabó 170], кріпак Rusznak 
Laszló із с. Бистриця теж за 
1697 p. [F. Maksay. A középkori 
Szatmármegye, Budapest, 1940. 
– Maksay 560] та деякі інші. 
Прізвище Русн’áк можна б квалі-
фікувати як словацький варіант 
етноніма руснáк (пор. словаць-
ке Rusniak чи Rusnak – [Гер-2 
47], якби воно побутувало не на 
Міжгірщині і не в с. Чумальово, 
а десь на заході області. Етніч-
ну спільність українців зі схід-
ним слов’янством підкреслює 
також відетнонімне прізвище 

Рус’кий, що побутує в с. Ясіння, 
прізвище Рушчин, яке побутує у 
c. Н. Ворота, та прізвище Рýсич, 
що відоме в селах Доманинці та 
Оріховиця.

Прізвища Рус, Русан’ýк, Рýс
кóвич, Рýсник, Рушчик, що по-
ширене переважно у східних 
районах області, можливо, по-
ходять не від етноніма Рус, а 
від давніх слов’янських імен 
Рус, Русан, Руско, Русен, Рус-
на, Руска, які пов’язані з при-
кметником «русий» (див. [Maret 
77; Илчев 28; SvoSta 201, 156; 
Морошк 170]. Правда, части-
на з них, зокрема прізвища 
Рус, Русан’ýк, Рýскóвич, Рýсул, 
Рушчáк можуть розглядатися і 
як такі, що кінець-кінцем похо-
дять від румунської назви схід-
них слов’ян rus.

Закарпатські румуни в районі 
міста Рахова – Тячова і понині 
своїх сусідів-українців назива-
ють етнонімом rus. Масові ви-
падки фіксації прізвища Рус у 
Марамороші йдуть із XVII ст. 
Наприклад: кріпак Ivan – 1678, 
В. Бичків [Bélav 1281, кріпак 
Sim. Rusz – 1715, c. Колочава 
[Bélay 160] і т. д. Однак не мож-
на забувати й того, що в ті часи 
у східному Марамороші побутує 
й хресне ім’я Рус. Порівняй-
мо записи: Rusz Havriscsuk – 
1678, с. Бичків [Bélay 129], Rusz 
lndrics – 1689, c. Хотені [Bélay 
150] та ін.

При розгляді прізвища Рýсин, 
особливо при вивченні його 
територіального поширення, 
впадає в око те, що воно зо-
всім відсутнє в угорців. Пріз-
вище Руснáк в угорців досить 
поширене, а прізвище Óрос 
(по-угорськи Orosz) серед угор-
ців має дуже велику кількість 
носіїв. Прізвище Orosz побутує 
трохи не в кожному угорсько-
му селі Закарпаття. Крім цього, 
воно представлене і в багатьох 
селах сусідніх областей Угор-
щини. Серед українців пріз-

вище Орос також має досить 
високу частотність, але тільки 
в південно-східній частині За-
карпаття, тобто в тих районах, 
де контакти між українцями 
Закарпаття та угорцями були 
найтривалішими, а етнічне змі-
шування з угорцями було най-
сильнішим. Справа в тому, що 
місцеве угорське населення, як 
і угорська мова взагалі, з давніх 
давен і до недавнього часу для 
всіх слов’ян мали одну спіль-
ну назву orosz. Тому-то всякого 
східного слов’янина, а українця 
Закарпаття, який потрапляв до 
угорського середовища, поготів, 
угорці прозивали не ruszinом, 
a oroszом, рідше – rusznákом. 
Його ж мову вони називали за 
традицією orosz nyelv. Отже, 
люди з прізвищем Орос – не 
росіяни з походження, а укра-
їнці, переважно закарпатські. 
Прізвище Orosz на Закарпатті 
вперше згадується в XIV ст. на 
Ужгородщині: Joanne dicto Orosz 
– с. Убреж, 1371; Johannes 
dictus Orosz – м. Ужгород, 1388 
[Nagy-2 373, 482].

На Тячівщині та Виноградів-
щині вони значаться з XV ст.: 
немеш Jac. Orosz – 1411, с. 
Вонігово [Bélay 212], немеші 
Fr., Mars., Midi., Paul. Orosz – 
c. В. Водяне, 1428 [Bélay 121], 
кріпак Oroz – c. Сасово, 1470 
[Szabó 480].

Таким чином, найдавнішими 
самоназвами українців Закар-
паття, відображеними у пріз-
вищах, є руснáк і рýсин. Мож-
ливо, поява самоназви руснáк 
на Закарпатті пов’язана з при-
пливом так званого валаського 
населення із румунської части-
ни Марамороша, Буковини та 
Молдавії у XIV-XVI сторіччях, 
хоча не вилучене, що її прине-
сли на Закарпаття ще перші 
східнослов’янські поселенці. 
Щодо етноніма рýсин, то його 
поява на Закарпатті, а особли-
во закріплення у ролі прізвищ 

Рýсин, Рýсинкó, Русинкóвич, 
Русинчáк і т. ін. завдячені пе-
реселенцям із Галичини у XV– 
XVII сторіччях. Контактування 
з угорцями та стихійна мадя-
ризація українців залишила 
свої сліди у прізвищі Орос, а 
можливо, й у прізвищах Товт і 
Товтин. Проживання українців 
у переважаю чому румунському 
середовищі відбите у прізвищі 
Рýсул, а певною мірою і у пріз-
вищі Рус.9

Давню етнічну належність ко-
рінного слов’янського населен-
ня Закарпаття до українців під-
креслюють і деякі інші закарпат-
ські відетнонімні прізвища. Пе-
редусім це стосується прізвищ, 
пов’язаних із етнонімами лéшко, 
лемáк, бóйко, гýцул, а також із 
вузьколокальними етнонімами 
чи мікроетнонімами типу бемáк, 
бл’áшин, вер’хóвинец’, гайнáл’, 
гевґá, дичка, крайн’áк, сфера 
функціонування яких на Закар-
патті часом не виходить навіть 
за межі одного якогось адміні-
стративно-територіального ра-
йону. Розгляньмо історію та гео-
графію цих прізвищ.

Як відомо, найзахіднішу гілку 
українського народу, що прожи-
ває у східних Бескидах, за вжи-
вану частку «лем» (літературне 
«лише, тільки») вже здавна 
прозивають «лéмками». На те-
риторії Закарпаття спорідненим 
синонімом до назви «лéмко» ви-
ступає назва «лемáк» (чоловік – 
«лемáк», жінка – «лемáн’а» або 
«лемáчка»). Етнонімові «лемáк» 
на Закарпатті протиставляєть-
ся етнонім «лишáк» (від частки 
«лиш»). Ізоглоса «лем» – «лиш» 
на Закарпатті проходить при-
близно вздовж річки Боржави. 
Звідси й підстава для того, що 
мешканці лівого берега Бор-
жави називають своїх західних 
сусідів «лемáками», а мешканці 
правого берега Боржави – своїх 
східних сусідів «лишáками».

Зазначене бінарне протистав-

лення, що засноване на при-
мітній діалектній особливості, 
знайшло своє відображення 
і у прізвищах, яке може бу-
ти доказом відносної давності 
самого протиставлення. Вза-
галі часу появи частки «лем» в 
українських говорах, як і часу 
виникнення апелятивів «лéмко» 
та «лемáк» ще не встановле-
но. Про їх хронологію поки що 
судять лише на підставі ан-
тропонімів (див. [О. С. Стри-
жак. Звідки назва краю, 1968. 
– Стриж 88]. Прізвище Лéмко 
на Закарпатті фіксується вже у 
XVI ст.: Jac. Lemko – 1570, с. 
Страбичово [UetC 57– 29]; пор. 
ще з XVIII ст. немеш Lemko Ivan 
– 1715, с. Руське Поле [Bélay 
212]. Прізвище Лемáк у наші 
дні є набагато частішим, але 
вперше з’являється аж у кінці 
XVII ст.: кріпак Lemák – 1693, 
с. Чепа [Szabó 314]; городяни 
Ge., St. Lemak – 1715, м. Хуст 
[Bélay 153]. Лишак як прізвище 
значиться трохи раніше: Lesak – 
1666, м. Виноградів [Szabó 423].

Чоловічий етнонім «лемáк» 
та його жіночий відповідник 
«лемáн’а» послужили основами 
для виникнення таких прізвищ, 
як Лемачóк та Лемáнинец’. Ет-
ноніми «лишáк» та «лишáн’а» 
подібних похідних не дали. 
Можливо, з жіночим етнонімом 
«лишáн’а» пов’язане прізвище 
Лешáнич чи Лишáнич, яке утво-
рене від андроніма Лешáн’а, як-
що останнє не від Лешó (< Ле-
сьо, Олекса).

Та найцікавішою у цих пріз-
вищ є їх локалізація, оскільки 
вона мало що змінилася з часу 
перших фіксацій антропонімів 
Лемáк та Лишáк. Усі прізвища з 
елементом лем у наші дні по-
бутують тільки в ареалі частки 
«лиш», тобто серед лишаків. 
Так, прізвище Лéмко в наш час 
поширене в таких поселеннях, 
як Боронява, Велятино, Май-
дан, Сокирниця, Хуст, прізвище 
Лемáк – у поселеннях Березо-
во, Боронява, Бронька, Веляти-
но, Веряця, Вільхівка, В. Водя-
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Пряшівський самоврядний 
край (ПСК) 14 липня оприлюд-
нив інформацію про модерні-
зацію та реконструкцію доріг. 
Недавно були відремонтовані 
дороги на північному сході Сло-
ваччини.

Інші реконструйовані ділянки 
доріг ПСК були урочисто пере-
дані громадськості. Минулими 
днями це сталося на ділянці Га-
бура –   Чертіжне на Лабірщині та 
Осиков – Бартошівці в Бардіїв-
ському окрузі.

На дорозі II класу Габура 
–   Чертіжне відремонтовано ді-
лянку дов жиною 1466 м, на якій 
виконано новий зносостійкий 
шар дороги, укріплено узбіч-
чя, встановлено нові напрямні 
стовпчики та нанесено нову го-
ризонтальну дорожню розмітку. 
На реконструкцію Пряшівський 
край витратив 240 тисяч євро.

Приблизно 237 000 євро стано-
вили загальні витрати на рекон-

струкцію дороги III класу Осиков 
– Бартошівці, де відремонтовано 
ділянку довжиною 2,48 км. Буді-
вельні роботи включали фрезу-
вання та очищення дороги, регу-
лювання висоти каналізаційних 
колодязів, облаштування водо-
пропускної труби, вирівнювання 

дорожнього покриття асфальтобе-
тоном та укладання нового абра-
зивного шару дороги з асфаль-
тобетону. Крім того, впроваджено 
горизонтальну дорожню розміт- 
ку.

Пресслужба ПСК,
Пряшів.

Словацька газета «Sme» в 
часі російського нападу на 
Україну активно простежує 
життя української молоді в ча-
сі літніх канікул в різних міс-
цевостях Словаччини, в тому 
числі в Братиславі. Ось один 
приклад:

Анна та Любомир просто 
йшли вулицею з Джессі та спі-
вали реп «Стефанії»

11-річна Анна Дуда та 
8-річний Любомир Тхорів-
ський живуть у Братиславі. 
Анна переїхала зі Львова до 
Словаччини три роки тому, 
Любомир живе у Словаччині 
вже п’ять років. Діти дуже лю-
блять співати українські пісні 
між собою, коли вигулюють 
свою подружку, трьохмісячну 
Джессі.

Сьогодні вони йшли з Джес-
сі у одному з братиславських 
районів та співали реп україн-
ською мовою.

Однією із своїх улюблених 
пісень вважають пісню «Сте-
фанія» переможців цьогоріч-
ного Євробачення фольк-реп 
гурту «Kalush Orchestra».

Пісня складається з двох 
реп-віршів та так званого 
«приспіву-колискової».

«Відразу, як вона стала по-
пулярною, я ввів до «гуглу» 
назву і почав вчити. Вивчив 
десь за два дні», – говорить 
Любомир.

За словами Анни, у пісні 
гарно римовані слова, їм подо-
бається таке співати.

«У Словаччині нам подоба-
ється. Але й хочемо в Укра-
їну. Проте. (пауза), зараз не 
хочемо. (через війну – ред.)», – 
говорять діти.

Любомир та Анна почали 
вчити іншу популярну пісню 
гурту «GO_A».

Sme, 25.7.2022 р.

Книжка спогадів – серед переможців змагання
Олену Стефанко Котьо з Пряшева читачі нашої газети пам’ятають 

з серії спогадів про важке життя жителів села Гавай під час Другої 
світової війни. Багато жителів опинились у тяжких воєнних об-
ставинах, долали голод і холод. Дивом залишилась живою корівка 
Контеса, без якої голодуючим дітям було б куди гірше. (Див газету 
«Нове життя» за 2014 рік).

Недавно спогади вийшли окремим виданням під назвою Kontesa 
і в змаганні під назвою Najkrajšie knihy Slovenska 2021, яке щорічно 
організує міжнародний дім книги BIBIANA, була визнана найкра-
щою в категорії студійних праць студентів образотворчих і полі-
графічних шкіл. Ілюструвала і художньо оформила книжку Ленка 
Стефанко.

-мі-

Реконструйовані дороги на Бардіївщині і Лабірщині:
На це Пряшівсьий самоврядний край виділив майже 480 тис. євро «Ñòåôàí³ÿ» â Áðàòèñëàâ³

не, В. Студений, Горінчово, Гре-
бля, Довге, Дубрівка Ір, Дулово, 
Кошельово, Кушниця, Крива, 
Лисичово, Лоза, Лип. Поляна, 
Міжгір’я, Монастирець, Нанково, 
Негровець, Н. Бистрий, Новосе-
лиця Вн, Олешник, Підвиногра-
дів, Р. Поле, Рипинний, Росоші, 
Сасово, Син. Поляна, Сойми, 
Торун, Тросник, Тюшка, Холмо-
вець, Хуст, прізвище Лемачóк 
– у с. Керецькі та в Кошельово, 
а Лемáнинец’ – у с. Бедевля, 
Негровець, Тересва та Тюша. 
Отже, всі сучасні Лéмки, Лема-
ки та Лемáнинці живуть на те-
риторії лишаків, тобто в ареалі 
частки «лиш».

Прізвище Лишáк, із свого бо-
ку, в наші дні побутує виключ-
но на території лемаків, тобто 
тільки в ареалі частки «лем», а 
саме в таких селах: Буковинка, 
В. Коропець, Лецовиця, Ново-
селиця Мк, Пістрялово, Стано-
во, Вішка, Забродь, Кострино, 
Мирча, а прізвище Лешáнич чи 
Лишáнич – у В. Березному, За-
броді, Загорбі, Н. та С. Стужи-
цях.

Щодо прізвищ Лешéнда, Ле 
шендáк, Лешиґа, Лéшка, Леш 
кó, Лешкýлич, Лешó, Лешчáк, 
то вони в переважній більшості 
побутують також лише на заході 
області, але немає впевненос-
ті, що вони пов’язані з часткою 
«лиш», тобто з лишаками, а не 
з іменем Лешо, Лешко (< Олек-
са чи Lech).10

Висока частотність прізвищ із 
елементом «лем» у ареалі ли-
шаків (на схід від Боржави) і не-
значна кількість прізвищ із еле-
ментом «лиш» у ареалі лемаків 
(на захід від Боржави) поясню-
ється характером міграційних 
процесів людності в Карпатах за 
минулі сторіччя, а саме інтен-
сивною переселенською хвилею 
лемків у низинні райони Ужан-
ського, Березького комітатів, а 
головне – до Угоцького, тобто в 
район м. Виноградова. На під-
ставі цих прізвищ можна суди-
ти, що на межі XVII-XVIII сторіч 
лемаки на Виноградівщині про-
никли вже аж за Тису. Порівняй-
мо наявність прізвища Lemak 
у селах Велятино, Веряця, Ге-
теня, Гребля, Кекенюш, Ново-
селиця, Підвиноградів, Сасово, 
Теково на початку XVIII ст. Але 
приплив лемків і вироблення 
протиставлення лемак – лишак 
у цій місцевості мусило статися 
раніше. Адже у м. Виноградові в 
1666 р., а в с. Олешник в 1690 
році значиться прізвище Lesak 
[Szabó 420, 325]. Фактично це 
протиставлення мусило існува-

ти вже в першій половині XVI 
сторіччя. Доказом цього може 
служити наявність антропонімів 
Lemko та Lempko у селах Стра-
бичово та В. Лучки уже в 1570 
році [UetC 97-29]. Разом із цим, 
зазначений факт свідчить і про 
те, що ізоглоса «лем» – «лиш» у 
ту пору проходила, напевно, не 
по Боржаві, як тепер, та навіть 
не по Латориці, а десь далі на 
заході української етнічної тери-
торії. Однак не вилучене й те, 
що носії прізвища Lemko, яке у 
XVI ст. значиться біля Мукаче-
ва, були не просто лемáками, а 
справжніми лéмками, тобто при-
шельцями з Лемківщини.

Таким чином, прізвища Лемáк 
та споріднені з ним указують не 
лише на давню і сучасну лока-
лізацію таких мовно-етногра-
фічних понять, як лéмко, лемáк, 
лишáк, а й на співжиття їх носіїв 
із сусідами, особливо на напря-
ми, межі, інтенсивність і час їх 
основних міграційних процесів. 
Недаремно прізвище Лемáк 
уже з початку XVIII ст. і понині 
побутує на річці Теребля (Lad. 
Lemak – 1715, с. Драгово), яка 
знаходиться досить далеко від 
суцільного лемацького масиву.

Деяку інформацію для етніч-
ної історії українців може дати і 
прізвище Бóйко та споріднені з 
ним. Правда, ця інформація не 
завжди надійна. По-перше, не-
має ясності в тому, що стано-
вить етнічне поняття «бойко», 
невідомо навіть, де живуть бой-
ки. По- друге, прізвище з осно-
вою Бойк // Бойч // Бойц до-
сить багато, але не про кожне з 
них можемо з певністю сказати, 
чи воно походить від етноні-
ма бойко, чи від атрибутивного 
апелятива бóйко «боягуз», чи, 
може, від давніх слов’янських 
особових імен Бойко, Бойка і т. 
п., що співвідносні з вихідними 
іменами Боянъ, Боиславъ та ін. 
Спробуємо пролити світло у ці 
питання.

У етнографічній та лінгвіс-
тичній літературі здебільшого 
повторюється думка, що бойки 
– це етнографічна група україн-
ців, яка населяє галицьку Вер-
ховину між Сяном та Лімницею, 
а на Закарпатті – територію між 
Ужем і Тересвою [СтрижБ 83]. З 
метою уникнення непорозумінь 
укажемо, що етноніма «бойко» 
як самоназви автохтонного укра-
їнського населення на Закарпат-
ті немає. Населення Закарпаття 

частково й тепер ще називає 
себе руснáками чи русинáми 
(див. вище), не заперечує свою 
належність до лемáків (захід) 
чи лишáків (центр), примирило-
ся з назвою гýцул (Рахівщина), 
але бóйком не називає себе 
ніхто, хоч сам етнонім бóйко на 
Закарпатті, зокрема в північно-
східній частині області, взагалі 
відомий. З усіх дослідників, що 
писали про бойків на Закарпат-
ті, найближчим до істини, на на-
шу думку, був Ф. М. Потушняк, 
який добре знав Закарпаття 
не лише з літератури, але й із 
самого життя. Його стаття «Як 
народ ділить себе» у лінгвіс-
тичному відношенні дуже слаб-
ка, але в ній досить об’єктивно 
сказано про те, кого закарпатці 
називають бойками: «От Тре-
бушан вгору жиють «тарабан-
ци», инакше званні бойки або 
гуцули, бо носять пестру одежу, 
ба и тому, что уживають слово 
вытарабанився – «выліз». Бой-
ками називають их тому, что но-
сять довгі сорочки, звисаючі из 
под череса аж до колін. Гуцула-
ми звуть они взаимно себе рід-
ше, а ще рідше бойками. Ясінці 
звуть бойками скорше жителів 
за границею. Всіх других нази-
вають гуцули гайналями» [Th. 
Beregiensis (Ф. Потушняк). Як 
народ ділить себе. ж. «Літе-
ратурна неділя», р. ІІ, Унгвар, 
1942. – Bereg 186-187].

Під час експедицій по Закар-
паттю нам також доводилося 
чути, як бичківці прозивають 
бойками рахівчан, рахівчани – 
ясінців, а ясінці – галичан. Ана-
логічний стан з етнонімом бóйки 
і на північній Тячівщині та на 
сході Міжгірщини. У селі Красна, 
наприклад, одного з мешканців 
прозивають Бáйечко. Підставою 
для виникнення цього прізвись-
ка послужило те, що хтось із 
родичів найменованого прибув 
до Красної з села Колочави, а 
колочавців у Красній жартома 
прозивають іноді бóйками. Але 
самі колочавці себе бойками 
не визнають, а відсилають за 
бойками далі на північ аж до 
Галичини. Отаке поетапне від-
силання за бойками весь час 
далі і далі на північ, а кінець-
кінцем аж до Галичини, анало-
гічне тому відсиланню на північ 
за поляками, з яким дуже часто 
стикаємося в західних районах 
Закарпаття. Населення Ужго-
родщини, наприклад, прозиває 

перечинців поляками, перечни-
ці переадресовують назву по-
ляк березнянам, березняни по 
інстанції поляками прозивають 
мешканців Ставного, Волосян-
ки, Ужка і т. д., а ті поляками 
прозивають усіх людей з північ-
них схилів Карпат, тоді як сам 
себе поляком на Закарпатті ніх-
то з українців не називає. Але ж 
від того, що мешканці села Ба-
ранинці на Ужгородщині прози-
вають своїх сусідів із В. Лазів (6 
км відстані) жартома поляками, 
ще не означає, що жителі В. Ла-
зів справді поляки. Так само й 
те, що бичківці глузливо про-
зивають рахівчан бойками, не 
означає, що рахівчани справді 
є бойками (рахівчани, як відомо, 
гуцули).

Є на Закарпатті і прізвище 
Бóйко та деякі інші, які з пер-
шого погляду сприймаються як 
відетнонімні. Наприклад: Бóйка 
(Р. Поле), Бóйкас (Ключарки), 
Бойкéнич (Водиця), Бóйко (Ра-
хів, Бичків, Н. Селищі, Осій, Іль-
ниця, Клячаново), Бóйкул (Бог-
дан, В. Водяне), Бойч’éк (Розто-
ки), Бойчен’ýк (Ясіння), Бóйчич 
(В. Бистрий), Бойчýк (Ч. Тиса, 
Ясіння, Лазіщина, Кваси, Рахів, 
Луги, Луг Рх, Богдан, Кос. По-
ляна, Ділове, Солотвина, Віль-
хівці-Лази, Нересниця, Калини, 
Тячів, Р. Поле), Бойчишко (Ім-
стичово, Луково, Білки). Прав-
доподібно, більшість цих пріз-
вищ справді пов’язана з етноні-
мом бóйко. Однак щодо носіїв 
прізвищ Бóйкас, Бóйчич, Бóйка, 
не вилучено, що й частина но-
сіїв прізвища Бóйко з етнонімом 
бойко, можливо, нічого спіль-
ного не мають. Їх прізвища по-
ходять від давніх слов’янських 
імен Бойка, Бойко, Бойо, Бой-
чо, Boja, Bojče, Bojič і т. п., які 
в свою чергу утворено від імен 
Боян, Бояна, Bogdan, Bogdana, 
Bogoslav, Bojislav, Bojislava, 
Boraslav і т. n.; частина цих імен 
і понині функціонує в деяких 
слов’янських мовах, переваж-
но південних та західних (див. 
[Илчев 15; Имен 8; Лавров 726; 
Maret 110, 145; Danie І 506-507, 
515; KarKob 108-110; SvoSta 70, 
134] та ін.).

У рецензії на книжку О. С. 
Стрижака «Про що розповіда-
ють географічні назви» ми вже 
вказували, що бойків на За-
карпатті немає, бо бойками на 
Закарпатті називають галичан, 
а прізвище Бóйко, яке побутує 

в Закарпатській області, за-
несене туди з північного боку 
Карпат у другій половині XVII 
ст. [Га-ЧуС 91]. О. С. Стрижак 
у одній із новіших публікацій 
висловлює думку, що «антро-
понімія бойківського циклу» по-
чинає фіксуватися вже раніше. 
І як приклад, що має підтвер-
дити це положення, він наво-
дить сербське прізвище Бойко 
з XIV ст. [СтрижБ 84]. Ми не 
заглиблювалися в етимологію 
етноніма бойко, однак стосу-
ється сербського антропоніма 
Бойко з XIV ст., то його, напев-
но, треба пов’язувати не з ет-
нонімом бойко, а з популярним 
південнослов’янським особовим 
іменем Бойко.

Своє твердження про віднос-
но пізню появу на Закарпатті 
переселенців із галицької Бой-
ківщини будуємо передусім на 
тому, що в краях, у яких про ет-
нонім «бойки» могли знати (пів-
нічно-східне Закарпаття), пріз-
вища Бóйко, Бойчýк, Бойчен’ýк 
і т. п. справді з’являються лише 
в другій половині XVII та на по-
чатку XVIII сторіччя, тобто якраз 
тоді, коли прикарпатські гуцу-
ли (а на Закарпатті, як ми вже 
вказували, їх іноді називають 
бойками) спускалися в басейн 
верхньої Тиси аж до річки Те-
ресва (див. [ПанГов 24; ПанПар 
32; ДзеВре 2]). Ось кілька за-
писів: кріпак Bojko Ivan – 1672, 
Кос. Поляна [Bélay 162], кріпак 
Boyko Koszey – 1680, с. Рус-
Поляна [Bélay 180], Bojko Jonas, 
Koszta, Luka Szimjon – 1678, 
c. В. Бичків [Bélay 128], Bojka 
Ivan – 1685, c. Ділове [Bélay 
208], Bolyko Ivan – 1691 (там 
же), Lad. Bojko – 1720, c. Ясін-
ня [Bélay 167], кріпак Fr. Bojcsuk 
– 1715, c. Криве Тч [Bélay 164], 
кріпак Gr. Bojcsinyk – 1715, c. 
Рахів [Bélay 182].

Павло ЧУЧКА.
Уривки з книги 

«Антропонімія Закарпаття», 
 Ужгород, 2008.

9 Трохи дивну, але не зовсім нову позицію 
в цих питаннях відстоює словацький 
історик П. Раткош, за словами якого 
терміни Rutenus та Orosz у словац. дже-
релах XIV – XVII сторіч не означають 
якихось окреслених етнічних понять, 
а мають скоріше соціальний обсяг і 
означають такі поняття, як «сторож», 
«вартовий», «двірник» [P. Ratkoš. Vznik 
a osídlenie makovického hradného panstva 
do začiatku 17. storočia. – Príspevky k 
dejinám východného Slovenska, Bratislava, 
1964. – Ratkoš 41].

10 Ім’я Лешко – це Олекса (див. [Грінченко 
554; СімЧол 103; Богдан 262; Помин; 
ПеСлов 309; Sujan 23], але в західних 
слов’ян може виводитися також із етно-
німа Lech [KamPrz 83; SvoSta 110].

Карпатські українці на історичних стежках (4)
(Закінчення з 3 стор.)
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У французькому посольстві 
українську поетесу та диси-
дентку нагородили Орденом 
Почесного легіону.

У четвер, 14 липня, коли 
Франція відзначала національ-
не свято День взяття Бастилії, 

українська поетеса-шістдесят-
ниця, лауреатка Шевченківської 
премії та почесний професор 
Києво-Могилянської академії 
Ліна Костенко отримала Орден 
Почесного легіону. Нагороджен-
ня відбулося у французькому 
посольстві у Києві.

Про це повідомив у соцмережі 
мер Києва Віталій Кличко, який 
побував на урочистій церемонії.

«Для мене Ліна Василівна – 
уособлення духу і гідності укра-
їнського народу. Людина, яка 
ніколи не ламалася під часи і 
обставини, не зраджувала свої 

принципи. Її творчість надиха-
ла і надихає українців боротися 
за свободу і ніколи не опускати 
рук. Це дуже важливо!» – напи-
сав міський голова столиці.

За його словами, лицарський 
орден, який отримала Ліна Кос-
тенко, поетеса присвятила на-
шим воїнам.

Орден Почесного легіону – 
це найвища цивільна нагорода 
Франції, якою нагороджують та-
кож за військові заслуги. Її при-
суджує президент країни.

ТСН, 15.07.22.

ВИШНЄ НІМЕЦЬКЕ –
VYŠNÉ NEMECKÉ

(окр. Собранці)
Історія заграла з нашим населенням 

дивовижну гру – після Другої світової вій-
ни словацько-український кордон проліг 
негайно за Ужгородом, що в післявоєнний 
період став обласним центром українського 
Закарпаття.

І ось уже за два-три кілометри від Ужго-
рода границя вимежовує західний світ від 
східного, Європейський Союз від України. 
Притім важко вирізнити в культурі, мен-
тальності місцевих жителів на теренах 
Словаччини якихось особливих різниць у 
побуті, звичаях, віруваннях, навіть у мові 
словаків і українців… Хоч, ясна річ, люди 

тут проживали змішано, враховуючи сю-
ди ще й угорців, німців і т.п. Тому що село 
знаходиться на самому кордоні, то й не 
дивно, що українські журналісти, українські 
мас-медіа скоріше користаються офіційною 
словацькою назвою села, аніж як його на-
зивали в минулому старожили сусіднього 
Ужгорода – Вишнє Німецьке, не Вишнє Нє-
мецке.

У сучасних довідниках не проглядається 
ні слід від того, щоб Вишнє Німецьке хоч 
би якимось чином дотикалася української 
людності, яка проживає поруч, так би каза-
ти – за горбком.

В давнину Вишнє Німецьке мало такі 
назви – Felnemethy (1372), Felsew Nenthy 
(1427), Felsewnemthy (1459), Nemeczka 
(1773). Від 1920 року Вишнє Німецьке має 
сучасну офіційну назву – Vyšné Nemecké.

Історики найчастіше у довідниках акцен-
тують присутність у Вишньому Німецької 
словацької людності і римо-католицької 
церкви. Проте грамоти 1751 і 1702 років до-
казують існування в селі греко-католицьких 
віруючих, якими на той час були русини.

Щоб пролити світло у суть справи, по-
гляньмо на дані перепису населення 2011 
року: із загального числа 245 абсолютну 
більшість складають жителі словацької на-
ціональності – 227, української – 11, у 7 
осіб національність не була встановлена. 
За віросповіданням: греко-католики – 110, 
римо-католики – 75, православні – 17, 
євангеліки – 3, реформати – 4, адвентисти 
– 5, єговісти – 4, без віросповідання – 13, 
в одної особи встановлене інше віроспові-
дання, у 13 – не встановлено віросповіда-
ння. Подібний стан національного складу 
населення Вишнього Німецького зберігся і 
під час перепису 2021 року: переважають 
віруючі східного обряду – греко-католики. 
Із 238 жителів села такими вважають себе 

99 осіб, римо-католиками вважають себе 
67 жителів, православними – 10, єванге-
ліками – 2, реформатами – 3, єговістами 
– 2, будистами – 3, без віросповідання – 
30 осіб. Обличчя села за національним 
складом: жителі словацької національності 
– 209 осіб, української – 11, угорської – 2, 
чеської – 1, польської – 1. У 14 осіб не було 
встановлено національну приналежність.

У зв’язку з Вишнім Німецьким цікаві 
спостереження дочитуємось з роботи сло-
вацького мовознавця Сама Цамбела (1856 
– 1909) – Samo Czambel Slovenská reč a jej 
miesto v rodine slovanských jazykov (1906). 
В ній автор, між іншим, прослідковує пере-
хід місцевих жителів з ruskej, т. є. руської 
(української) ідентичності (не плутати з 
російською!) на «слов’яцьку». Він так і пи-
ше: «Gr.-katolíci východoslovenského územia 
užšieho, ktorí sú bez všetkej pochyby pôvo-
du ruského, prestali seba menovať Rusmi a 
menujú seba Sloviakmi.» (Додаймо на цьому 
місці, що український вчений Володимир 
Гнатюк (1871 – 1926) слов’ян Пряшівської 
єпархії за винятком поляків вважав по-
томками русинів, а не словаків і зачисляв 
слов’яків до русинів не тільки на підставі 
говору, але й на підставі віри (Словаки в 
історичних часах відомі як римо-католи-
ки і протестанти, а не як греко-католи- 
ки).

Далі Само Цамбел пише: «Najprednejší 
človek v obci Vyšné Nemecké, tamojší rodák, 
vy prával mi o národnostných pomeroch svoj-
ho rodiska: «Dakedi tu u našim valaľe starí 
ľudze po ruski hutoreľi, a mlada čeľadz še 
naučila čisto slovenskí; škoľare znajú i po ma-
ďarski». Автор також помічає таке явище: 
«Na východnoslovenskom území užšom z 
pravidla hanbia sa gr.-katolíci za rečové svoj-
skosti svojej cirkvi; z dediny do dediny môžeš 
od nich počuť po zdravenia: «Pochválen Je-
žiš Kristus!» miesto svojských: «Sláva Isusu 
Christu!»

Toto dostatočne charakterisuje ich chova-
nie na proti svojej cirkevnej reči.»

-мі-

Прокіп Колісник, уродженець 
села Поташня Вінницької області 
України (16.07.1957), після закін-
чення Київського художнього інсти-
туту став професіональним худож-
ником. В мистецьких колах високо 
цінували його роботи передусім як 
графіка, портретиста, пейзажиста. 
Він – автор великих полотен з хрис-
тиянською тематикою і так «увій-
шов в історію образотворчої куль-
тури як християнський художник» 
(В. Герасим’юк). Крім того, він грав 
прекрасно на бандурі чи флейті і 
був ще оригінальним поетом (писав 
свої вірші здебільшого верлібром), 
прозаїком – українським постмо-
дерністом. За літературну творчість 
його було прийнято в Асоціацію 
українських письменників (2001) та 
Спілку українських письменників 
Словаччини (2002). Коли переїхав 
у Пряшів за дружиною на постій-
не місце проживання (дослідники 
наводять різні роки переїзду – 
1981,1990, 1991) і став викладачем 
живопису Пряшівського університе-
ту (1996), то активно включився в 
образотворче та літературне життя 
не лише українців-русинів Словач-
чини, але всієї нашої країни та при 
цьому не втрачав тісного зв’язку з 
рідним селом Поташня та Україною 
взагалі. Вона оцінила його вклад у 
розвиток українського малярства, 
прийнявши його в члени Націо-
нальної спілки художників України 
та надавши йому звання Заслуже-
ний художник України (2009).

В Пряшеві Прокіп Колісник пре-
зентував себе передусім як маляр 
персональними та колективни-
ми виставками картин у Пряшеві, 
Кошицях, Свиднику, Гуменному, 
Меджилабірцях, Братиславі, Від-
ні, Зальбурзі, Парижі, але й у Києві, 
Львові, Чернівцях, Вінниці, Ужгоро-
ді, рідному селі Поташня, де навіть 
створив постійну галерею, де що-
року організував пленери для укра-
їнських і закордонних художників. 
Сам брав участь у пленерах і літніх 
школах живопису у різних країнах. 
Його картини знаходяться в музеях 
і галереях світу – в Україні, Словач-
чині, Чехії, Австрії, Польщі, Білорусі, 
Росії, Румунії, Франції, Ізраїлі, Кана-
ді та США.

Не мені належить і я некомпе-
тентний оцінювати його живописну 

майстерність, його новаторство і 
вклад в українське малярське мис-
тецтво. Але однозначно можу ска-
зати, що мені як любителю кожного 
доброякісного мистецтва його тво-
ри подобаються. Маю й дома кілька 
його картин. Відгуки відвідувачів 
його виставок у нас чи в Україні та 
у згаданих вище країнах теж свід-
чать, що вони викликали великий 
інтерес і позитивне сприйняття та 
захоплення, бо з його картин віє 
незламний український дух, патрі-
отизм, любов до рідної України і 
християнства.

Я попробую сказати лише кілька 
своїх думок про його літературну 
творчість, яку розпочав ще в Укра-
їні і продовжував у вільний час від 
малювання й у нас, в Пряшеві. І йо-
го літературні твори підтверджу-
ють, що Прокіп Колісник був дуже 
обдарованою мистецьким талантом 
людиною, що багато працював, весь 
час шукав нові і нові форми вира-
ження своїх почуттів у картинах 
або у літературних творах. Це шу-
кання і відображення вимагало від 
нього чимало болю, страждання, 
він мучився, вболівав за українські 
справи у нас і в Україні, передусім 
за українське слово. Його поезія – 
це спалах почуттів, емоцій, а про-
за – вогнище, яке потрібно трохи 
роздмухувати, щоб запало у серце 
читача. Жаль, не всі літературні 
твори, які він написав, довелося 
мені читати, бо вони до нас не по-
пали, ані до наших бібліотек. Але те, 
що мені вдалося перечитати, можу 
сміло твердити, що це нове слово 
в нашій українській літературі не 
лише тематикою, українським наці-
ональним духом, але передусім май-
стерним способом зображення і ви-
раження своїх почуттів та поглядів.

Мені вдалося встановити, що 
він написав такі літературні тво-
ри: «Спогад про Поташню (1989), 
триптихи «Степ» та «Куб» (1990), 
«Чисниця» (1991, 2001), «Повер-
нення» (1991), «Пам’яті батьків» 
(1993), «Відлуння» (1993), «Леген-
да» (1993), «Великдень», «Анти-

монії», «Зродження», «Аксіома» (усі 
1994), «Родина» (1995), «Благодать 
у Поташні» (1995), «Великдень-33», 
«Слово», «Свято», «День сьомий», 

«Плащаниця», «Символ», «Пресвяте 
серце», «Генеза», «Пустеля самоти», 
(усі кінець 1990-х – 2000-ті рр). Не 
знаю, чи всі були опубліковані. Це 
прозові і поетичні твори. У Пряше-
ві вийшли три книжки: «Чисниця» 
(2001), «ВІД першої особи САМОТИ» 
(2003), «Чарунка містерій» (2017) 
та кілька оповідань у журналі «Ду-
кля». Останнім твором, який опублі-
кував у «Дуклі», була повість «Фі-
лософ хуторянський подорожній» 
(2021, № 3). Я мав щастя всі три 
книжки перечитати і полюбувати-
ся красою українського слова, його 
роздумами про красу і добро, про 
минуле і сучасне України тощо. Зо-
крема мені до душі припало його 
намагання, як він настирливо і про-
грамно писав про історію свого на-
роду, бо був переконаний у тому, що 
народ, який не має чи не знає своєї 
історії, не має ані свого майбуття. 
Коли перші дві книжки складають-
ся з поетичних і прозових творів, то 
остання – лише з прозових творів 
– есе та оповідань, які за задумом 

автора, як твердить на обкладин-
ці останньої книжки, разом всі три 
книжки «складають своєрідний 
триптих, в яких висловлює свої 
думки про людські почуття, про 
зав дання мистецтва», про добро і 
красу, творчість маляра, про потре-
бу культури, мистецтва для люди-
ни, про минуле і сучасне сьогодення 
в Україні та у нас в Словаччині. У 
всіх трьох книжках відкриває перед 
читачами свою душу, свій біль, ра-
дість, захоплення боротьбою своїх 
предків і сучасників за свободу, не-
залежність, побоювання з поведін-
ки імперського сусіда тощо. З кож-
ного рядка відчуваємо, як він силь-
но любить рідне слово, рідну Украї-
ну, її минуле і сучасне. Свої почуття, 
роздуми він зобразив модерно, 
навіть постмодерно не лише у по-
етичних, але й прозових творах. За-
вдяки жмуткам старих паперів, які 
знайшов дома на горищі, дали йому 
змогу розповісти майже про всю іс-
торію його предків, як вони колись 
у минулому жили, як любили свою 
землю, які ремесла розвивали, яку 
культуру мали, як творили красу і 
добро, як захищали свою свободу, 
мову, церкву, християнство, як при-
йшли совєти, комуністи і ті майже 
цілком знищили культурну історію 
України – храми, монастирі, палаци, 
бібліотеки, сховища старих куль-
турних пам’яток, щоб позбавити су-
часників своєї історії, своїх предків 
і так цілком духовно підкорити собі 
Україну. Останні події в Україні, ко-
ли Росія віроломно напала на Укра-
їну і ґвалтує та вбиває жінок, дітей, 
бомбардує лікарні, школи, будинки 
культури, культурні пам’ятки, ін-
фраструктуру дали йому за правду.

Прокіп Колісник у своїх творах 
малярських і літературних весь час 
виступає як сіяч добра, краси, честі, 
правди, справедливості, як великий 
патріот України. Він у своїх творах 
виступає, мов той дзвін, який у кож-
ній церкві скликує людей до себе 
поговорити з Богом, запалити в їх 
душах світло добра, подумати про 
себе, що зробив добре, що погане, 

як поліпшити життя собі та іншим 
людям.

Мене сильно полонили, крім зга-
даної повісті, надрукованої у «Ду-
клі», ще й такі його оповідання, 
які увійшли в останню книжку, як 
«Лист – послання з чужини до дру-
га», «Лаурія звичайна, аномальна», 
«Троянда надії», бо вони дали мені 
уяву про його життя, страждання і 
радощі. Це своєрідна сповідь митця 
П. Колісника про мрії в дитинстві, в 
школі, на військовій службі, як по-
пав у Чехословаччину з окупацій-
ними радянськими вояками, як по-
знайомився з майбутньою дружи-
ною, опинився в Пряшеві і як йому 
живеться на «чужині», коли «любов 
перемогла над ідеологією». Відомо, 
що тут у Пряшеві він прожив май-
же три десятки років і створив, як 
на мене, найкращі свої твори ма-
лярські і літературні, але не «при-
жився» повністю, не адаптувався, 
його весь час тягло додому, в Укра-
їну. Оповідання «Лист – послання з 
чужини до друга» нагадує нам, що і 
йому, як колись Т. Шевченкові, яко-
го російський цар Микола І покарав 
засланням і заборонив йому «ма-
лювати та писати», так і Прокопові 
Коліснику під час радянського ре-
жиму, коли був на військовій служ-
бі майже 5 років, теж не дозволяли 
малювати, писати та розмовляти 
рідною мовою та й ще послали його 
в Чехословаччину придушити демо-
кратію та прихильників соціалізму 
з «людським обличчям».

Здавалось би на перший погляд, 
що Прокіп Колісник малює та пише 
лише про свою Україну, але все, про 
що він у своїх творах мріяв, хотів чи 
вимагав, стосується і нас, русинів-
українців Словаччини, нашої мови, 
культури, нашого мистецтва, нашої 
країни взагалі, бо і нам потрібна 
любов, добро, краса, правда, спра-
ведливість. Без них не життя, але 
лише животіння. А цього ніхто не 
хоче.

Прокіп Колісник залишив нам ве-
ликий доробок українського маляр-
ського мистецтва і літератури. Тре-
ба до них повертатися, повчитись, 
інспіруватися і збагачувати...

Помер Прокіп Колісник в Пряшеві 
25.05.2021 року.

Михайло РОМАН.

Сторінки минулого (60)Л і н а  К о с т е н к о
îòðèìàëà íàãîðîäó

 V Ладислав Цупер. З циклу натюрмортів.

ÌÈÒÅÖÜ ÂÅËÈÊÎ¯ ÄÓØ²
До недожитого 65-річчя Прокопа Колісника

(1957 – 2021)
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Кожний з нас у своєму житті 
вживає слово «пізніше».

Коли це «пізніше»? Знаємо, що 
день починається ранком, не по-
мітимо, а вже 17-а година вечора. 
Надійшов понеділок, за короткий 
час тут вже п’ятниця. Кінчається 
місяць, і рік помаленьку закін-
читься. Ми це насправді не по-
мічаємо, життя біжить вперед. А 
між тим пройшло 30, 40, 50, 60, 70 
років нашого життя. Ми навіть не 
помітили, як із нашого світу віді-
йшли наші рідні, знайомі, батьки, 
рідня, друг, приятель. Не існує по-
вернення назад. Можливо, і помі-
тили, але в сучасну епоху не дуже 
переживаємо, як в минулому.

Тому потрібно жити так, щоб ми 
не оплакували їх відсутність. Не 
припиняймо користатись хвили-
ною для себе, вносім веселу атмо-
сферу в наше повсякденне життя. 
Потрібно усміхатись і радіти зран-
ку до смерку – це буде бальзам для 
нашого серця. Ми повинні вико-
ристати цей час, який нам остався, 
будьмо довірливі, врівноважені, 
стримані. Попробуймо із свого 
словника викреслити слово «піз-
ніше», як

зробимо пізніше,
скажу це пізніше,
подумаю пізніше,
все залишимо на пізніше.
Руку на серце – чи не буде піз-

ніше вже пізно? Тому що і пізніше 
буде кофе холодне. Пізніше і пріо-
ритети поміняються, поміняють-
ся і чари нашого життя. Пізніше і 
наше здоров’я буде інше. Пізніше 
і наші діти досягнуть повноліття. 
Пізніше і батьки постаріють. Піз-
ніше ми забудемо про обіцянки. 
Пізніше день закінчиться і наста-
не ніч. Пізніше закінчиться наше 
життя. І потім – вже пізно. Між тим 
ми втратимо найкращі хвилини 
нашого життя, найкращі пригоди, 
найкращу сім’ю, добрих друзів.

Запам’ятаймо – день лише сьо-
годні, момент, одна хвилина, коли 
ми вранці прокинемось. І наш вік 
нам не дозволяє лишати речі на 
завтра. Що можемо зробити тепер, 
сьогодні, не відкладаймо на зав-
тра. Завтра може бути вже пізно, 
бо життя обірветься. Ніхто не знає, 
коли воно обірветься, в яку годи-
ну, яку хвилину…

М. МАНЬКО,
Пряшів.

Міністерство культури та інформацій-
ної політики України постійно фіксує епі-
зоди пошкоджень та руйнувань об’єктів 
культурної спадщини й закладів культури 
України.

Члени Ради Безпеки ООН визнають дії 
Росії такими, що спрямовані проти україн-
ської ідентичності.

15 липня відбулося засідання Ради Безпе-
ки ООН за Арріа-формулою на тему: «Зни-
щення культурної спадщини як наслідок ро-
сійської агресії проти України». На засідан-
ні були присутні як постійні представники 
країн в ООН, так і представники ЮНЕСКО 
та Міжнародної ради пам’яток та видатних 
місць, які нещодавно відвідали Україну.

«Станом на сьогодні росіяни здійсни-
ли 423 злочини проти нашої культурної 
спадщини. Вони цілять в нашу спадщину 
навмисно. Кожен спікер висловив своє ба-
чення війни в Україні – і воно єдине – Росія 
намагається знищити нашу ідентичність. 
Всі учасники (окрім РФ, звичайно) засуди-
ли агресію Росії проти України, яка знищує 
культурну спадщину, нашу мову, літерату-
ру, розкрадає наші музеї. Це спроба стерти 
з лиця землі все українське. Але весь світ це 
розуміє, і Росії це не вдасться. Міжнародні 
організації повинні посилити тиск на Ро-
сію, щоб припинити цей тероризм проти 
української нації. Тільки разом ми зможемо 
зупинити агресора», – зазначив  Олександр 
Ткаченко, міністр культури та інформацій-
ної політики України.

Зустріч була ініційована Албанією та 
Польщею у співпраці з Україною. Вона 
спільно спонсорується членами Ради – Ір-
ландією та Великобританією, а також кіль-
кома країнами, які не є членами Ради.

Катерина Чуєва, заступниця міністра 
культури та інформаційної політики Украї-
ни,  звернулася до міжнародної спільноти з 
промовою, зазначивши: «Росіяни цілеспря-
мовано знищують об’єкти культурної спад-
щини обстрілами по всій Україні – від Лу-
ганської області до Львівщини.   Культурна 
спадщина всієї країни, як матеріальна, так і 
нематеріальна, зараз знаходиться під ударом 
і має бути захищена для всього людства».

Вона наголосила, що Міністерство куль-
тури та інформаційної політики постійно 
фіксує епізоди пошкоджень та руйнувань 
об’єктів культурної спадщини й закладів 
культури. Серед них: 128 об’єктів нерухомої 
культурної спадщини, які мають офіційний 
статус пам’яток; 147 культових споруд (50 з 
них перебувають на обліку як пам’ятки істо-
рії, архітектури та містобудування або цінні 
історичні споруди); 136 належать до христи-
янських громад (125 – православні, 10 – про-
тестанти, 2 – католики), 4 до ісламського, 
6 єврейським громадам. 46 меморіальних 
пам’ятників на честь історичних осіб та 
подій ХІХ – початку ХХІ ст., 33 музеї та за-
повідники, 59 культурних центрів, театрів і 
кінотеатрів, 40 бібліотек.

Всі ці пошкодження та руйнування, що є 
результатом ракетних ударів, бомбардувань 
та артилерійських обстрілів, наразі зафіксо-
вано у 15 регіонах України. Географічно це 
охоплює майже всю територію країни від 
Луганської та Донецької областей на сході 
України до Львівської області біля кордону 
з Польщею на заході.

Зустріч дала можливість державам-чле-
нам засідання почути безпосередньо роз-
повіді про масштаби шкоди, завданої куль-
турним цінностям в Україні, зокрема музею 
Григорія Сковороди в Харківській області та 
краєзнавчому музею в Іванкові на Київщині.

Учасники засідання також торкнули-
ся й інших питань, пов’язаних з війною 
в Україні. Серед них: занепокоєння щодо 
посилення ракетних атак по всій країні. У 
концептуальній записці, підготовленій спів-
організаторами засідання, стверджується, 
що знищення культурної спадщини в Укра-
їні «стало невід’ємним елементом війни Ро-
сії».

В результаті міжнародні колеги засудили 
російську агресію та визнали дії Росії спря-
мованими проти української ідентичності 
та наголосили на необхідності посилення 
спільних зусиль щодо захисту культурної 
спадщини України від російської агресії.

Григорій Бондар.
УНІАН, 16.07.22.

Три місяці російської агресії проти Укра-
їни поставило перед українцями чимало 
несподіваних викликів. Наприклад, що 
робити з ювілеями, що припадають саме 
на цю пору, коли говорять гармати, а не 
музи?

20 травня виповнилося сто років з дня 
народження одного з найвідоміших закар-
патських прозаїків, Шевченківського лау-
реата Івана Чендея.

Письменник зі своїм впізнаваним сти-
лем, темпераментом і темами, що витворив 

художній образ повоєнного Закарпаття. 
Один із найплідніших закарпатських літе-
раторів другої половини ХХ століття, су-
купний наклад творів якого сягав кількох 
мільйонів примірників.

Майже всі його помітні книжки одразу 
перекладали російською в Москві, що в ча-
си СРСР свідчило про їхню вартість.

Письменник непростої долі, який прой-
шов шлях від секретаря Закарпатської 
організації спілки письменників УРСР до 
виключення із комуністичної партії у 1969 
році за «хибне зображення» дійсності.

Іван Чендей як глибинний реаліст писав 
тільки про те, що бачив і чув. Вигадування 
для нього було нехарактерним, навіть не-
прийнятним.

У «Щоденнику», перші два томи якого 
вперше оприлюднили торік в Ужгороді, 
є запис за 1963 рік, де він занотовує по-
чуте в рідному селі. Місцевий комуніст 
заборонив людям освячувати паски на 
Великдень, а сам, добряче хильнувши, на 
цвинтарі влаштував пікнік, на дерев’яних 
хрестах смажачи солонину. Божа кара 
не забарилася. Добираючись додому на 
велосипеді, партієць невдало впав, трав-
мувавши ногу. Почалася гангрена. Ногу 
невдовзі відрізали, а за якийсь час помер 
і сам комуністичний ватажок. У гірському 
архаїчному селі цей випадок одразу сягнув 
масштабів притчі: Бог покарав партіяша!

Іван Чендей знав загиблого Івана Фіцая 
ще зі школи. Тому особиста драма одно-
сельця схвилювала його, що вилилося в 
повість «Іван», яка була надрукована у 
збірці «Березневий сніг» 1968 року. Чен-

дей не відступив від правди, лише додав 
художнього осмислення одвічній боротьбі 
добра і зла. На противагу комуністу Фіцаю 
вивів образ сільського священника, що теж 
мав реального прототипа.

Спостерігаючи за тим, як нині російська 

ідеологія примудряється на «біле» казати 
«чорне», як весь час маніпулює і бреше без 
жодних моральних гальм, розумієш, що 
саме так діялося і при СРСР. Ця потворна 
система тотальної брехні не нині створена, 
вона є породженням російського штибу 

життя, коли за лискучою московською 
вітриною ховається безпросвіття і ду-
шевне виродження «імперії зла».

І коли письменник наближався бо-
дай до напівправди, як це сталося з 
Іваном Чендеєм, який у своїх творах 
насправді не був антагоністом радян-
ської системи, лише пробував показати 
життя реалістичнішим, ніж в бравурних 
газетних передовицях, як одразу ста-
вав небезпечним.

Іван Чендей вистояв. Йому пощас-
тило пережити крах комуністичної 
ідеології й дочекатися незалежності 
України. А за твори, що колись переслі-
дувалися, отримав у 1994 році Шевчен-
ківську премію.

Петро Скунць: «Я – один, Україно. 
А це більше, ніж натовп – один»

Подібна доля склалася й у іншого юві-
ляра, який народився з Іваном Чендеєм 
в один день – 20 травня, але на двадцять 
років пізніше. Петро Скунць став для За-
карпаття у поезії тим, ким був для рідного 
краю у прозі Іван Чендей.

Щоправда, доля відміряла поетові знач-
но коротший вік: він прожив лише шістде-
сят п’ять років. Але й за цей час створив 
стільки, що й досі належно не осягнутий. 
Адже був не тільки поетом від Бога, але й 
невтомним публіцистом, перекладачем, ре-
дактором і громадським діячем.

Як і Чендей, він не належав до від-
критих опозиціонерів радянської влади, 
бо інакше би не працював у видавництві 
«Карпати», а їв баланду десь у Сибіру. Але 
природа справжнього таланту така, що він 
не терпить фальші. Тож навіть взявшись за 
поему «Розп’яття» про воїна-антифашиста 
Івана Кубинця, якого розіп’яли гітлерів-
ці, він спромігся на такі узагальнення, що 
партійні цензори перелякалися. Мовляв, 
книжка проти фашизму відгонить антира-
дянським духом. Тираж у 1971 році було 
знищено, а поета звільнено з роботи. А 
для додаткової покари – тривала пауза на 
друк, яка для письменника гірша за все.

За своєю манерою Петро Скунць – по-
ет-трибун, поет-філософ із загостреним 
відчуттям справедливості. Людині з таким 
темпераментом важко миритися з крив-
дою. Тож коли почалася Горбачовська пе-
ребудова і гласність, саме Петро Скунць 
очолив Народний рух на дрімливому За-

карпатті, де всуціль панував комуністич-
ний застій. До слова, вступив до лав рухів-
ців і старший Іван Чендей, що перебував 
уже на порозі сімдесятиліття.

На відміну від багатьох київських та 
львівських літераторів, які проміняли перо 

на депутатські мандати, Петро Скунць піс-
ля здобуття незалежності від політики ві-
дійшов. Він був у першу чергу письменни-
ком і творив до останнього подиху. Шев-
ченківську премію 1997 року отримав не за 
минулі заслуги, а за найактуальніші твори.

Ювілеї, що припали на час війни, теж 
мають свою військову складову. Адже оби-
два ювіляри зазнали солдатської муштри.

Іван Чендей опікувався конями у складі 
угорської артилерії під час Другої світової 
війни. До речі, письменник майже не зга-
дував про ту жахливу війну, хоча в радян-
ські часи це була одна з найвдячніших тем. 
Книжки про Велику Вітчизняну друкували 
охоче, затушовуючи криваву правду вига-
даною і прикрашеною бутафорією.

Натомість Петро Скунць служив уже 
в Радянській армії, куди його відправили 
з Ужгорода, рятуючи від грозової хмари, 
що нависала над неприкаяним юним по-
етиком, який забагато собі дозволяв. Із 
Карпатських зелених гір його відіслано 
носити гімнастерку та кирзаки аж на сопки 
Далекого Сходу. Про свої армійські будні 
Петро Скунць теж не розводився, як й Іван 
Чендей.

Обидва ювіляри залишилися самими со-
бою, пройшовши крізь радянське чистили-
ще. Тому навіть у важкі часи згадуємо їх не 
тільки як самобутніх майстрів слова, але й 
як приклад моральної стійкості та незлам-
ності, якої ми так потребуємо у новій війні 
за незалежність із нашим споконвічним 
ворогом.

Олександр ГАВРОШ – 
письменник, журналіст

Радіо Свобода,
05 червня 2022 р.

2.8.1917 р. – народився український 
поет Олекса Ющенко (105). Помер 
27.12.2008 р.

2.8.1927 р. – народився в Кружльові 
Бардіївського округу педагог, культурно-
освітній працівник Іван Цидилко (95).

4.8.1932 р. – народився в Шамброні 
Старолюбовнянського округу геодезист 
Степан Ксеняк (90). Помер 2.9.1985 р.

6.8.1657 р. – помер гетьман України 
Богдан Хмельницький (365). Народився 
6.1. 1596 р.

10.8.1922 р. – народився словацький 
письменник Владімир Мінач (100). Помер 
25.10. 1996 р.

10.8.1907 р. – померла класик україн-
ської літератури Марко Вовчок (115). На-
родилася 22.12.1833 р.

11.8.1932 р. – помер український пись-
менник і педагог Степан Васильченко 
(90). Народився 8.1.1879 р.

11.8.1917 р. – народився у Крайній Би-
стрій Свидницького округу політичний ді-
яч Василь Біляк (105).Помер 6.2.2014 р. в 
Братиславі

12.8.1962 р. – вилетів у космос укра-

їнський космонавт Павло Попович (60).
16.8.1922 р. – народився в Меджилабір-

цях громадський діяч Василь Савка (100). 
Помер 5.5.2017 р. в Гуменному.

17.8.1937 р. – народився в Пихнях 
Снинського округу журналіст, депутат 
Словацької Національної Ради, перший 
голова Союзу русинів-українців СР Мико-
ла Гиряк (85).

18.8.1947 р. – помер в Бардієві історик, 
російський славіст Євген Перфецький 
(75). Народився 10.4.1888 р. в Носові бі-
ля Лісної (тепер Польща) в родині право-
славного священника. Досліджував світ-
ську і церковну історію Закарпаття, діяль-
ність Федора Корятовича, Матвія Корвіна, 
вивчав стародруки.

21.8.1627 р. – 395 років тому у Києві 
вийшов друком перший словник україн-
ської мови «Лексіконъ славенорωсскїй 
альбо Именъ тлъкованїє» Памви Берин-
ди.

21.8.1907 р. – народився в Старині 
Снинського округу радник уряду Кар-
патської України в 1938 – 1939 рр., інже-
нер-економіст Адальберт Ґелетка (115). У 
1940 році запропонував проєкт вирішення 
українського національного питання на 
Пряшівщині, намагався створити україн-
ську партію. Наукові праці Ґелетки з про-

блем фінансів залишилися в рукописах. 
Помер 8.3.1992 р.

22.8.1982 р. – помер громадський діяч, 
колишній перший секретар ЦК КСУТ Сте-
пан Лихвар (40). Народився 17.5.1918 р. в 
Камйонці Старолюбовнянського округу.

23.8.1867 р. – народився український 
письменник Осип Маковей (155). Помер 
21.8.1925 р.

24.8.1862 р. – народився в Руських 
Пеклянах Пряшівського округу педагог, 
культурно-освітній діяч Олександр Сед-
лак (160). Помер 25.9.1927 р.

25.8.1892 р. – народився український 
письменник Степан Тудор (130). Помер 
22.6.1941 р.

27.8.1902 р. – народився український 
письменник Юрій Яновський (120). Помер 
25.2.1954 р.

27.8.1987 р. – помер професор Пря-
шівської учительської семінарії Віктор 
Завацький (35). Народився 9.2.1910 р. в 
Штефанівцях Воронівського округу.

28.8.1932 р. – народився педагог, ко-
лишній редактор відділу української літе-
ратури СПВ Андрій Джуґан (90). Помер 
26.4.2005 р.

30.8.1992 р. – помер журналіст Іван 
Родак (30). Народився 29.8.1921 р. в Со-
рочині Свидницького округу.
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 V Іван Чендей.

 V Петро Скунць.

В Кошицях (вул. Главна, 11) до  ваших послуг
Zdravotnícke potreby

Gabriela Hajtášová M-SHOP
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