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27 серпня ц. р. в Словаць-
ко-українському кулътурно-
інформаційний центрі в Пря-
шеві, де в сучасності діє і Ко-

ординаційний центр допомоги 
українцям – біженцям з України 
звучала українська пісня трохи 
інакше, ніж тут буває. Акція від-
бувалась з нагоди 31-ої річниці 
Дня Незалежності України.

В рамках циклу проєкту НА-
ША ДУМА – НАША ПІСНЯ 
аудиторія залу привітала співач-
ку Олену Олійник, яка походить 
зі Золочівської громади Харків-
ської області України. Сама вона 
виїхала з України із доньками. 
Її рідне місто лежить у самій 
фронтовій зоні. Вони з підвалу, 
де ховались від ворожих стріл, 
слідкували за новинами, за си-
туацією. Думала про те, як ви-
йти з того жаху, але і як допо-
могти й іншим, які потерпають 
від війни.

Тоді вирішила втекти з Укра-
їни, а опинилась у Словаччині. 
Тимчасово проживає у Ново-
му Місті над Вагом. Її єдиною 
зброєю є гітара і голос. Сама 
вона співачка, брала участь у 
Все українському пісенному кон-
курсі «Червона рута», пісні ком-

понує з чотирнадцяти років. До 
повномасштабного вторгнення 
російських військ в Україну пра-
цювала начальником від-
ділу культури і туризму у 
Золочівській громаді Хар-
ківської області.

У Словаччині організо-
вує благодійні концерти, 
кошти з яких попадають 
на рахунки волонтерам, 
що допомагають потерпі-
лим від війни землякам і 
благодійним фондам. Свої 
концерти провела в містах 
і селах Словаччини: Ілава, 
Пруське, Нове Місто над 
Вагом, Тренчанські Те-
плиці, а тепер і в Пряшеві.

Публіка, в якій було 
багато молодих україн-
ців, що в сучасності зна-
ходяться в Пряшеві і кілька 
сімей з дітьми та й найчастіші 
відвідувачі програм, що їх орга-
нізовує СРУСР в Пряшеві, бу-
ла схвильована від емоцій, які 
до них доносили пісні Олени 
Олійник. Їх вона інтерпретує з 
єдиною думкою про свою Украї-
ну, пекло, де вмирають люди, а 

вона своєю душею там – дома. Її 
пісні – це пісні про рідний край, 
про перше кохання, про волю і 
долю простого, щирого, надій-
ного українця. Зміст її пісень є 
щира присвята захисникам, їх-
нім батькам. Де б вона не була, 
вертається до рідного дому, рід-
них порогів, її думки завше по-

вертають її і останніх біженців 
до батьківщини, яку необхідно 
відновляти, берегти її волю.

Одною з пісень репертуару – 
«Піснею – молитвою», хоче допо-
магати всій Україні, але головне 
рідному Золочеву. Пісня – мо-
литва, за її словами, житиме віч-
но, вона щира і велична.

Єва ОЛЕАР.

Світова Федерація Укра-
їнських Лемківських Об’єд
нань – міжнародна неурядо-
ва організація, яка об’єднує 
українські лемківські органі-
зації України, США, Канади, 
Польщі, Словаччини, Сербії і 
Хорватії.

Суб’єктами СФУЛО є Всеу-
країнське товариство «Лем-
ківщина» (ВУТЛ), Організація 
Оборони Лемківщини в США 
(OOL), Об’єднання лемків Ка-
нади (OLK), Об’єднання Лемків 
в Польщі (OLP), Союз русинів-
українців Словацької Респу-
бліки, Союз русинів-українців 
Сербії і Союз русинів і україн-
ців Республіки Хорватія.

Останні роки стали для 
СФУЛО роком складних випро-
бувань в умовах карантинних 

обмежень. Діяльність Феде-
рації, як і інших громадських 
організацій, в цих непростих 
умовах вимагала новаторських 
підходів і сучасних методів 
роботи. Незважаючи на труд-
нощі через пандемію, завдяки 
модерним засобам комунікації 
СФУЛО і впродовж цих критич-
них років продовжувала ак-
тивну громадську діяльність. 
Багато заходів проводилося 
у вигляді відеоконференцій. 
Проведено віртуальні круглі 
столи, відеозустрічі, відеові-
тання ювілярів, засідання Пре-
зидії СФУЛО та інші зібрання 
через зум і скайпзв’язок тощо.

Все ж чимало культурно-
мистецьких заходів було ска-
совано або вони проводилися 
в умовах карантинних обме-
жень. Частина з них проведе-
на в режимі онлайн.

На жаль, тиск коронавірусу 
не витримала голова СФУЛО 
Ярослава Галик, яка відійшла 
у вічність 25 березня 2021 р. 
Відтоді роботою СФУЛО керу-
вали заступники голови Марко 
Гованський із США та Стефан 
Клапик з Польщі. Тому одним 
із завдань VII конґресу СФУЛО, 
який відбувся 20-22 серпня 
2022 р. в Новому Саді (Сербія) 
було обрання нового голови. 

Крім того, учасники конґре-
су обговорили діяльність цієї 
міжнародної асоціації від по-
переднього конґресу у 2017 
році, господарювання органі-
зації та зміни в статуті СФУЛО. 
Головою СФУЛО було обрано 
Марка Гованського із США.

Конґрес привітали представ-
ники місцевої влади, голо-
ви української та русинської 
національних рад в Сербії та 
Надзвичайний і Повноважний 
посол України в Сербії Володи-
мир Толкач. Голови окремих 
суб’єктів СФУЛО інформували 
про свою діяльність.

20 серпня у вечірніх годинах 
делегати були гостями фести-
валю «Най шє нє забудзе» в 
селі Дюрдьов, де приблизно 
одну третину населення тво-
рять русини-українці. Після 
фестивалю вони були присут-
ні на типовій сільській забаві, 
які колись проводились і у на-
ших селах. Організатором фес-
тивалю було культурно-мис-
тецьке товариство ім. Тараса 
Шевченка, яке вже довгі роки 
активно працює в Дюрдьо- 
ві.

Делегати конґресу навіда-
ли також найстарший та най-
більший осередок бачвансько-
сремських русинів Руський Ке-
рестур, де відвідали місцевий 
Будинок культури, в якому ор-
ганізується відомий фестиваль 
«Червена ружа» та катедраль-
ний храм св. Миколая. Огля-

нули також місто Новий Сад, 
поклали квіти до пам’ятника 
Тарасу Шевченкові, який зна-
ходиться на прекрасному міс-
ці на березі Дунаю (на фото), 
навпроти Петроварадинської 
кріпості і завітали до ново-
садського греко-католицького 
храму та клубу Союзу русинів 
українців Сербії.

Союз русинів-українців Сло-
вацької Республіки на VII кон-
ґресі СФУЛО представляли 
Павло Боґдан і Віктор Бандур-
чин, які були обрані в Прези-
дію СФУЛО, та Микола Петри-
щак.

пб

78 років тому, 29 серпня 1944 
року, рівно о 20:00 почало по-
ширюватися конспірологічне га-
сло: «Почніть виселення»: це 
був сигнал, який поклав початок 
Словацькому національному по-
встанню (СНП). Бойові дії пар-
тизансько-патріотичних загонів 
Словацької армії проти гітлерів-
ських військ повинні були відкри-
ти і забезпечити вступ радянських 
військ на територію Словаччини. 
Повстання було одним із найбіль-
ших збройних виступів проти фа-
шизму в Європі.

Ми передаємо значення СНП з 
покоління в покоління. Історичне 
значення говорить про те, що гро-
мадяни Словаччини принципово 
й енергійно дистанціювалися від 
гітлерівського фашизму. Історія 
чітко говорить про те, що коли 
людство, демократія та свобода 
опинилися під загрозою, жителі 
Словаччини відмовилися мовчати 
та були готові пожертвувати влас-
ним життям у боротьбі проти фа-
шистського режиму.

В Гуменному офіційна програма 

вшанування з нагоди 78-ї річниці 
Словацького національного по-
встання відбулася біля Меморіалу 
Подяки.

«Ми згадуємо події 78-річної 
давнини, коли наша країна, наш 
край і місто Гуменне зазнали су-
ворих випробувань. Біля Мемо-
ріалу Подяки ми згадуємо важкі 
хвилини війни, а також героїзм, 
мужність і рішучість протистоя-
ти злій волі фашистської машини. 
Ми пам’ятаємо період, який увій-
шов в історію як Словацьке націо-
нальне повстання. Його значення 
досі актуальне для всіх і бажано 
спрямувати його насамперед до 
молодого покоління», – зазначив 
у своєму виступі приматор міста 
Гуменне Мілош Меричко.

Музичну частину забезпечили 
Міський духовий оркестр «Хем-
лон», хор міста Гуменне. У цере-
монії допомагали військовослуж-
бовці 2-ї механізованої бригади 
21-го самохідно-артилерійського 
дивізіону в Михалівцях.

Мар’ян ШКУБА,
пресслужба міста Гуменне.

Українка українцям

 V Концерт Олени Олійник від-
крив інженер Андрій Яцканин, го-
лова Регіональної ради СРУСР у 
Пряшеві.

 V Погляд на частину відвідувачів концерту.

 V Оксана Олійник.

 V Під час роботи конґресу.

Êîí´ðåñ ÑÔÓËÎ

 V Офіційна програма вшанування 78-ї річниці Словацького національ-
ного повстання відбулася біля Меморіалу Подяки в Гуменному.

78 РОКІВ ТОМУ: «ПОЧНІТЬ ВИСЕЛЕННЯ»
В Гуменному пригадали річницю СНП
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Село Орябина є в багато чому оригінальне. Цю 
свою оригінальність та автентичність намагається 
дотримати і у випадку фестивалю під назвою Піз-
навай і зберігай традиції своїх предків, 27-ий річник 
якого відбувся у дні 26 – 28 серпня цього року. Фес-
тиваль відкрила старостка села Лівія Ковальчикова 
(на фото).

Крім головної програми, в неділю, 28-го серпня, 
домашні жителі та гості, які відвідали фестиваль, 
могли розважитися і повчитися на декількох су-
провідних акціях. Інтересною була, напр., лекція 
майстра Петра Трнки про синій набивний ситець 
– modrotlač, а також презентація способу виробни-
цтва такого полотна прямо на вулиці. Тут же можна 
було оглянути виставку фотографій народних кроїв 
цього реґіону і купити бджолярські продукти, чи 
посмакувати колачі, які напекли орябинські сень-
йори чи покуштувати смачні страви, з якими при-
йшли в Орябину предстаники партнерського села 
Орябинио з Польщі. Інтересною була також бесіда 
про дрітарські традиції цього краю за участі пред-
ставників Закарпаття. Організатори не забули ні 
про дітей, для яких підготували творчі майстерні 

та різні забавні про-
грами.

В головній про-
грамі, крім домаш-
ніх колективів, ви- 
ступили також гості 
із Закарпаття, уро-
дженка Орябини 
Моніка Корманик із 
своїми дітьми, Іван- 
на Бріллова і Марія 
Мачошко та інші.

Не бракували в 
програмі фестива-
лю і покладання він  
ків до Пам’ятника визволення та традиційна ватра 
на Облазі.

Гостями свята в Орябині була делегація СРУСРу, 
очолена головою Центральної ради Союзу Павлом 
Боґданом.

-пб-
Фото Ладислава ЦУПЕРА.

Оберігаймо традиції предків

Розвиткові та поглибленню україн-
сько-словацьких літературних відносин 
сприяє і видання серії «Між Карпатами 
і Татрами», яка виходить в Ужгороді і 
засновником якої у 2001 році була Те-
тяна Ліхтей – письменниця, науковець, 
перекладач, доцент кафедри словацької 
філології Ужгородського національного 
університету.

Нещодавно появився тридцять п’ятий 
випуск серії «Між Карпатами і Татрами». 
Як зазначається у вступі, уперше за по-
над двадцятиліття існування згаданої 
серії Генеральне консульство Словацької 

Республіки в Ужгороді вирішило підтри-
мати проєкт не тільки красивими слова-
ми, але і фінансово.

Автором тридцять п’ятого випуску 
«Між Карпатами і Татрами» є відомий 
сучасний словацький письменник Петер 
Карпинський і його твір «Тітка Аґата та її 
котяча сімка» у перекладі Тетяни Ліхтей.

І так українська малеча має змогу 
знайомитися з героями казкових істо-
рій дальшого словацького літератора 
– Петра Карпинського, якого читацька 
громадськість знає як письменника для 
дорослих, але і юних читачів. Крім того, 

він створив цілий цикл радіоп’єс, напи-
сав сценарії та реалізував постановки 
кількох десятків театральних вистав. 
Творчість Петра Карпинського завойовує 
і світового читача. Доробком митця за-
цікавилися, наприклад, у Тайвані: у 2020 
році там китайською вийшла його книж-
ка для дітей «Мед з крижаних квітів».

(яф)

Не тільки красивими словами…

Пряшівська українська раді-
остудія в 1978 році залучилася 
до проєкту Чехословацького 
радіо «Rohlasová 25» (R-25), в 
рамках якого всі радіостудії в 
Чехословаччині (і наша пря-
шівська студія) паралельно 
організували туристичний по-
хід довжиною 25 кілометрів. 
Наш ентузіазм видержав 5 ро-
ків. Хоч наше радіо у Пряшеві 
проіснувало майже повних 55 
років і стало дуже популярним 
не тільки серед русько-укра-
їнських, в тому числі серед 
слухачів всієї Східної Словач-
чини, може, й те заважало 
декотрим після 1989 року «де-
мократам», що його в Пряше-
ві зліквідували й перенесли в 
Кошиці.

Традиція турпоходу пропа-
ла. Але не в Пряшеві, коли 
пряшівська Первинна орга-
нізація СРУСРу ч. 3, котра 
практично згрупувала колиш-
ніх працівників радіо, в 2004 
році оновила традицію тур-
походу, який було перейме-
новано на Р-70 з нагоди 70-ї 
річниці виникнення нашого 
радіо. Правда, вже в скороче-
ному виді, залежно від вікової 
структури його учасників. По-
ступово залучилась до спільно-
го організування туристичного 
поxоду й Міська організація 
ч.5 Об’єднання пенсіонерів 
Словаччини (JDS), членська 
база якої відповідає віку ко-
лишніх працівників радіо.

Цього року, 1 вересня, ми 
зорганізували вже Р-88, на той 
раз відвідати замок Маковиця 
біля Зборова в Бардіївському 
окрузі, щоб додержати тради-
цію. Таж ми дотепер відвідали 
всі замки в околиці Пряшева, 
декотрі і декілька разів. Але на 
Маковиці ми були перший раз.

В Бардієві нас дуже щиро 
привітали члени Регіональної 
ради СРУСР Микола Деніс, 
Марія Ґмитер та Ян Цупер, 
котрі разом з нами подалися 
пішком на старовинну Мако-
вицю.

На початку походу Павло 
Боґдан, голова ЦР СРУСР, 
ознайомив нас з історію походу 
і трохи нас почастував. Було 
що оглядати. Про історію зам-
ку нам розказав Владімір Ка-
мінський, голова громадсько-
го об’єднання по збереженню 
Зборовського замку (Макови-
ці). Під Маковицьке панство 
належало 114 поселень Барді-
ївщини та Свидниччини. Той 
замок відвідала й президентка 
Словацької Республіки Зузана 
Чапутова та багато інших ви-
значних людей.

Хоч був святковий день, до-
бровільні працівники цього 
об’єднання оновлювали камін-
ні мури, малі діточки носили у 
відерцях пісок. Помагали їм й 
туристи, які відвідали той за-
мок, в тому числі і ми. На знак 
подяки ми заспівали відому 
серед народу пісню Коли му-
ровали білу Маковицю, а при 
відході з замку кожний пода-
рував добровільний фінансо-
вий внесок.

Велика подяка належить 
всім, хто оновлює наші істо-
ричні пам’ятки для наступних 
генерацій. Це велике багат-
ство нашого суспільства і його 
ми повинні зберігати. Оскіль-
ки була і сприятлива погода, 
з прекрасними враженнями 
ми вертались до Пряшева і по-
обіцяли, що наступного року 
знову повторимо туристичний 
похід.

Петро БЕҐЕНІ.

 V Вид на замок.

 V Спільне фото учасників походу.

Âäàëèé òóðïîõ³ä

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
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Ставлення першого пре-
зидента Чехословацької 
Республіки Томаша Ґар-
ріґа Масарика (7.3.1850 – 
14.9.1937) до українців сто-
їть в полі зору дослідників 
і сьогодні. Малодосліджені 
факти приносить Оксана 
Пеленська (Прага), а з на-
ших дослідників – Микола 
Мушинка. З нагоди 85-річ-
чя з дня смерті Т. Ґ. Маса-
рика публікуємо декотрі 
відомості.

Ред.

Ще як депутат австрійсько-
го парламенту Т. Ґ. Масарик 
взяв участь у дебатах довко-
ла польсько-українських від-
носин у Львові й у великій 
промові (25 травня 1908 року) 
виступив на захист прав укра-
їнців.

Під час свого перебування в 
Україні (1917–1918) Т. Ґ. Ма-
сарик організував легіон із 
полонених чехів і словаків. 
Уклав угоду з урядом Україн-
ської Народної Республіки про 
екстериторіальний статус ле-

гіону. Після укладення Брест-
ського миру анулював цю 
угоду (легіон зберігав ней-
тралітет під час радянсько-
української війни і виїхав з 
України на Далекий Схід). 
Масарик, незважаючи на 
свої русофільські настрої, ви-
являв симпатії до українсько-
го національного руху. Був 
знайомий з Іваном Франком. 
Під час перебування у США 
(травень – листопад 1918) ор-
ганізував спілку емігрантів, 
які представляли народи Ав-
стро-Угорщини. До її складу 
увійшли, зокрема, Мирослав 
Січинський, Лонгин Цегель-
ський – від українців та Гри-
горій Жаткович від русинів. 
На підставі угоди з Угро-Русь-
кою Радою в США Закарпаття 
включено до складу Чехосло-
вацької Республіки 1919 року.

Ставши президентом Че-
хословаччини, Масарик під-
тримував діяльність україн-
ських емігрантських груп у 
Празі та інших містах, допо-
міг відкрити і забезпечив фі-
нансовою підтримкою празь-
кі Український вільний уні-
верситет (1921) і Вищий педа-
гогічний інститут імені Дра-
гоманова (1923), Українську 
господарську академію у Подє-
брадах (1922), Українське істо-
рично-філологічне товариство 
(1923). Підтримував працю 
українського археолога Івана 
Борковського, зустрічався з Во-
лодимиром Винниченком, Ми-
хайло Грушевським, був знайо-

мий з Євгеном Петрушевичем, 
Дмитром Антоновичем, Іваном 
Горбачевським та цілим ря-
дом інших українських діячів.

У 1998 році Микола Му-
шинка в «Науковому збірнику 
Музею української культури» 
(21) опублікував документи з 
архіву Т. Ґ. Масарика, деякі 
з яких проливають світло на 
три національні напрями і 
мовні питання, які панували 
в середовищі закарпатських 
українців (русинів).

Лист президента 
Т. Ґ. Масарика міністру 

закордонних справ 
Едуарду Бенешу 

від 30 квітня 1919 року
Т. Ґ. Масарик не погоджу-

ється з твердженням Кра-
маржа, що на Закарпатті 
живуть «росіяни» /Rusi/ і 
вважає його погляди консер-
вативними. На його думку, 
перепис населення доведе, що 
переважна більшість населен-
ня висло виться за українську 
орієнтацію і результати пе-
репису будуть вирішальними. 
Російську мову можна буде 
запровадити у школи лише 
як факультативну у ви щих 
класах.

[...] Včera u mne byl také 
Lotocki (письменник, гро-
мадський і політичний діяч 
– прим. ред.), bývalý adminis-
trátor Haliče. Dr. Štěpánek (по-
літик і публіцист – прим. ред.) 
Vám dá referát.

Dr. Kramář (чехословаць-
кий політик-русофіл, голова 
першого уряду ЧСР) rozčíleně 
telegrafoval o «Rusech» karpat-
ských. Střehu vývoj věcí. Rozdíl 
je v tom, že tam máme frakce 
Rusů, t.j. Velkorusů, vcelku 
reakční politickou tendenci. 
Bude oříšek, jak upravit jazyk 
ve školách, úřadech a obcích, 
které se vyslo ví pro velkorušti-
nu. Ohromná většina bude pro 
ukrajinštinu. Snad fakultativní 
větši nu ve vyšších třídách tam, 
kde se o to budou hlásit? O úřa-
dech nevím jak. Musíme vyčkat 
sčítaní, kolik se pro ruštinu roz-
hodne a v jakých městech.

Dr. Kramář snad bude mys-
lit zavést ruštinu vůbec? Pro-
blém je dále, když okupuje me 
Rusínsko, kde budou hranice 
Slovenska a Rusínska? Budou 
historické /dá se to zjistit?/ nebo 
etnografické? Budou spory me-
zi Slováky a Rusíny. Dal jsem 
Šrobárovi pokyn, aby se sporům 
předešlo.

Váš T. G. Masaryk
Інтересні відомості містить 

також лист закарпатського 
військового і політичного ді-
яча Євгена Пузи президентові 
Т. Ґ. Масарику від 22 серпня 
1919 р. Йдеться про протест 
проти порушування Паризь-
кого мирового договору, згідно 
з яким Чехословаччина по-
винна дати Закарпаттю авто-
номію, не директорію. Прези-
дент директорії Г. Жаткович 
на керівні пости ставить га-

лицьких москвофілів, яких 
потрібно звільнити. Закарпат-
ські русини на Мировій кон-
ференції в Пари жі домагались 
возз’єднання з Україною, а 
приєднання до ЧСР прийня-

ли лише під умовою надання 
їм автономії. Закарпатські 
русини вважають себе складо-
вою частиною українського, 
не російського народу, тому 
протестують проти то го, щоб 
їх репрезентували антиукра-
їнські сили. На керівні посади 
в Закарпатті потрібно ставити 
представників місцевої інтелі-
генції.

Дж.: Науковий збірник 
Музею української куль-

тури, 
 № 21, стор. 143 – 151; 

 вікіпедія.

Олену Мандич вважають най-
відомішою українською скуль-
пторкою в Словаччині (26. 9. 
1902, Дюлафалва (Gylafalva, нині 
Giulesti), Румунія – 12. 3. 1975, 
Кошиці). Відома також як пор-
третистка, авторка пам’ятників 
і монументальних композицій. 
Досі найґрунтовніше життя і ді-
яльність висвітлив Владислав 
Ґрешлик в жур-
налі «Дукля» за 
1987 рік.

Н а р од и л а с ь 
вона в учитель-
ській родині 
(дівоче пріз-
вище Шіналі). 
У 1921-1922 
рр. навчалась 
в Художньо-
п р о м и с л о в і й 
школі в Празі в 
майстерні відо-
мого чеського 
скульптора Йо-
зефа Маржат-
ки (1874-1937) 
і скульптора, 
майстра керамі-
ки Гелени Йонової (1884-1962), 
у 1922-1925 рр. навчання про-
довжила в празькій Академії 

мистецтв в майстерні видатного 
чеського скульптора Яна Штур-
си (1880-1925). У 1926 р. й 1930 

р. здійснила 
студійні подо-
рожі до Німеч-
чини, Франції 
та Італії. Після 
повернення до 
Чехословаччини 
жила в Мукачеві 
й Празі.

На міжвоєн-
ний період при-
падає розквіт її 
творчості, най-
більших успі-
хів досягла в 
скульптурі. Вона 
– авторка ряду 
с к ул ь п т у р н и х 
портретів відо-
мих політичних 

і громадських діячів – президен-
та Чехословаччини Томаша Ґар-
ріґа Масарика (у липні 1927 р. 

працювала над портретом прези-
дента протягом 5 сеансів у пре-
зидентській резиденції – замку 

в Ланах, що неподалік Праги), 
портретів історика та етнографа 
Юрія Жатковича, політичного 
діяча Адольфа Добрянського та 
ін., а також жанрових компози-
цій «Вівчар» (1926 р.), «Лісоруб» 
(1926 р.), «Карпаторуська пісня» 
(1930 р., бронза, закуплена Мі-
ністерством освіти Югославії), в 
яких проявилися симпатії й жи-
вий інтерес до життя українців 
Закарпаття.

Учасниця мистецької карпа-
то-руської виставки у Пряшеві 
в 1927 р., на якій представила 
скульптури «Кубанський козак» 
(бронза), «Жіночий акт» (мар-

мур), «Голова хлопчи-
ка» (мармур, закуплена 
Канцелярією президен-
та Чехословаччини). Ав-
торка знаку-емблеми на 
залізничному вокзалі 
моравського міста Оло-
моуць (1938 р.). За про-
єктом О. Мандич у 1928 
р. в Ужгороді встановлено 
пам’ятник Томашу Ґар-
ріґу Масарикові (бронза, 
був демонтований під 
час Другої світової війни 
відступаючою нацист-
ською армією). В 1945 р. 
пам’ятник дістався до рук 
Червоної Армії, яка пере-
дала його м. Граніце на Мораві, 
де він у 1946 р. був встановлений 
на міській площі. Однак у 1968 р. 
під час окупації Чехословаччини 
військами Варшавського догово-
ру пам’ятник був остаточно де-
монтований, його подальша до-
ля невідома. Авторка пам’ятника 
священникові й поетові Олексан-
дрові Митраку (бронза), відкри-
того у 1931 р. в Мукачеві. Серед 
найвідоміших монументальних 
творів також пам’ятник просвітя-
нину, письменнику і церковному 
діячеві Олександрові Духновичу 
(бронза), встановлений у 1933 р. 
в Пряшеві.

Під час війни захворіла, з роди-
ною жила спочатку в Мукачеві, 
потім у Будапешті, в 1945 р. пере-
їхала до міста Кошиці, до творчої 
роботи не повернулась, заради 
заробітку працювала продавцем, 
а також бухгалтером. Твори збе-
рігаються в Музеї української 
культури у Свиднику.

Дж.: Україна 
поза Україною», 2019.

Томаш Ґарріґ Масарик і українці

 V Перший президент Чехосло-
вацької Республіки Томаш Ґарріґ 
Масарик (7.3.1850 – 14.9.1937).

 V Погруддя Т. Ґ. Масарика в Уж-
го роді.

Олена Мандич
Минає 120 років з дня народження скульпторки

 V Скульпторка у 25 років моделювала президента. Під час роботи ви-
никло і кілька самостійних портретів Т. Ґ. Масарика.

 V Олена Мандич.

 V Скульптура Т. Ґ. Масарика.

 V Скульпторка біля пам’ятника Олексан-
дру Духновичу.

 V Пам’ятник Олександру Дух-
новичу був встановлений у 1933 
році в Пряшеві. За рішенням міс-
цевих властей скульптуру і всу-
переч волі української громади 
було перенесено з центру міста 
на набережну ріки Ториси (Пло-
ща О. Духновича).
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У 2022 році українці міста 
Загреба відзначають 100-річ-
чя своєї організованої діяль-
ності та життя у столиці Хор-
ватії, давньому і головному 
центрі хорватів і хорватської 
держави.

Так, в цьому білому Загре-
бі, який, здається, ніби за-
вис у повітрі, підкреслений 
небесним кольором в ото-
ченні розмаїття зелені та 
паркового ансамблю, біля 
гори Медведниця та найви-
щої вершини Слємена вже 
кілька століть живуть руси-
ни та українці. Довгий час 
місто перебувало під владою 
Австро-Угорщини. З 1918 ро-
ку, після закінчення Першої 
світової війни, Загреб пере-
буває у складі нової Версаль-
ської держави – Королівства 
сербів, хорватів і словенців. 
До того в Загребі вже жили 
русини, які брали активну 

участь в іллірійському русі за 
відродження хорватів.

Ще за часів Австро-Угорщи-
ни разом із Жумберацькими 
Ускоками у 1777 році, за зго-
дою Папи Римського та ім-
ператриці Марії Терезії було 
засновано Крижевецьку єпар-
хію. Після закінчення Першої 
світової війни, велика група 
українців, що опинилися в 
той час у Загребі, прагнула 
створити своє організоване 
товариство. Засновники То-
вариства добре знали, що в 
Загребі, як і в усьому ново-
заснованому королівстві, є 
велика кількість українців, 
які прибули до цих країв 
з різних причин, кількома 
хвилями міграції, і що крім 
вже організованого духовно-
го життя, слід організувати 
й інші сфери життя. Йшлося 
про політичні, дипломатичні, 
гуманітарні, культурні, освіт-

ні потреби українців у всіх 
частинах нової держави.

Ще більшою ця потреба ви-
никла з тієї причини, що з 
розпадом і зникненням Ав-
стро-Угорщини та імперської 
Росії новостворена соціаліс-
тична Україна як республіка 
Радянського Союзу не мала 
дипломатичних відносин з 
Королівством Югославія. На 
національну свідомість та 
пробудження економічної 
міграції українців, напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст., 
вплинули політичні (білі) 
мігранти, які втікали до цих 
регіонів з імперської Росії, 
яка охоплювала значну тери-
торію сьогоднішньої України. 
Раніше економічні емігранти 
з України автоматично отри-
мували громадянство, а по-
літичні отримували політич-
ний притулок і довго чекали 
на отримання югославського 
громадянства.

Тож 100 років тому, завдя-
ки цим двом категоріям мі-
гранства, політичним і по-
переднім економічним мі-
грантам з України та деяким 
представникам русинської 
інтелігенції та духовенства, 
об’єднаних навколо церкви, 
а також деяким хорватським 
друзям у штаб-квартирі то-
вариства «Хорватський дра-
кон» у Горньому Граді у За-
гребі, у фортеці біля Кам’яної 
брами, 28 червня 1922 року 
було засновано українське то-
вариство «Просвіта».

Під час Другої світової ві-

йни серед русинів і українців 
не спостерігається значної 
світської діяльності. Русини 
замкнені у своєму колі. Їхнє 
культурне товариство «Про-
світа» у Руському Керестурі 
припинило роботу з прихо-
дом угорців і окупацією Бач-
ки армією Хортієвої Угорщи-
ни. Після закінчення Другої 
світової війни і вже в соціа-
лістичній Югославії як руси-
ни, так і українці відчували 
дещо більше почуття органі-
зації на духовному рівні під 
проводом церкви, але з вели-
кою обережністю з огляду на 
новий суспільний лад і відо-
кремлення церкви від держа-
ви. Серед русинів у Воєводині 
починає народжуватися біль-
ша активність, що частково 
вплине на русинів у Хорватії, 
що живуть за Дунаєм. Що ж 
до українців, особливо укра-
їнців Боснії. Українці масово 
залишають північну пасив-
ну частину Боснії та насе-
лені села навколо Прнявора 
і переселяються переважно 
до Воєводини та частково до 
Хорватії. Це час післявоєнно-
го будівництва і Югославія 
будується в соціалістичному 
і комуністичному напрямку, 
народний фронт діє і в ньо-
му окреслюється братерство і 
єдність усіх народів і народ-
ностей.

У той час відбуваються 
культурні події й серед укра-
їнців, русини краще влашто-
вуються у Воєводині і вже 
відкривають свою гімназію, 
свою газету, радіо. Українці 
в Боснії також активні, ство-
рюють свою Раду національ-
ності та намагаються допо-
могти українцям і русинам 

у Хорватії. Представники 
інтелігенції з політичного, 
культурного та церковного 
життя пропонують зібрати 
молодь та інтелігенцію з Во-
єводини, Боснії та Хорватії. 
Вони дають початок і стають 
традиційними щорічними 
зборами, щороку в іншій Рес-
публіці. У регіоні Воєводина, 
у Республіках Боснія та Хор-
ватія створюються нові куль-
турні зібрання, відкривається 
багато маніфестацій і цен-
тральний фестиваль «Черво-
на ружа» в Руському Керес-
турі. Починають працювати 
русинські та українські пись-
менники. У Хорватії у Вуко-
варі 1968 р. було засновано 
Союз русинів і українців Рес-
публіки Хорватії, а у Загребі 
13 травня 1972 р. – Культур-
но-просвітнє товариство ру-
синів-українців Загреба.

У Ближні печери Києво-Пе-
черської Лаври приходять до 
Преподобного Нестора-Літо-
писця насамперед люди творчі 
і ті, хто шукає натхнення. Там 
зберігаються його мощі, і там 
зміцнюється віра митців, твор-
ців у своє перо, істориків – у 
міцну пам’ять.

Нестор-Літописець – перший 
історик Київської Русі, послі-
довник творців слов’янської 
писемності Кирила і Мефодія. 
Дослідники вважають, що са-
ме з його праці розпочинається 
писемна українська мова.

Печерський 
чорноризець

Нестор Літописець (1056–
1114) – монах Києво-Печер-
ської лаври, автор найдавнішо-
го літопису України, укладе-
ного на початку 12-го століття 
– «Повісті врем’яних літ».

«Звідки пішла Руська земля 
і хто в ній найперший почав 
княжити» – цими словами по-
чинається літопис. Науковці 
стверджують, що у середньо-
вічній історії немає прикладів 
рівних літопису Нестора.

І саме з «Повістю врем’яних 
літ» пов’язують початок історії 
української літератури.

Бо навіть мова «Повісті...» – 
церковнослов’янська з великою 
кількістю слів української роз-
мовної мови. Мій шанований 
викладач, відомий професор-
філолог Василь Васильович 
Яременко у своїх лекціях на-
голошував, що у цьому надзви-
чайно цінному для нас творі 
«українська лексика ллється 
суцільним потоком».

За чим впізнають 
нас і нашу мову

І от з цього потоку краси й 
треба починати, точніше, зупи-
нятися. Бо наша мова має са-

ме такі особливості: милозвуч-
ність, мелодійність, і це – дале-
ко не банальні слова, а давно 
визнаний факт. Вона має такі 
особливості, за якою її впізна-
ють і люблять у світі.

Кожна мова світу має свої 
особливості. Не треба бути по-
ліглотом, щоб визначити, яка 
мова звучить у певний момент: 
за тембром, інтонацією, арти-
куляцією. Мови світу розрізня-
ють за структурою, кількістю їх 
носіїв, писемністю, ступенем їх 
вивчення, суспільними, інши-
ми функціями.

Хоча ці характеристики – до-
сить умовні, бо кожен скаже 
головне: найкраща мова – своя, 
рідна.

Оксана Суховій, викладач 
Інституту філології КНУ імені 
Тараса Шевченка, пояснює ці 
визначальні й характерні осо-
бливості української мови – ми-
лозвучність і мелодійність – її 
структурою, будовою і гнучкіс-
тю: «Милозвучність у нашій 
мові досягається різними фо-
нетичними засобами, – каже 
вона. – Наприклад, в україн-
ській мові є таке поняття, як 
спрощення у групах приголо-
сних. Є, навпаки, поява голо-
сного чи приголосного звука в 
певній фонетичній позиції. Є 
чергування звуків, приміром, 
«у» з «в» чи «і» з «й», які допо-
магають уникнути скупчення 
багатьох голосних чи багатьох 
приголосних. І тоді такий мов-
ний малюнок виходить досить 
плавний, у нас немає складних 
для вимови скупчень звуків».

«У нашій мові є таке явище, 
як приставні приголосні, – 
продовжує відтворювати наш 
милозвучний мовний малю-
нок кандидат філологічних 
наук Оксана Суховій. – Це є 

нормою української мови. На-
приклад, такі слова, як «вухо», 
«вулиця», «гострий», «горіх» 
– ми до них звикли. У діалек-
тах української мови це яви-
ще більш поширене, ніж у лі-
тературній мові. І вухові, яке 
треноване на літературну мо-
ву, іноді дивно чути такі фор-
ми, які є звичними для носіїв 
діалектів. Своїм студентам я 
наводжу, наприклад, такі іме-
на: «Анна» і «Ганна», «Андрій» 
і «Гандрій», щоб показати, що 
це – одне й те саме явище. 
Для студентів слово «Андрій» 
звучить органічно, нормаль-
но, а при слові «Гандрій» 

вони починають усміхатися.
І коли ми спільно починаємо 

шукати різницю в цих словах, 
приходить розуміння, що ми є 
заручниками мовного консер-
ватизму. Тобто ми звикли, що 
є певні норми, певні рамки, а 
все, що поза ними – такого бу-
ти не може. Але ж літератур-
ну мову формує мова народна: 
щось увійшло до правопису, 
щось лишається на його пери-
ферії, але люди так говорять, і 
для них це звично. І, скажімо, 
«до Гандрія» звучить милозвуч-
ніше, ніж «до Андрія». І от такі 
явища продовжують формува-
ти дуже багато норм і в літера-
турній мові, які, зокрема, стосу-
ються і милозвучності».

«А милозвучності нашій мові 
додають ще й суфікси емоцій-
ного забарвлення – рученьки, 
ніженьки, пташечка, квіточка, 
сонечко. І навіть дієслова в нас 
мають такі суфікси: спатоньки, 
їстоньки, гулятоньки. А суфік-
сів на позначення згрубілих 
форм у нас менше. І вже у ви-
мові слова формується став-
лення до самого поняття, яке 
виражає певне слово. Коли ми 
говоримо «рученята», «оченя-
та» – це вже сприймається з 
теплотою, душевністю, звучить 
приємно, музично», – підсумо-
вує Оксана Суховій.

І так історично і генетично 
склалося, що людина народжу-
ється з мовою. Наша мова про-
йшла такий складний шлях, 
що якби вона була людиною, 
то на ній було б безліч синців, 
ран, ударів. Її забороняли ука-

зами і циркулярами, з неї смі-
ялися, називали мовою «недо-
рослі», селюків.

Красиву, мелодійну, чисту, 
щиру і добру нашу мову.

Але вона вистояла. «Селюки» 
довели у житті, на практиці, 
що вони – мудрий, інтелігент-
ний, сильний і красивий народ!

Ще давно, коли і я була сту-
денткою, я познайомилася з 
літньою парою з Ліона, вони 
часто тоді приїздили як турис-
ти до нас. І щоразу вони знахо-
дили мене і просили говорити. 
Вони знали мало наших слів і 
майже нічого не розуміли з то-
го, що я говорила. Але просили 
говорити стільки, скільки в ме-
не буде натхнення.

Вони говорили, що я розпо-
відаю – ніби співаю. Що дуже 
красива мова, дуже співоча. 
«Як наша!» – порівнювали вони 
зі своєю рідною, і це для мене 
було вершиною всіляких по-
хвал. Бо це добре, коли порів-
нюють з найріднішим, значить, 
це справді цінно, це так і є!
«Яке прекрасне рідне слово!
Воно – не світ, а всі світи...»

Цими словами Володимир 
Сосюра дуже точно передав 
космічну велич рідного слова 
у всіх його гранях, значеннях, 
відтінках і відношеннях. Бо 
його «всі світи» звучить багато-
значно, у найкращих значен-
нях: ми можемо констатувати, 
що наші колоритні, власне 
українські, слова, чудово при-
жилися у світі. За ними впізна-
ють нас!

І ми пишаймося своєю мовою! 
Послухайте, як красиво вона 
звучить! «Заговори, щоб я тебе 
почув» – писав Сократ. А наша 
мова звучить так, що її хочеть-
ся і хочеться чути!

Тетяна Зінченко,
«ЕСПРЕСО».

 V Преподобний Нестор-Літопи-
сець.

Славко Бурда про українців Хорватії

Íåñòîð-Ë³òîïèñåöü – ïåðøèé ³ñòîðèê
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³

У Загребі в 2022 році вийшла п’ята книга «Українці Хор-
ватії. Матеріали і документи», яку упорядкував громад-
ський діяч, активний організатор культурноосвітнього 
життя української діаспори в Хорватії Славко Бурда.

У книзі науковці та історики з України, Хорватії та ін-
ших країн публікують наукові та публіцистичні статті про 
100річчя організованої діяльності українців у Загребі, 
Хорватії та сусідніх країнах. Книга видана до 100ліття за-
снування українського товариства «Просвіти» в Загребі та 
50ліття Українського культурнопросвітнього товариства 
«Кобзар» – Загреб (на час заснування мало назву Культур-
нопросвітнє товариство русинівукраїнців Загреба). Друга 
частина книги містить публіцистичні статті журналістів 
Хорватії та України. Наприкінці книги подано рецензії на 
другу, третю і четверту книги «Українці Хорватії: матеріа-
ли і документи».

мі
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Шість років тому, у 17 номері газети 
«Нове життя» за 2016 рік, у зв’язку з 
Словацьким національним повстанням 
нашу увагу привернула постать ієромо-
наха, пізніше єпископа Мефодія (у світі 
Михайло Канчуга).

Під час повстан ня визначну роль 
відіграв Slobodný slovenský vysielač 
(Вільне словацьке радіо). У його робо-
ту включилися до свідчені працівники 
радіо – Ґабріел Рапош, Антон Голлий, 
Йозеф Врабец, Ян Баладя і дальші. 
Ре дактором і диктором передач для 
українських радіослухачів був Михайло 
Лугош. якому допомагала Ірина Каклю-
гі-Георгієва. Менш відомо, що поруч 
з ними у пере-
дачах звучало і 
слово ієромонаха 
Мефодія, який 
у післявоєнний 
період став єпис-
копом.

Про Михайла Канчугу довгий час бу-
ли скупі відомості. Через «порушення 
церковної дисциплі ни» в церковних ко-
лах про нього говорили сором’язливо, 
а в наш час його постать майже неві-
дома серед віруючих, в тому числі і в 
його рідному селі – Вишньому Верлиху 
Свидницького округу.

Дослідники з його іменем зустрі-
чаються в детальному інвентарному 
списку Словацької адміністрації у цер-
ковних справах (Slovenský úrad pre veci 
cirkevné (1926) 1949 – 1956 (1958) під 
номером 1372 Igumen Mefodij Kančuha 
– osobné záležitosti та в протоколі KPR-
-protokol T \(tajné\) 1945-1963 – Ar-
chiv Pražského hradu – 1535 T 5283/50 
Kančuha Michal, Košice, farář pravoslavné 
církve – v záležitosti studia v SSSR.

Новим кроком у вивчення життя і ді-
яльності Михайла Канчуги стала студія 
чеського дослідника проф. Павла Ма-
река під назвою Avanturista, nebo oběť? 
K životním osudům jednoho pravoslavného 
vladyky v období totalitních režimů, яка 
була опублікована в журналі Kultúrne 
dejiny / Cultural History, Volume 7, Sup-
plement, pp. 132-170. Verbum 2016.

Ця студія, побудована на вивченні 
секретних і сьогодні вже доступних 
матеріалів державної безпеки (ŠTB) 
проливає нове світло на діяльність іє-
ромонаха і тому з певним застережен-
ням можна прийняти надто однозначні 
твердження кошицького дослідника 
Станіслава Конечного. Він, між іншим, 
пише:

«V prospech pravoslávnej cirkvi na Slo-
vensku sa od roku 1944 značne angažoval 
M. Kančuha, vystupujúci ako jeromonach, 
neskôr ihumen Metod. Vrátil sa zo ZSSR 
a bez oficiálneho poverenia pôsobil už 
počas SNP v Banskej Bystrici, neskôr v 
Košiciach a Bratislave. Zakladal fary, bol 
publikačne činný, ba korešpondoval i s 
moskovským patriarchom a cirkevnými i 
politickými inštitúciami v Československu 
a ZSSR, a to bez vedomia slovenských 
národných orgánov. Listom z 22. augusta 
1945 sa obrátil na UNRP a dožadoval sa 
zastúpenia pravoslávnych veriacich a du-
chovenstva v SNR. Aktivity tejto kontro-
verznej osobnosti pravoslávnej cirkvi však 
boli «slepou uličkou.» (Pravoslávna cirkev 
na Slovensku po druhej svetovej vojne).

В багато чому ця постать і справді 
контроверсійна, принаймні беручи до 
уваги те, що він ніби був проти фузії 
Греко-католицької і Православної церк-
ви, яку реалізувала держава, був при-
бічником перейменування церкви на 
греко-православну. Його навіть запідо-
зрювали у схильності до католицизму 
через те, що на його фарі знаходилась 
в рамі фотографія папи Римського Іоан-
на ХХІІІ, а органи державної влади оці-
нили це як «особливу спробу придбати 
на свою сторону «розхитаних» греко-
католиків».

Діяльність Михайла Канчуги вихо-
дить далеко за церковні і позацерковні 
межі, тому на основі досліджень П. Ма-
река зупинимось лише на важливіших 
віхах в його житті і діяльності. Його ді-
яльність на духовній ниві завершилась 
21 січня 1965 року зміщенням з ближче 
неспецифікованих причин з єпископ-
ського престолу.

Для пояснення: у жовтні 1964 року 
він як єпископ Мефодій у складі не-
великої чехословацької делегації брав 
участь у роботі 3-ї всеправославної 
конференції, яка проходила на грець-
кому острові Родос, звідки в листопаді, 
без узгодження з чехословацьким ке-

рівництвом, вирушив в США до наших 
краянів у Карпаторуську православну 
єпархію в Джонстаун (Пенсильванія). З 
весни до літа 1965 року згадується вже 
вікарієм Американської Карпаторуської 
православної єпархії в юрисдикції Кон-
стантинопольського Патріархату.

5 листопада 1965 року повернувся на 
батьківщину за амністією президента 
республіки, але йому заборонили душ-
пастирську діяльність, з рекомендацією 
шукати роботу за межами Церкви.

3 грудня 1964 року його було змі-
щено з кафедри, а 21 січня 1965 року 
звільнено з служби через порушення 
церковної дисципліни.

Зусилля колишнього єпископа, спря-
мовані на реабілітацію з 1965 по 1981 
роки, не мали успіху.

Обставини змусили його працювати 
робітником. Знайшов роботу на заліз-

ниці в Празі, мабуть, був кондуктором 
товарного поїзда. Вийшов на пенсію по 
інвалідності після інфаркту.

Останні роки перед смертю прожи-
вав в Коліні. Помер у 1982 році. Джере-
ла говорять про різні дати: за одними 
помер 6 травня 1982 року у його сестри 
Марії в Коліні, за іншими – 11 квітня 
1982 року. Його поховано в Празі.

k    k    k

Михайло Канчуга у важкий після-
воєнний період поповнив ряди духо-
венства у Православній церкві, ієрархія 
якої на той час майже повністю склада-
лася з етнічних русинів-українців.

Михайло Канчуга народився 28 бе-
резня 1921 року у Вишньому Верлиху 
Свидницького округу у селянській сім’ї 
як молодша дитина Іллі Канчуги (1875 
– 1942) та його дружини Анни, родом 
Єзускова (1892 – 1947). Його батько-ін-
валід (глухонімий) мав будинок із дво-
ма гектарами поля, а мати час від часу 
працювала служницею; вона також опі-
кувалася ще трьома дітьми – старшою 
донькою Марією та двома синами Юрі-
єм та Андрієм.

Після закінчення народної школи у 
рідному селі 14-річний Михайло Канчу-
га вирішив присвятити своє життя слу-
жінню церкві. Став послушником мо-
настиря Йова Почаївського в Ладоми-
ровій Свидницького окру гу, де працю-
вав у монастирській друкарні. Згодом 
навчався в Почаївській лаврі (Україна), 
де закінчив духовну семінарію і в 1939 
р. прийняв чернец тво з ім’ям Мефодій 
на честь рівноапостольного Мефодія.

31 липня 1943 року в Мелітополі 
на окупованій німецькими військами 
Україні єпископом Мелітопольським 
Серафимом (Кушнерюком) був висвя-
чений у сан диякона, а 1 серпня того ж 
року – у сан священника. Влітку цього 
ж року приєднався до Словацького на-
ціонального повстання. Як секретар 
єпископської адміністратури Право-
славної Церкви у Східній Словаччині 
по радіо з Банської Бистриці закликав 
православних священників і віруючих 
вступити у боротьбу за звільнення від 
фашистського рабства на боці «вільних 
народів» на чолі з Радянським Союзом. 
Текст цього заклику паралельно був 
опублікований в «Журналі Москов-
ської Патріархії» (1944, № 11, 17-18), 
що свідчить про певну координацію 

радянських партизанських командних 
центрів і дій повстанців у Словаччи-
ні. Загалом у повстанні взяло участь 
близько 500 русинів-українців, які слу-
жили в Словацькій армії. За діяльність 
у визвольному русі М. Канчуга одержав 
нагороди.

Під час повстання він утриму вав 
зв’язки з Головним штабом партизан-
ського руху на чолі з ге нералом Олек-
сієм Асмоловим, чехословацьким полі-
тичним ді ячем Рудольфом Сланським. 
Піз ніше засновував приходи, утриму-
вав зв’язки з церковними і іншими ін-
ституціями в Чехословаччині і СРСР. 
22.8.1945 р. звернувся до Української 

Народної Ради 
Пряшівщини і до-
магався заступ-
лення право-
славних віруючих 
і духовенства 
в парламенті – 

Словацькій Національній Раді.
Після звільнення Словаччини вклю-

чився у відновлення церковного жит-
тя. На рубежі 1944-1945 років він брав 
участь у переході православної церкви 
в Словаччині під юрисдикцію Росій-
ської православної церкви, яка ство-
рила на території Чехословаччини свій 
екзархат. У цей період у церкві він на-
лежав до найвпливовіших людей.

Православне духовенство в Словач-
чині, особливо після Пряшівського со-
бору сприймалось як суцільно неосві-
чене. Видно, під прикладом декотрих 
скороспілих курсантів, яких нашвидку 
держава готувала для служіння в церк-
ві. Приклад Михайла Канчуги вивертає 
ці міркування. Він поруч з працею на-
вчався в Державній російській гімназії 
в Гуменному (1950), спроба навчання 
у Московській духовній академії в Мо-
скві не була успішною. У Карловому 
університеті в Празі вивчав російську 
та українську мови, проте перед завер-
шенням студій замість української як 
другий предмет обрав словацьку мо-
ву. Навчання завершив абсолюторієм 
27.9.1957 р. Пізніше вивчав юриспру-
денцію на юридичному факультеті Кар-
лового університету.

В 1948 входив до складу делегації 
Чехословацької Православної Церкви 
на Нараді глав і представників автоке-
фальних Православних Церков у Мо-
скві.

У 1958 повернувся до активного пас-
торського служіння і до 1 серпня 1962 
служив на православному приході в 
Стразькому в сані ігумена. Правда, ще 
перед тим служив на приходах у Коши-
цях, Пряшеві, Чирчі. В 1961 – 1962 рр. 
був спиритуалом Православного бого-
словського факультету в Пряшеві.

М. Канчуга очолював просвітниць-
кий відділ Православної церкви Че-
хословаччини, редагував церковний 
календар та церковні журнали, в тому 
числі «Заповіт свв. Кирила і Мефодія», 
в яких друкував свої статті. В 1947 ро-
ці видав «Православний молитвослов» 
(Pravoslávny molitvoslov).

3 листопада 1962 року у кафедраль-
ному соборі в Михалівцях був хірото-
нізований на єпископа Требішівського, 
вікарія Михалівської єпархії.

У його житті помітно хвилеподіб-
ність успіхів і невдач. Якщо на початку 
своєї духовної кар’єри знаходив під-
тримку і порозуміння, то пізніше навпа-
ки – повністю втратив підтримку з боку 
впливових людей. Не врятувало його 
від опали і підписання обов’язкового 
протоколу державної безпеки.

Невтом ною активністю, своїм інте-
лектом, успішним тлумаченням церков-
них істин здобув популярність серед 
духовенства і віруючих. Користувався 
мистецтвом ораторства, у публічних 
виступах, особливо у духовних і мо-
рально-етичних питаннях, був лаконіч-
ним.

Під час особистих зустрічей з ним, як 
правило, живо цікавився станом куль-
турно-національного життя української 
людності на теренах Словаччини.

Мирослав ІЛЮК.
Дж.: Prot. M. Ščerbej, Radostné sláv-

nosti v Michalovciach. Odkaz sv. Cyrila 
a Metoda, 1962.

Pavel Marek: Avanturista, nebo oběť? K 
životním osudům jednoho pravoslavného 
vladyky v období totalitních režimů. Kul-
túrne dejiny / Cultural History, Volume 7, 
Supplement, pp. 132-170. Verbum 2016.

ВИШНЯ ВОЛЯ –
VYŠNÁ VOĽA
(окр. Бардіїв)

Вишня Воля Бардіївського окру-
гу на диво монолітна щодо наці-
ональної приналежності: із 393 
жителів словацької національнос-
ті – 392 і лише 1 житель чеської 
(перепис населення 2021 року). 
Більш строката релігійна прина-
лежність: євангеліки авбурзького 
віросповідання – 241, римо-като-
лики – 117, греко-католики – 21, 
без віросповідання 10 осіб. В 
меншій мірі представлені інші ві-
росповідання.

З історії відомо, що колись жи-
телі Вишньої Волі (Felsővolya) на-

лежали до віруючих східної церк-
ви. У ХVІІІ на місці колишнього 
приходу східного обряду виникає 
римо-католицький, як і в дальших 
90 селах на нинішніх східносло-
вацьких теренах. Проте пізніше 
настає відхил від римо-католициз-
му і перехід до євангеліків. Крім 
сільського господарства, жителі 
займалися вишиванням і вироб-
ництвом дерев’яних предметів. У 
селі знаходяться енеолітичні по-
ховання.

Історичні назви села: Vo-
la (1310), пізніше Wissna Wolya 
(1773); по-угорськи Felsővolya, 
Felső szabados.

Дж.: Vlastivedný slovník obcí na 
Slovensku, 3. časť

-мі-

З життя української діаспори
ПРЕЗЕНТАЦІЯ РОЗШИРЕНОГО 

ВИДАННЯ ХОРВАТСЬКО-
УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА

Нещодавно з України до Хорватії було доставлено примірники 
нового розширеного видання словника. Автор словника – профе-
сор Людмила Васильєва, а співавтори – Ольга Ткачук та Володи-
мир Чумак, які розширили попередні переклади з метою кращого 
розуміння мови. Словник допоможе українським учням, студентам 
та іншим українцям Хорватії вивчати мову, а також і тим, хто хоче 
вивчати українську мову.

Людмила Васильєва, яка наразі є запрошеним професором Осі-
єцького університету, розповіла, як домовилася з професором Чу-
маком розпочати доопрацювання тексту. 24 лютого почалася війна. 
«Дзвоню йому і кажу, значить, війна почалася, мабуть, не будемо 
працювати. А мені професор Чумак каже, як не можна... Ми не вмі-
ємо стріляти, але вміємо робити словники. Тоді – ми працюємо», – 
сказав він.

Словник має 896 сторінок і містить понад 25 000 статей. Три роки 
тому три автори видали українсько-хорватський словник, і всі пу-
блічні бібліотеки Хорватії мають принаймні один примірник цього 
словника.

Посол України в Хорватії – Василь Кирилич подякував Хорватії за 
підтримку у виданні словника та інші форми підтримки. Він приві-
тав авторів і сказав, що бачить у словнику «історію українсько-хор-
ватських зв’язків – в алфавітному порядку». Міністр науки і освіти 
Радован Фукс підтвердив, що Хорватія і надалі прийматиме україн-
ських студентів на навчання в хорватських університетах, які були 
перервані через агресію Росії, і повідомив, що Міністерство науки і 
освіти надасть ноутбуки всім студентам хорватської мови у Львові.

Сл.Б.
«Слово Кобзаря», ч. 2/2022,

Загреб, Хорватія.

Ієромонах у повстанні

Сторінки минулого (63)

 V Поки центральна площа Бардієва – Radničné námestie суботнього 
дня, 27.8.2022 р., жила фольклором, територія францисканського мо-
настиря в Бардієві дихала традиціями. Під час третього дня Бардіїв-
ського ярмарку відбувся фестиваль народних ремесел.

Яна КНАПИКОВА, BTV.

Комунальні вибори 2022
Вибори органів самоврядування сіл і міст та вибори вищих територіальних 

одиниць відбудуться в один день і в один час – у суботу, 29.10.2022 року.
Села і міста вже закрили списки кандидатів на функції старостів сіл і при-

маторів міст та інших членів органів самоврядування.
На посаду голови Пряшівського самоврядного краю (ПСК) претендують 

десять кандидатів. Два кандидати є незалежними, вісім висунуто політични-
ми партіями, рухами та їх коаліціями. Про це повідомила секретар виборчої 
комісії ПСК Марія Лукачікова.

Кандидатами на посаду голови будуть Інґрід Томкова (Kotlebovci – ĽSNS), 
Ян Бинц (незалежний), Міхал Біґанич (незалежний), Любомір Ґоліяш (Občan 
Národ Spravodlivosť), Йозеф Мігалчин (Srdce – Slovenská národná jednota – 
strana vlastencov), Патриція Ревакова (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), 
Філіп Куффа (Život – národná strana), Мілан Мазурек (Republika), Мілан Маєр-
ський (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí) і Михайло Калиняк (Hlas-SD, Smer-SD, 
SNS, Aliancia).

Виборці також оберуть 65 депутатів крайового парламенту – ПСК у 13 ви-
борчих округах.
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Янко Рамач
З Нового Саду (Сербія) надійшла смутна ві-

стка: 27 серпня 2022 р. у дорожньо-транспортній 
пригоді загинув у віці 67 років професор Ново-
садського університету Янко Рамач.

Народився в Руському Керестурі, закінчив 
класичну середню школу в Римі, закінчив історію 
на філософському факультеті в Новому Саді, 
отримав ступінь магістра в Белграді, а ступінь 
доктора – в Ужгороді.

Основною ділянкою його наукової праці бу-
ла соціальна, культурно-освітня історія русинів, 
зв’язки русинів з Україною.

Опублікував п’ять книг, понад 100 наукових 
праць. Виходячи з джерела, народної творчості 
та звичаїв, він завжди підкреслював, що русини 
є частиною українського народу, його найдавнішою діаспорою.

Кілька років читав лекції з історії культури українців на філологічному факульте-
ті в Белграді, фольклористики в Університеті Ніредьгази в Угорщині, був гостем на 
факультетах в Україні, Словаччині, Польщі та Хорватії.

Разом із братом Міхалом переклав Біблію з еллінської на руську мову. Це пер-
ший повний переклад Старого та Нового Заповітів мовою невеликої руської грома-
ди, предки якої емігрували на південь Угорщини, тобто до нинішньої Воєводини, у 
середині XVIII століття.

Вічная йому пам’ять!                                                                     
-мі-

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

Gabriela Hajtášová M-SHOP

Народний прогностик
ВЕРЕСЕНЬ

Усікновення, головосіки Іоанна Хрестителя (11). У цей день не працю-
вали, особливо не сікли ножем чи сокирою всякий круглий овоч, котрий 
нагадує голову, – капусту, буряк, картоплю. Їли лише пісні страви, а дехто 
й взагалі говів. Картоплю варили лише в мундирах, пекли гарбузи, а хліб 
лише відламували. Це період останніх гроз. Як чути грім, то має бути дов-
га і тепла осінь.

Семена, Симеона Стовпника (14). Початок справжньої осені, а отже, й Но-
вого року, з прийняттям християнства на Київській Русі.

Увечері по хатах запалювали посвіт, вогонь, якого мав горіти до Велико-
дня. Традиційно цей обряд, особливо на Поліссі, проходив вельми врочис-
то і святково. Звідси й поговірка: «На Семена любив мед-пиво пити – не 
лінуйся і робити». Крім того, кожен майстер намагався «засидіти вечір» – 
розпочати при посвіті роботу. Хлібороби вважали за святий обов’язок обсі-
ятися озиминою. «Як посієш мене на Семена,– казало жито,– то все будеш 
мати із мене, а як посієш по Покрові (14.10), то будеш виводити по корові».

З цього дня починалося «старе бабине літо» (закінчувалося 21 вересня) 
і, отже, остаточно відлітали ластівки. Як стверджує повір’я, на Семена на-
чебто чорти «міряють міркою горобців і беруть з них данину по чверті; 
ті, що в мірці – лишаються їм, а котрі зверху – відпускаються на волю». 
Тому, мовляв, так мало їх стає біля людських жител. І дійсно, під цю пору 
гороб’ячих гуртів помітно меншає; очевидно, це пов’язано з міграційними 
процесами. На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.

Христодули, ікони «Неопалима купина» (17). Цій іконі приписували чудо-
дійництво, що вона може убезпечити від пожежі, якщо обнести її навколо 
вогню.

Михайла Чудотворця (19). Намагалися не працювати, бо хто порушить 
закон, того неодмінно настигне лихо. Про це існує безліч переказів. У 
зв’язку з цим від Михайла починали справляти храмові свята, а отже, й ва-
рити питний мед («медовуху») і влаштовувати «кануни», то є громадське 
розпродування медівки. Тому «й казали: «До Михайла й толока файна».

Друга Пречиста, різдво Богородиці (21). Перша, як пам’ятаєте, була 28 
серпня, а третя припадає на 4 грудня. Деінде другу Пречисту називали 
«осениною».

З цього дня вже можна було засилати сватів (весілля справляли тільки 
з Покрови). Звідси й поговірка: «Прийшла Пречиста – принесла старостів 
нечиста».

Прийшла перша Пречиста – одягла природа намисто, прийшла друга 
Пречиста – взяла комара нечиста, а прийшла третя Пречиста – стала ді-
брова безлиста.

Внесе нечиста – не винесе і Пречиста. Прийшла Пречиста – на дереві чи-
сто, а прийде Покрова – на дереві голо.

Воздвиження, Здвиження (27). Вважається, що в цей день остання птиця 
відлітає у вирій, а гаддя ховається в листя і залізає в землю, щоб перебути 
зиму. Але перед тим має відбутися рада, на якій зобов’язаний відзвітува-
тися за свої вчинки кожен плазун. Ті, хто не порушив протягом року да-
ної обітниці, мають право спочивати до наступного Руфа – 21 квітня, коли 
гаддя знову вилізає із землі; натомість такі, що вжалили людей або тва-
рин, не мають права на спочинок, бо їх «не бере земля», а відтак нечестив-
ців проганяють геть; це особливо небезпечне гаддя – воно кидається під 
колеса, нападає на людей. Тому, вірячи в таку легенду, дітям забороняли 
ходити до лісу, щоб не зустрітися з «шатунами», а також не провалитись 
у яму, де мають зимувати плазуни. Якщо хтось провалиться, то буде цілу 
зиму лизати з ними «гадючий камінь».

На Закарпатті Здвиження було останнім днем заготівлі горіхів («бо за-
лишилися лише нечервиві») та яблук, котрі тримали на зиму. З цього дня 
починають відлітати дикі гуси.

Свитку на Здвиження скидай, а кожух одівай.
Хто не обсіявся до Чесного Хреста (так у народі називали це свято), той 

не варт собачого хвоста.
«Місяцелік»

Євген Юліанович 
Перфецький

18.8.2022 року минуло 75 ро-
ків з дня смерті історика, до-
слідника минувшини закарпат-
ських українців Євгена Юліано-
вича Перфецького.

Євген Перфецький на-
родився в сім’ї священника 
01.04.1888 р. в с. Носів, Підляш-
шя, помер 18.08.1947 р. в Барді-
ївських Купелях.

Після закінчення класич-
ної гімназії у 1908–1912 рр. 
навчався на історико-філо-
логічному факультеті Санкт-
Петербурзького університету. 
Після закінчення університету 
був залишений для здобуття 
професорського звання і поглиб-
лення знань з історії слов’ян і 
балканських народів. У 1912–
1914 рр. продовжив навчання 
на філософському факультеті 
Віденського університету, до-
сліджував архівні джерела в 
Будапешті, Мукачеві, Ужгороді 
та інших містах Австро-Угорщи-
ни, зокрема з історії заселення 
Угорської Русі (Закарпаття) та 
поширення русько-українського 
елементу в давні часи в Угорщи-
ні. Результатом науково-пошу-
кової діяльності Є. Перфецького 
стали ґрунтовні дослідження з 
давньої історії Закарпаття: «Об-
зор угрорусской историографии» 
(1914), «Религиозное движение 
в Угорской Руси в ХVІ в. и на-
чале ХVІІ в.» (1915), «Печатная 
церковно-славянская книга 
Угорской Руси в ХVІІ–ХVІІІ вв.» 
(1916), «Угорська Русь-Україна 
в першій половині ХVІІ-го віку» 
(1917), «Мукачівський протоігу-
мен Іоанникій Базилович і його 
«Brevis notitia».

На ці публікації 1922 р. від-
гукнувся рецензією під назвою 
«Праці Є. Перфецького по іс-
торії Угорської Русі-України» 
В. Гнатюк. Завершуючи ко-
роткий аналіз указаних дослі-
джень, Гнатюк писав: «Усі ці 
праці є витягом з великої пра-

ці цього автора «Начерк історії 
Угорської Русі-України», яку 
автор в рукопису втратив при 
переїзді з Московщини на Укра-
їну в початках 1918-го року».

1919 р. Є. Перфецький став 
доцентом Київського універси-
тету, де читав лекції з історії 

Галицької Русі 14-15 ст., пов-
стань козаків проти Польщі 16-
17 ст. і з історії Закарпаття.

У серпні 1921 р. Є. Перфець-
кий емігрував до Відня, а з 
грудня 1921 р. за рекоменда-
ціями професорів В. Ягича і 
Л. Нідерле почав викладати у 
новозаснованому Словацько-
му національному університеті 
(нині – Університет ім. Я. А. Ко-
менського) в Братиславі (до 
1935 р. був доцентом, з 1935 р. 
– екстраординарним, а з 1939 
р. – штатним професором), де до 
кінця свого життя читав курси 
із східноєвропейської історії, зо-
крема історії слов’ян і Підкар-
патської Русі, яку неодноразово 
відвідував у міжвоєнні роки з 
науковою метою, а також висту-
пав із лекціями в Мукачеві, Бе-
регові, Ужгороді для вчителів і 
місцевої інтелігенції, з багатьма 
представниками якої підтриму-
вав творчі зв’язки.

Результатом тривалих на-
укових студій на Підкарпатській 
Русі були нові праці Є. Перфець-
кого про державну належність 
Закарпаття в 10–11 ст., історію 
релігійних та соціально-еконо-
мічних відносин у 13–15 ст., зо-
крема: «Важливе вивчення істо-
рії Підкарпатської Русі», «Князь 
Федір Корятович Мукачівський» 
(1922), «Огляд історії Підкар-
патської Русі», «Східна церква 
Підкарпатської Русі в старо-
давні часи» (1923), «Друкарні 
та стародруки Підкарпатської 
Русі» (1926), «Про католиць-
кі візитації в 50-х роках ХVІІІ 
ст. в Мароморошській, Ужго-
родській та Угочській жупах» 
(1931), «Назва Боржава у дже-
релах ХІІІ–ХV ст.» (1932) та ін.

Дослідник наукової спадщи-
ни Василь Гривна в статті про 
історика-карпатознавця заува-
жив, що «є щось зворушливе в 
тій любові, з якою Є. Перфець-
кий підпорядкував свої науко-
ві інтереси і присвятив більшу 
частину свого життя вивченню 
закутини східнослов’янського 
світу – закарпатським україн-
цям. Він скромно й тихо, не га-
няючись за зовнішнім успіхом, 
цілеспрямовано йшов своїм спо-
кійним життєвим шляхом, зна-
ходячи для себе велике задово-
лення в усвідомленні того, що 
його праці, присвячені улюб-
леній Підкарпатській Русі, ста-
нуть на користь закарпатоукра-
їнському народові, оскільки від-
творюють його власне минуле, 
чим допоможуть формуванню 
національної та політичної сві-
домості закарпатських русинів».

Літ.: Гривна В. Євген Пер-
фецький // Науковий збірник 
Музею української культури 
у Свиднику. VІІІ. – Брати-
слава–Пряшів, 1976; Dostalová 
M. Bratislavské roky historika 
Eugena Julianoviča Perfeckého 
// Slovanské štúdie (1/1995). – 
Bratislava, 1998; Данилюк Д. Іс-
торична наука на Закарпатті 
(кінець ХVІІ – перша половина 
ХХ ст.). – Ужгород, 1999.

С. В. Віднянський.
«Україна в міжнародних 

відносинах. 
Енциклопедичний слов-

ник-довідник». Київ, 2016.

Нещодавно вийшло друком музей-
не видання «Колекція ікон Закарпат-
ського музею народної архітектури та 
побуту».

Видання здійснювалося в рам- 
ках реалізації міжнародного гран-
тового проекту «Культурні зв’язки 
– культурна мобільність в при-
кордонному регіоні. HUSKROUA 
/1702/3.1/0040» за програмою тран-
скордонного співробітництва ENI 
Угорщина-Словаччина-Румунія-
Україна 2014-2020.

Видання є продовженням серії пу-
блікацій Закарпатського музею на-
родної архітектури та побуту, що зна-
йомлять шанувальників мистецтва зі 
своїми збірками. Альбом містить фо-
тоілюстрації взірців народного іконо-
пису ХVІІ – першої половини ХХ ст., 
що були поширені на теренах Закар-
паття, а нині зберігаються в колекції 
музею. Тут представлені різновиди 
ікон, техніки їх виконання, ареал 
побутування. Серед них: ікони, на-
писані на дереві, металі, склі, папе-
рі (літографія), на полотні. Завдяки 
іконописній збірці всі бажаючі мають 
змогу не просто ознайомитися з цим 

видом мистецтва, а й прослідкувати 
його розвиток, зміни, тенденції та ві-
яння того чи іншого періоду на тере-
нах Карпатського регіону.

Над виданням працювали Маряна 
Мегела, заступник директора з на-
уково-освітньої роботи, Василь Ко-
роль, старший науковий співробіт-
ник відділу фондів, фотограф Сергій 
Гудак та видавництво Олександра 
Гаркуша.

Закарпаття онлайн.

Вересень – рум’янець року.
Вересень без перевесла.
Садок у вересні, що кожух у січні.
Вересень весіллями багатий.
Вересень каже: «Берися, бо як зима прийде, хоч і схочеш 

узятися, то не візьмеш!»
Осінь на строкатому коні їздить.
Ластівка весну починає, а осінь покидає.
Всякому літові кінець, а осені початок.
Хвали літо, коли осінь прийде.
Буде погода, як не потече з неба вода.
Літуй не літуй, а осінь таки прийде.
У пустій стодолі й горобці не тримаються.

З листків календаря
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