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Концерт для України
В Словаччині пройшов цілий ряд концертів на підтримку 

України, між ними і на сході республіки.
В неділю, 6 березня 2022 р., в Кошицях, крім інших мит-

ців, виступила й місцева філармонія. В Пряшеві предста-
вилися артисти, які вчилися в Театральному інституті ім. 
Карпенка-Карого: Ярослава Сисак, Євген Либезнюк, Ми-
хайло Гудак, котрий пояснив значення державного гербу 
України та продекламував уривок з гімну України, який 
переклав й на словацьку мову. Разом з ними виступали 
люди родом з України, які вчилися або вчаться в Пряшеві: 
співачка Піддуклянського художнього народного ансамблю 
ПУЛЬС Людмила Козирєва, студенти пряшівських вищих 
учбових закладів. Солістка пряшівської групи Грдза Сусан-
на Яра теж має корені в Україні. Великі оплески дісталися 
чоловічій співацькій групі ансамблю ПУЛЬС, яка виконала 
козацькі пісні.

Як підкреслив модератор, Пряшів тісно перев’язаний з 
Україною, бо в цьому місті є залишки колись розвиненого 
українського шкільництва в Словаччині в подобі З’єднаної 
школи ім. Т. Шевченка з українською мовою навчання та 
Інституту україністики Пряшівського університету, діють 
тут різні українські організації та установи, між ними Сло-
вацько-український культурний та інформаційний центр. 
Виступи на сцені, як правило, закінчувалися словами на 
славу України, на які масово відгукувалася численна пу-
бліка словами Героям слава. Понад двогодинний концерт 
вислав позитивну енергію тим, які захищають Україну і 
підкріпив духа тих громадян України, які в Пряшеві вчать-
ся, працюють або опинилися в ролі біженців.

-пб-
Фото Л. Цупера.

Сьогодні дуже сонячно. І це 
мій страшний сон. Хочеться пря-
мо зараз прокинутися від цього 
жахіття. 6 днів зовсім не сплю, 
майже не їм. Тому слабкість моз-
ком сприймається як сон. От-от 
прокинусь та з полегшенням 
видохну: «Фуф! Україна в по-
рядку!» Кілька секунд, і я схаме-
нулась. Це не сон! Це найгірша 
реальність. Мені навіть у жахли-
вих снах такого не снилося.

Я з дитиною випадково ввече-
рі 23 лютого встигла перетнути 
кордон. Я мала за 2 тижні повер-
нутися додому в рідний Херсон. 
Тому речей взяла мінімум, зали-
шивши вдома мою любу Бабусю 
із собачкою та котиками.

Але близько 5 ранку 24 лю-
того почався із неочікуваного 
дзвінка родича: «Війна почала-
ся!.. росія на нас напала!». Жах! 
Не вірю! Досі… Я за кілька хви-
лин потрапила в іншу реаль-
ність. Весь мій світ зруйнувався 
і безжалісно знищується. Більше 
нема того спокою, що був.

Тепер сенс життя – отримати 
від Мами смайлик у відповідь 
кожні 2 години цілодобово, на-
віть вночі. Коли вони не дохо-
дять – холодіють всі кінцівки та 
німіє все тіло, але втішаю себе, 
що батьки, можливо, у підвалі, 
бо поруч нема бомбосховищ. 
Хвилююсь за неї, у неї ліків 
днів на 10 вистачить… Телефо-
ную Бабусі – вона залишилася 
у домі одна, їй 87 років – кожен 
раз стискається серце сильно-
сильно, поки не відповіла… Да-
лі ріднесенька сестра із двома 
маленькими дітками… З нею 
чоловік, але я маю їх почути. 
Інсулінозалежна матір чоловіка, 
поруч з нею племінниця, мама 
якої зараз дуже далеко… Вони 
всі не встигли евакуюватися… 
Мої друзі, знайомі… Ніхто не жа-
ліється, ніхто не істерить… Всі в 

такому шоці та жахітті, що сил 
нема на емоції. Навіть просто 
СОН – тепер його не існує. І так 
кілька діб. А далі ми вже не ра-
хували дні. Почалися такі мото-
рошні обстріли та вбивства про-
стих цивільних, що всі поняття 
змінилися.

Тепер щастя – це коли смай-
лик до рідних доставлено. По-
двійне щастя – коли прийшов 
смайлик у відповідь. А ейфорія 
– це коли ти чуєш у відповідь 
на гудки рідний голос… Але і цю 
єдину радість відняв режим та 
диявольське божевілля «росій-
ських визвольників» на чолі із 
президентом росії.

День 6, 7, 8… Вони оточили 
місто, вони зайшли у нього… 
вони усюди, стріляли всю ніч по 
школам, дитячим садкам, жит-
ловим будинкам… Розстрілюва-
ли швидкі та пожежні машини. 
Грабували магазини та вбивали 
перехожих. Застрелили чоло-
віка, який вийшов у відчаї зна-
йти їжу для вагітної дружини 
із малою дитиною. Розстріляли 
автівку із жінкою з дітьми – во-
на шукала нове сховище, бо їх 
житло було зруйноване, а вся 
сусідня сім’я поруч загинула у 
власному будинку від прямого 
попадання бомби. Всі друзі та 
знайомі із пекучим болем роз-
повідають про гидотні злочини 
людства «братішек» із росії.

9 день війни. Вранці зв’я за-
лася із рідними, але вони все 
слабкіші та безсилі. Але я почу-
ла їх! Потім ці російські нелюди 
вимкнули телебачення у Херсо-
ні, через кілька годин інтернет 
і мобільний зв’язок. Я не можу 
ні з ким зв’язатися. Що з ними? 
Як вони? Що відбувається? Як 
бути? Чому? За що? Як справи-
тися із цим кожному Україн-
цю? Без ліків, без їжі, без води, 
без зв’язку? Без змоги вийти, 

бо місто заміноване, хаотично 
продовжують вбивати та на-
віть ґвалтувати, тримають у за-
ручниках все місто. Молю Бога, 
щоб дав сили нашій Українській 
армії вистояти, щоб Українці ви-
тримали. Коли це скінчиться? 
Нас підтримує весь світ, але це 
зовсім не захищає рідних. Світ 
майже захопив божевільний ти-
ран, тому «занепокоєння» тут 
мало. Так, війна скінчиться. ЗСУ 
вистоять! Ми всі віримо. Тільки 
дуже страшно за рідних. Хоч би 
витримати.

Особисто я в порядку, дякую-
чи словацькому народові, який 
в такий тяжкий час безкоштов-
но допомагає нам, українцям.

Чекаємо на перемогу! Інакше 
не можна, бо перемога України 
захистить весь світ. Зараз Укра-
їна воює за мир на всю планету. 
Тримаймося!

Галина ГОДИНА.

Через війну в Україні жінки, діти 
та старші люди масово виїжджають 
за кордон. Часом діти змушені самі 
долати цей шлях, аби дістатися до 
безпечного місця.

Про маленького героя загово-
рили не лише в Словаччині чи 
Україні, але і в світі. Це 11-річний 
хлопчик із Запоріжжя. Він перей-
шов українсько-словацький кордон 
в ніч на 6 березня 2022 року, бо 
мама була змушена залишитися в 
Україні.

Цю історію розповіли на сторін-
ці Міністерства внутрішніх справ 
Словацької Республіки.

Працівники уточнили, що дитина 
мала лише невеликий рюкзак та 
поліетиленовий пакет. Номер теле-
фону родичів, які живуть у Словач-
чині та можуть подбати про хлоп-
чика, записали у нього на руці. 

Прикордонники Словаччини за-
значили, що молодий запорожець 
підкорив їх своєю посмішкою, без-
страшністю та рішучістю.

Волонтери на кордоні подбали 
про хлопця: пригостили теплим ча-
єм, нагодували, розмістили в теплі, 
ще й запакували харчі в дорогу. 
Потім мандрівника довезли до Бра-
тислави, де його зустріли родичі.

Наступного дня, після вдалого 
перетину кордону, мама хлопця 
Юлія записала відеозвернення. Во-
на зазначила, що є вдовою та бага-
тодітною мамою.

«Я дуже вдячна, що врятува-
ли життя дитині, бо поруч з мо-
їм містом – атомна станція, яку 
російські окупанти обстріляли й 
вона горіла. Я не можу залишити 
свою маму, бо їй 84 роки й вона не 
може сама пересуватись», – пояс-
нила жінка.

Джерело: Міністерство 
внутрішніх справ СР.

Війна
Життя розкололось на «після» і «до»,
Гулом шаленим розрізано хмари.
О ненависна рашистська ордо,
Тобі лиш диявол сьогодні до пари.
Ти тішиш себе смертю наших родин?
Дітьми України пролитою кров’ю?
Яке ти тупе, там, де гине один,
Піднімуться десять і стануть до бою.
Тішать тебе наші сльози в очах,
Змішані з потом, болем, землею?
Яке ти тупе, повір, то не страх,
То віра, що ти сам змішаєшся з нею.
Сміливо вбиваєш дитину, фашист,
А перед солдатом тремтиш, як билина!
Невідспіваний згинеш, як терорист,
Не прощає катів моя Україна!
Розкажи світу, як добиваєш своїх,
Брешеш їх матерям, навіть тіл не збираєш.
Зупинися нарешті! Це більше, ніж гріх!
Ти бомбив Бабин Яр! Ти нас двічі вбиваєш?
А ми вистоїм знов, піднімемось з руїни,
І тобі ДНК наше не прочитати!
Ти уже зрозумів, що таке Україна?
То є НАШЕ, СВЯТЕ! Тобі нас не здолати!

Владислава БЕРДАЛЬ
02.03.2022

Перемога України захистить весь світ
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Виставка
2 березня ц.р. в рамках ци-

клу «Мистецтво для всіх» у 
Словацько-українському куль-
турному та інформаційному 
центрі в Пряшеві було відкри-
то виставку картин. Йдеться 
про виставку художніх робіт, 
головним чином картин колек-
тиву авторів – Олени Ньорби, 
Михайла Шкурли, Сергія Сте-
панова, Івана Сакали, Йосифа 
Мулика, Ладислава Цупера та 
Володимира Семанчика. От-
же, на виставці представлено 
широкий діапазон авторів – від 
авторів-любителів до відомих 
в мистецьких колах художників. 
Виставку відкрив заступник го-
лови Центральної ради СРУСР 
Павло Боґдан. Авторів і їх робо-

ти представив присутнім кура-
тор виставки Ладислав Цупер.

Двоє авторів, О. Ньорба 
та С. Степанов, є з Украї-
ни, О. Ньорба – із найзахідні-
шої точки України, Ужгорода, 

а  С. Степанов – із самого схо-
ду – з міста Охтирка Сумської 
області, яке цими днями було 
обстріляне ворогом із засто-
суванням забороненої вакуумної 
зброї.

На це запитання можна відпові-
сти так: знаємо лише те, що дозво-
лила знати Росія (незалежно від то-
го, чи була царська, чи радянська). 
Обидві вважали Україну за свою за-
конну колонію.

Російський характер комплікова-
ний. Росіянин не може сприймати 
світ європейськими очима, бо він 
– азіат, в його жилах тече татарська 
кров найвищого ґатунку часів тата-
ро-монгольського іга.

Ще одна влучна характеристика 
росіян. Микола Гоголь, український 
письменник, якого росіяни при-
своїли, писав: «Росіяни – продукт 
змішування й виродження різних 
народів у процесі колонізації фі-
но-угорських, тюркських та інших 
земель. Україна ж для мене – пра-
давній корінь українського істо-
ричного дерева, у який уїлася Росія 
як паразитарний наріст омели».

Це, нарешті, доказали велико-
британські вчені в галузі ґенетики 
у 2012 році під керівництвом Піте-
ра Фостера Форстера. Було доказа-
но, що росіяни і фіно-угри є іден-
тичні, а найближча їх рідня – тата-
ри. Ґенетично російський народ до 
слов’ян ніякого відношення не має. 
Характерні риси росіян: обдурю-
вання, лицемірство, віроломство, 
ароганція.

Росія не тільки не була гарантом 
незалежності України, але її пер-
шим ворогом, що наочно бачимо 
початком війни проти України.

Свого часу Карл Маркс зазначив: 
«Росія, не маючи ніякого відношен-
ня до Русі і, вкравши свою нинішню 
назву, проте нахабно претендує на 
історичний спадок Русі, створений 
на 800 років раніше».

Москва була заснована аж у 1147 
році, а в 1156 р. було збудовано 
дерев’яну фортецю-укріплення 
Кремль. Навколишнє поселення 

називалося Кучково, що лежало на 
березі ріки Клязьми, які були пере-
йменовані на Москву (і ріка, і посе-
лення). У межиріччі Волги і її при-
токи Оки жили племена: чудь, мері, 
мордва, кержаки, мещери, вотяки, 
фіни, угри (не мадяри), булгари, 
марійці та татари.

У російській мові існує 60-70% 
несло в’янської лексики, решту 
вкрали від українців.

Коли Москва говорить про мир, 
дипломатичні переговори, будьте 
впевнені, що вона озброюється і 
має агресивні наміри, вона точить 
зуби на чужі території. Захопила 
Крим, стала панувати в Чорному 
морі. Що їй зробили? Нічого.

Десь у 2014 році з ініціативи Ро-
сії були на території України утво-
рені сепаратистські Донецька і Лу-
ганська республіки, які озброювала 
Росія, які стали військовим плац-
дармом, так само, як і присвоєний 
Крим. Це все виникло плановано й 
давніше, що підтверджує, що Росія 
до війни готувалася поступово.

Яким правом Москва на україн-
ській території заснувала в Доне-
цьку Російський політехнічний ін-
ститут, Донецький російський уні-
верситет? Безумовно, ця територія 
для Росії важлива, бо там знаходи-
лись: Донецький кам’яновугільний 
басейн, Криворізький залізорудний 
басейн, Донецький металургійний 
завод; машино-будівельний у Лу-
ганську, а також заводи харчової і 
легкої промисловості, заводи гір-
ничого устаткування, трубопрокат-
ний, хіміко-фармацевтичний завод 
і т. д. Продукція цих заводів йшла 
безкоштовно до Росії. Ось чому бу-

ло потрібно творити там свою вій-
ськову базу.

Запитаєте: а що населення? Укра-
їнське в основному депортоване, а 
ті, що залишились – русифіковані, 
без національної свідомості. Основ-
не населення переселене російське 
ще з часів радянської влади, коли в 
Україні 95% підприємств було під-
порядковано Москві.

Втрата України для Росії була ве-
лика: із 64 видів продукції, які екс-
портував Радянський Союз, 45 були 
українські виробництва (95% заліз-
ної руди, 75% електроенергії, було 
побудовано 5 атомних електро-
станцій, одна з них – Чорнобиль-
ська), 70% металу, 65% вугілля, 
65% цукру, із 65 мільярдів доларів 
заробленої валюти Україна не діс-
тавала ані цент.

Економічний грабунок ліг тяга-
рем не лише на людей, а й на при-
роду: знищено 50% українського 
чорнозему, промислові відходи за-
бруднили 200 тисяч гектарів зем-
лі, зникло 20 тисяч малих річок. 
А Чорнобиль – цей «чорний біль 
українського народу»? Виникає 
думка, чи це не було покарання 
українців, застереження. Адже до 
сьогодні ніхто не був засуджений 
за заподіяну катастрофу. А те, що 
надсилалось з різних країн світу 
потерпілим і становило мільярду 
доларів, присвоїла собі Росія.

Пригадаймо 1968 рік, коли Ра-
дянська Росія в ООН запропонувала 
цей рік виголосити за Рік порозу-
міння між народами. Одночасно 20 
серпня 1968 року почала окупація 
ЧССР під назвою «Операція Дунай» 
з 27 дивізіями з 300-тисячним вій-

ськом, 6000 танками, 1000 літака-
ми. Аби не називали росіян агре-
сором, Брежнєв наказав приєднати 
до окупації Польщу, Східну Німеч-
чину, Мадярщину, Болгарію. За-
були? Маєте коротку пам’ять. Тим 
шляхом ішов і Путін і тепер. Харак-
терне для росіян: одне говорити, а 
інше робити.

«Немає в світі ані одного наці-
онального імені, яке викликало 
б проти себе стільки ненависті, 
злоби й нападів та пропаганду, як 
слов’янська назва території й наро-
ду: «Україна», «українець», – писав 
С. Шалухин. І все завдяки Росії, яка 
отруювала різні народи цією нена-
вистю до України.

Україна віками була сіллю в оці 
Росії, незалежно від суспільного іс-
нуючого ладу, бо їй потрібні були 
її врожайний чорнозем, природне 
багатство, а не українці. Звідси зро-
дились у росіян характерні слова: 
захопити, присвоїти, ліквідувати.

Це вони задовго до фашистів 
видумали концентраційні табори 
(ҐУЛАҐи) та ще т. зв. «психушки» – 
психологічні лікарні, де щоденно 
примушували українців приймати 
ліки, від яких мозок припиняв нор-
мально працювати, людина става-
ла млява, безвладна аж до смерті.

Найбільшою і найглибшою трав-
мою українців була русифікація, 
яка почалась Переяславською уго-
дою (1654 р.), але найжорстокішою 
вона стала в радянські часи. У чому 
полягала русифікація? За словами 
О. Пахльовської, вона полягала у 
«забороні національної історії, за-
бороні національної мови, забороні 
національної церкви».

Звернемось до запису в щоден-
нику О. Довженка: «Єдина країна 
в світі, де не викладалася в уні-
верситетах історія цієї країни, де 
історія вважалася чимось заборо-
неним, ворожим і контрреволю-
ційним, – це Україна. Другої та-
кої країни на земній кулі немає».

Історію своєї країни вивчали 
французи, англійці, іспанці, німці, 
чехи, словаки, поляки і т. д., лише 
не українці. Пізнання історії робить 
духовний світ людини багатшим, 
вона дізнається, хто вона, з якого 
роду, племені, нації, її коріння ста-
ють міцнішими й вона впевненіше 
стоїть на своїй землі.

Радянська система послідовно, 
крок за кроком вела денаціоналі-
зацію, а «всяка денаціоналізація 
зводилась на ослаблення енергії 
думки, на мізерність запустіння, 
неетичності, застою, вимирання», 
за словами проф. О. Потебні.

У радянській уніфікованій лабо-
раторії національностей все зводи-
лось до поширення російської мови 
як «загальнозрозумілої мови» всіх 
14 союзних республік; назва «Укра-
їнська Радянська Соціалістична 
Республіка» – формальна, а не ді-
юча; Росія вела всі союзні республі-
ки до «злиття націй», до творення 
безнаціонального, але російського 
«радянського народу» в єдинокров-
ній, таким чином, Росії.

Які були форми русифікації?
– Т. зв. українізація у 20-х роках, 

викриття щирих українців, яких 
поступово ліквідували. Перший, 
котрий усвідомив облудну ідео-
логію марксизму-ленінізму, був 
М. Хвильовий, письменник, який 
проголосив: «Геть від Москви!» 
Змушений був застрелитись, щоб 
не зазнати радянської тортури;

9 березня 2022 року минає 
208 років з дня народження 
поета, художника, мислителя 
Тараса Шевченка.

 Тарас Шевченко (9.3.1814 – 
10.3.1861) – це гордість нації, 
символ України, пророк, який 
у своїх творах глибоко розкрив 
душевне багатство народу, 
осмислив минуле, сучасне і 
майбутнє України.

Його творчість – невмируща, 
невичерпна, зігріта любов’ю 
до людей, до рідної землі, 
пройня та гнівом до ворогів.

Тарас ШЕВЧЕНКО

Молитва
Царям, всесвітнім шинкарям,
І дукачі, і таляри,
І пута кутії пошли.
Робочим головам, рукам
На сій окраденій землі
Свою ти силу ниспошли.
Мені ж, мій боже, на землі
Подай любов, сердечний рай!
І більш нічого не давай!

24 мая [1]860,
СП]

Царів, кровавих шинкарів,
У пута кутії окуй,
В склепу глибокім замуруй.
Трудящим людям, всеблагий,
На їх окраденій землі
Свою ти силу ниспошли.
А чистих серцем? Коло їх
Постав ти ангели свої,
Щоб чистоту їх соблюли.
Мені ж, о господи, подай
Любити правду на землі
І друга щирого пошли!

25 мая [1860,
С.-Петербург]

Злоначинающих спини,
У пута кутії не куй,
В склепи глибокі не муруй.
А доброзиждущим рукам
І покажи, і поможи,
Святую силу ниспошли.
А чистих серцем? Коло їх
Постави ангели свої
І чистоту їх сиблюди.
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.

27 мая [1860,
С.-Петербург]

Тарас Шевченко – гордість України

Ùî çíàºòå ïðî Óêðà¿íó?

Що таке тимчасовий притулок?
– Статус особи з призначеним тимчасовим при-

тулком у Словаччині дозволить вам працювати 
в Словаччині.

– Ми забезпечуємо безкоштовне проживання, 
харчування, охорону здоров’я та гігієну.

– Ваші діти можуть відвідувати школи в Словач-
чині.

– Після подорожі в інші країни ЄС можна без 
проблем повернутися до Словаччини.
Де можна попросити тимчасового притулку?

– Одразу в спеціальних реєстраційних центрах 
біля кордону (транспорт буде зaбезпечений ав-
тобусом):

Місто Гуменне (Humenné) – Муніци-
пальна спортивна зала, вул. Хемлонська 
(Chemlonská), 7, GPS 48.92848130539405, 
21.90730335590415

Місто Михалівці (Michalovce) – Муніципальна 
спортивна зала, вул. Спортивна (Športová), 31 
GPS 48.7622211632288856,21.916542605362935

Після реєстрації ми пропонуємо транспорт 
до місць розміщення всередині країни.

– Пізніше на будь-якому місці роботи поліції у 
справах іноземців у Словаччині minv.sk?/ocp.

Усі робочі місця відкриті 24 години на добу, 7 
днів на тиждень.

Важливо:
– Якщо у вас є проїзний документ, посвідчення 

особи чи інший документ, не забудьте взяти 
його з собою, тимчасовий притулок вам нада-
дуть негайно.

– Вам нададуть тимчасовий притулок, навіть як-
що у вас немає документів

– Ваша заява буде розглянута протягом при-
близно 30 днів.

– Уважно зберігайте всі видані документи – у вас 
їх будуть просити при забезпеченні житла, пра-
цевлаштування чи виїзду за межі Словаччини.

– Увага: перемістіть годинник на 1 годину назад, 
ви перебуваєте в іншому часовому поясі.

– Не ставайте жертвами торговців людьми – вас 
хочуть зловжити на примусову роботу чи про-
ституцію. Нікому не передавайте документи, 
будьте обережні з приватними пропозиціями 
по вивозу та розміщенню.
– Якщо ви відчуваєте загрозу, дзвоніть на те-

лефонну лінію екстреної допомоги 112.
Ласкаво просимо до Словаччини.

Ми вам допоможемо.

Словацька Республіка надає тимчасовий притулок
громадянам України та членам їх сімей

(Продовження на 3 стор.)

Прийняли рішення за результатами перепису
28 лютого у форматі онлайн відбулося 44-те засідання Комітету в справах на-

ціональних меншин та етнічних груп, що працює при Уряді Словацької Республі-
ки. Голова Фонду підтримки культури національних меншин Алена Котванова 
на ньому інформувала про деякі зміни умов для подавання проєктів, але не вміла 
достатньо аргументувати, чому було так пізно видано заклик на подавання цьо-
горічних проєктів, що було й причиною пізнього виходу першого номера нашої 
газети. Голова комітету Ласло Буковський, уповноважений Уряду СР в справах 
національних меншин, інформував про те, що робоча група для інтерпретації ре-
зультатів перепису населення в 2021 р. пропонує, щоб для леґіслативних, адмі-
ністративних та інших потреб перша і друга національність наведена в переписі 
рахувалися разом. Наступного року дійде також до зміни ліміту кількості насе-
лення щодо вживання мови національної меншини з 20% на 15%. У зв’язку з тим 
буде створено робочу групу для найменування населених пунктів та їх частин в 
мовах національних меншин. Члени комітету прослухали також інформацію про 
підготовку Стратегії культури та креативної промисловості СР до 2030 року.

-пб-
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Час надзвичайно швидко минає, 
однак людина цього часто не помі-
чає. Навіть не хочеться повірити, 
що нещодавно відзначила свій ви-
нятковий життєвий ювілей, який 
не кожному доля уможливлює до-
чекатися – Маґда Мушинка. На-
лежить вона до когоpти тих, які 
все своє пpофесійне життя про-
вели в школі і всі свої зусилля 
пpисвятили вихованню моло-
дого покоління.

Маґда Мушинка (дівоче 
пpіз вище Шуp кала) наpоди
ла ся 10.02.1942 р. в Пpя ше ві. 
Батько загинув під час бом-
бардування міста в грудні 1944 
р., коли їй не було ще й трьох 
років (сестрі Наді – дев’ять 
місяців). Мативдовиця, крім 
власних дітей, виховувала ще 
дівчинусироту Анну, донь-
ку своєї покійної сестри, а на 
хліб заробляла тяжкою працею 
кухарки в ресторані. Ювіляpка 
відвідувала українську основну 
і середню школу в Пpяшеві, на-
зва якої кілька pазів мінялася (в 
сучасному це Зʼєднана школа ім. 
Таpаса Шевченка з українською 
мовою навчання), навчання 
пpодовжувала на Пряшівсько-
му педагогічному факультеті ім. 
П. Й. Шафаpика. Ще будучи сту-
денткою унівеpситету, вона по-
чала вчити в сеpедній школі, яку 
сама закінчила.

Після закінчення вищого на-
вчального закладу ювіляpка зали-
шилася віpною своїй рідній школі, 
ніколи не pозлучалася з нею – все 
своє пpофессійне життя відвела 
їй, майже сорок п’ять років учила 
біологію, хімію, музичне вихован-
ня, громадське виховання та інші 
предмети. Немало часу відвела і 

позашкільній діяльності. Вела різ-
ні гуртки, готувала учнів на олім-
піади, їздила з ними в екскурсії, 
організувала змагання, вечори, 
різні програми тощо.

У 1967 році вийшовши заміж за 
старшого викладача університету 
Миколу Мушинку, молода вчи-
телька всі сили жеpтвувала освіті 

молодих людей. Здавалось, що ні-
що не пеpешкодить її злету. Однак 
наприкінці 60х pоків минулого 
століття (після радянської окупа-
ції у серпні 1968 року і наступної т. 
зв. нормалізації) почала мінятися 
істоpія, настав буpхливий і склад-
ний час, почали переоцінювати-
ся людські та суспільні цінності. 
Чимало людей потеpпіло, до тих, 
які були пеpеслідувані, належав і 
чоловік ювіляpки, його навіть на 
довгий час звільнили з роботи. 
Він змушений був працювати в 
робітничоселянських професіях 
і різним способом заробляти на 
прожиття. Молода дpужина стала 
для нього і для сімʼї великою опо-
рою, непохитно стояла на його 
боці i допомагала йому долати всі 
пеpешкоди.

Чоловік Маґди Мушинки пов

ністю свідомий того, що для нього 
вірна подруга життя зробила. Во-
на зуміла створити йому ідеальні 
умови для наукової роботи. Звіль-
нила його від побутових турбот, 
на друкарській машинці (пізніше 
на комп’ютері) переписала (і до-
сі переписує) кожну його роботу, 
стежить за кореспонденцією, від-

повідає на листи, їздить з ним 
на дослідження, конференції, 
дбає про архів і бібліотеку, 
укладає бібліографію, одним 
словом, є чудовою дружиною, 
матір’ю, бабусею, пpабабусею, 
але і незамінимою секретар-
кою.

Кропітка праця вчителя є 
непомітною і його педагогічна 
діяльність часто залишається 
на задньому плані суспільної 
оцінки. А саме скромні трудів-
ники на ниві народній вихову-
ють майбутніх фахівців для різ-

них сфер суспільного життя. Якщо 
оглянутися в минуле, пpотягом 
своєї учительської діяльності Маґ-
да Мушинка виховала сотні сту-
дентів, які знайшли своє місце не 
лише за межами Словаччини, але 
і Євpопи, пpацювали, а деякі ще 
пpацюють дипломатами (послами 
СP), економічними експеpтами 
не тільки дома, але і західноєвро-
пейському та азіатському pинках, 
pедактоpами закоpдонного pадіо, 
лікаpями, аpтистами, вчителями, 
успішними пpацівниками у всіх 
сфеpах економіки тощо.

Зичимо Вам, вельмишановна 
ювіляpко, міцного здоров’я, ба-
гато щастя, невтихаючої енергії, 
невичеpпної сили, pадості з жит-
тя та ще довгої і безхмарної осені 
життя.

Любиця БАБОТА.

Минулого року понад 326 тисяч людей відвідали музеї та гале-
реї Пряшівського самоврядного краю (ПСК) за 7 місяців роботи. 
Хоча це незначне зниження порівняно з 2020 роком, кількість від-
відувачів у кількох закладах збільшилася.

Підвищений інтерес з боку публіки фіксують Крайовий музей у 
Пряшеві, зокрема його філія Каштєль та археопарк у Ганушівцях 
н/Т., який більше ніж рік тому відвідало понад 8 000 людей. За-
галом до Крайового музею та трьох його філій, до яких входить і 
Каштєль у Стропкові, завітало понад 40 600 відвідувачів.

Найбільший інтерес, як завжди, викликав Любовнянський музей 
– замок у Старій Любовні, куди у 2021 році прийшли до 165 000 
відвідувачів. Завдяки насиченій культурній програмі минулого ро-
ку музей у Кежмарку відвідало більше людей, загалом понад 32 
тисячі.

Шариський музей в Бардієві відвідало понад 30 тис. осіб, Ви-
горлатський музей в Гуменному – понад 16 700 туристів, Музей 
сучасного мистецтва Е. Варгола в Меджилабірцях – понад 13 800 
відвідувачів, а Підтатранський музей в Попраді – понад 2,5 тис. 
осіб.

Успішний рік мають за собою обидві галереї Пряшівського само-
врядного краю, які оглянуло у 2021 році понад 26 400 відвідува-
чів, що на 11 400 людей більше, ніж у 2020 році. Минулого року 
Крайова галерея в Пряшеві мала майже на 100 відсотків більше 
відвідувачів – майже 11 000. Понад 14 000 людей відвідали Та-
транську галерею в Попраді.

ПСК, Пряшів.

– деукраїнізація шкіл: у Києві – 49 
російських, 34 українських та 88 
змішаних, що вели до російських; 
у Харкові – 2 українські, 136 ро-
сійських; у Херсоні – 5 україн-
ських, 49 – російських; Запоріж-
жя – 1 українська, 95 російських; 
у Донецьку – 146 російських, 
українських жодних, у Луганську 
60 російських, українських жод-
них і т. д.

– Учителі російської мови діста-
вали спеціальну грошову допла-
ту за кожного зрусифікованого 
українського школяра;

– тотальне нищення всього духов-
ного українського;

– офіційне діловодство велось на 
російській мові (мова науки, гро-
мадських організацій, підприєм-
ства, державних установ і т. д.);

– 1938 р. – Закон про обов’язкове 
вивчення російської мови в 
школах і вищих навчальних 
закладаx;

– русифікація починалася з дитя-
чого садка. Дитина знала слова 
«мама», «папа», «Ленін», «Ста-
лін», «партія». Стало незрозумі-
лим, хто кого вчить: мама своїх 
дітей чи діти-дошкільнята, які 
стали вважати своїх мам, бабусь, 
дідусів дурними, бо вони не го-
ворили так гарно, як їх вихова-
телька-росіянка. Коли дитина 
прийшла до школи, її почали ви-
ховувати за прикладом Павлика 
Морозова, який зрадив свого рід-
ного батька, удав його, і його за-
арештували. Так має поводитись 
кожний справжній піонер, твер-
дили учителі;

– 70 років витруювали з українців 
національну свідомість;

– споконвічна політика: все неро-
сійське має зникнути, згинути, 
розсмоктатися;

– військову службу українці вико-
нували далеко від свого рідного 
краю, вертались російськомовни-

ми, бо в армії панувала російська 
мова;

– ті, що закінчили педфакультети в 
Україні, були направлені до Росії, 
а росіяни – в Україну;

– підтримування змішаних шлю-
бів;

– всі, хто піднімався на боротьбу за 
свою національність, були ворога-
ми народу, буржуазними націона-
лістами, терористами і сепаратис-
тами, або ще мазепинцями, пет-
люрівцями, бандерівцями і т. д.
Два приклади «гуманного» став-

лення до людської істоти.
У 1930 р. було скликано до Хар-

кова Всеукраїнський кобзарський 
з’їзд. Зібралося до 200 осіб стар-
шого віку. Після закінчення з’їзду 
всіх вивели на двір і посадили до 
вантажних машин, прикритих бре-
зентом, які там чекали. Везли їх 
кудись. Ніхто не знав куди. На за-
питання не відповідали. З вантаж-
них машин погнали їх до «телячих» 
вагонів. Ешелони їхали з півдня на 
північ, без води, їжі, ставало холод-
но. Десь у безлюдному місці, покри-
тому півметровим снігом, наглядачі 
вигнали всіх і повели до яру. Кобза-
рів загнали у сніг по пояс і чекали, 
поки вони замерзли.

Вдруге цей засіб повторили в 
1938 році, коли везли ешелон з т. 
зв. «ворогами народу» до сибір-
ського Тайшету. Тримали всіх у за-
критих вагонах в лютих морозах, 
погано одягнених людей, поки не 
замерзли. Потім всіх кинули до ями 
і закопали.

Однак, першим «чорнобилем», 
організованим більшовиками, бу-
ло потоплене в крові відродження 
Української держави – Української 
Народної Республіки (1918-1920) 

з президентом М. Грушевським із 
жовто-блакитним прапором і Три-
зубом. Жовто-блакитний прапор на 
росіян діяв, як червоне полотно на 
іспанських биків на кориді. Тому в 
1991 році переважна більшість де-
путатів Верховної Ради, за вказівка-
ми Москви, відголосувала оберне-
ний прапор, що привів до військо-
вої катастрофи.

Другим «чорнобилем» була тра-
гедія українського села. Справжній 
господар став «куркулем». За роки 
колективізації знищено 200 тисяч 
міцних і продуктивних господарств. 
«Розкуркулених» сімей вивезли в 
Сибір (200 тисяч). Не менш стра-
хітливий був злочин – примусова 
хлібозаготівля, якими вимітали з 
села останню зернину. Села, які не 
мали з чого дати зерно, заносились 
на «чорну дошку» – заборону виїз-
ду з села, відмова продажу селянам 
гасу, сірників, солі та багато інших 
продуктів, що привело до штучного 
голоду – найстрашнішого злочину 
проти людяності. Перший голод 
(1921-1924) взяв 1 млн людських 
втрат. Другий – штучний голод 
(1932-1933) взяв 10 млн. Третій – 
1946 – 1 млн.

Етнічні втрати України були ве-
личезні. У 1923-1925 рр. було висе-
лено патріотичну інтелігенцію без 
права повернення в Україну (200 
тисяч); винищення професійної ін-
телігенції за судовими процесами 
«Союзу Визволення України», скон-
струйоване кагебістами, – 100 224 
чоловік, висланих до ҐУЛАГів; і, на-
решті, 1939-1942 рр. 40 тисяч укра-
їнської інтелігенції Західної Украї-
ни. Не менші були людські втрати 
українців у Другій світовій війні: 
8,5 млн. О. Довженко твердив 12 

млн. За В. Горбачуком, за радян-
ський період в Україні було втраче-
но 21 млн чоловік.

Ще одна характерна риса русифі-
кації – насильна депортація україн-
ців, тобто примусове виселення з 
місця постійного проживання.

У перші роки після революції Ле-
нін в 1917 р. приєднав до Росії те-
риторії, де жили українці: Кубань 
– 2 млн, Курськ – 1.3 млн, Воронеж 
– 1 млн. Окрім того, українців за 
роки радянської влади депортува-
ли на Далекий Схід, Зелений Клин, 
Північ, Казахстан (100 тис.) та інші 
місця.

Від 1926 року до 1989-го р. ро-
сійське населення в Україні збіль-
шилось з 2 млн на 12 млн. Зокрема 
землі, виморені голодомором, засе-
ляли росіянами, міста поповнюва-
лись, Крим став домівкою партій-
ної та військової номенклатури в 
пенсійному віці.

Не покращали ані післявоєнні 
60-ті роки:
– переслідування молодих письмен-

ників «шестидесятників» (В. Си- 
моненко, Л. Костенко, І. Драч, 
М. Вінграновський, Є. Гуцало, 
І. Дзюба, В. Шевчук та інші);

– В. Симоненка, переодягнені в ци-
вільний одяг кагебісти на одній 
вулиці Києва докопали так, що він 
наступний день помер (1963 р.);

– суд у Львові над Л. Лук’я нен ком, 
Л. Кандибою, С. Віруном;

– умисний підпал Державної Пу-
блічної Бібліотеки АН УРСР у Ки-
єві;

– перша хвиля арештів україн-
ських діячів (Б. і М. Горині, П. За-
ливаха, С. Караванський, В. Мо-
роз, М. Осадчий, А. Шевчук та 
інші – 1965 р.);

– друга хвиля арештів (В. Чорно-
віл, Є. Сверстюк, І. Світличний, 
І. Дзюба, М. Осадчий, В. Стус, 
І. Калинець, Н. Світлична, Ю. Шу-
хевич та інші – 1972 р.);

– 1972-1973 – політичні процеси в 
Україні не припинились;

– Створення в Києві Гельсінськoї 
групи (1977), засудження М. Ру-
денка й О. Тихого на 10 років 
ув’язнення в ГУЛАҐах, арешт 
М. Матусевича, М. Мариновича – 
7 років і 5 років заслання;

– арешти продовжувались аж до 
1990 року.
На російській совісті цілий ряд 

злочинів, до яких ніколи не при-
зналися, вміли досконало ховати 
кінці у воді. Це вбивства: Л. Троць-
кого, С. Кірова, який був популярні-
ший від Сталіна, його ліквідували, а 
звинуватили українців; С. Петлюри, 
Є. Коновальця, О. Єфрименко, Л. Си-
миренка, І. Стешенка, М. Грушев-
ського, А. Волошина, С. Бандери, 
О. Литвиненка, Б. Нємцова, журна-
лістку А. Політковську, А. Горську, 
композитора В. Івасюка, В. Сту-
са, В. Симоненка та і Я. Масарика, 
А. Дубчека та багато інших.

Росія завжди була «щедрою» до 
українців. Що ж, побажаймо укра-
їнцям, якщо в їх серцях залишились 
якісь національні почуття, витри-
мати, повернути справжні кольори 
свого державного прапора і пере-
могти у цій кривавій катастрофі 
ХХІ століття.

Ми, українці, маємо чим пиша-
тися, бо ми – засновники європей-
ської білої раси, від нашої давньої 
мови пішли всі індоєвропейські 
мовні групи, від нас започатку-
вались західні, східні та південні 
слов’янські народи. Це доведено 
науковцями – ґенетиками Велико-
британії у ХХІ сторіччі.

Нема місця у світі для агресорів, 
нищителів людського життя.

Йолана ГОЛЕНДА.

Професії вчительки присвятила все своє життя

Ùî çíàºòå ïðî Óêðà¿íó?
(Закінчення з 2- стор.)

Найбільший інтерес – 
до Любовнянського музею

 Старолюбовнянський замок.
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Цього року, 29 січня, виповни-
лося 90 років від дня народжен-
ня, а 28 січня вже минуло 24 ро-
ки з тих пір, як перестало бити 
серце нашої дорогої мами, бабусі 
і зараз також прабабусі Зузани 
Бакошової, колишньої вчительки 
в Малому Липнику Старолюбов-
нянського округу.

Народилася вона в Шарисько-
му Чорному в родині Кучерявих. 
Усе своє плідне життя, після за-
кінчила педагогічної гімназії в 
Меджилабірцях в 1952 році, при-
святила педагогічній роботі, ви-
хованню молодого покоління та 
праці з людьми в мальовничому 
селі Малий Липник.

Крім щоденної педагогічної ро-
боти, вона допомагала діяльності 
жіночих організацій на курсах ва-
ріння, драматичним колективам 
та громадянським справам. Вона 
ніколи не знала сказати ні, коли 
хтось попросив її про допомогу. 
Не мала медичної освіти, але 
вміла надати першу медичну до-
помогу, чи то учням у школі, чи 

то дорос-
лим, якщо 
вони по-
требували 
такої допо-
моги.

З н а ч н у 
частину ак-
тивної ро-
боти вона 
присвятила діяльності колишньо-
го Культурного союзу українських 
трудящих (тепер СРУСР), пра-
цювала в органах і організаціях 
КСУТу, була членом Центрально-
го комітету КСУТу.

Після смерті чоловіка Андрія 
переїхала з Малого Липника до 
доньки до Кошиць, де вона пов-
ністю присвятила себе вихован-
ню двох своїх внуків.

З часу відходу у вічність мину-
ло вже 24 роки, у серці залишив-
ся біль, але й прекрасні спогади.

Просимо всіх, хто її знав – при-
святіть їй тиху згадку.

Доньки Оксана 
та Гавриїла з родинами.

ВЕЛИКА ТРНЯ – 
VEĽKÁ TŔŇA
(окр. Требішов)

Русини – українська людність 
на східних теренах Словаччини, 
у жупах Земплин, Шариш, Спиш 
– в 1773 році населяли близько 
300 сіл і лише в 19 селах про-
живали змішано. Проте якраз 
русини найбільше піддавалась 
асиміляції. Прикладом може по-
служити село Велика Трня в Тре-
бішовському окрузі. Русини, за 
твердженням декотрих істориків, 
тут проживали від ХVІІІ ст., проте 
виразних національних слідів не 
залишили. Правда, вони побуду-
вали тут церкву східного обряду 
з церковнослов’янською мовою 
відправ, яка ще і сьогодні домі-
нує в селі. Якщо через різні епі-
демії та руйнівні історичні події 
село майже вимерло, то в 1787 

році Велика Трня з прибуттям ру-
синів вже мала 662 жителів.

Велика Трня знаходиться на 
самому словацько-угорському 
кордоні на південь від Требішова 
у виноробній області і доходить 
впритул до вже повністю асимі-
льованої історичної української 
етнічної області в Угорщині.

Про назву села існують як мі-
німум два тлумачення. Перше 
– від назви терня – «maďarizo-
vané tvary pôvodného slovenské-
ho názvu, koreniaceho v slove tŕň, 
označujúcom kerovitú drevinu» 
(Ф. Уличний). Дальше тлумачен-
ня пропонують інші дослідники: 
від діалектного слова турня – 
вежа, башта. В історичних на-
звах села наявне повноголосся, 
що є типове для східних слов’ян, 
у тому числі для українців: Tho-
rona (1276), Turuna (1321), To-
royna (1336), мадярська назва: 
Nagythoronya (1441), словацькі 
назви: Veľká Toroňa (1920), Veľká 
Tŕňa (1948). В такому разі похо-
дження назви може мати зовсім 
несподіване пояснення.

Руська (по-словацьки rusínska) 
людність у мадярському середо-
вищі Великої Трні опинилась, як 
зазначають місцеві краєзнавці, 
після переселення з менш ро-
дючих північно-східних областей 
і тут побудувала церкву східного 
обряду. Автори довідок про істо-
рію села посилаються на факт, 
що на розвиток вимерлих зем-
плинських сіл у ХVІІІ ст. значною 
мірою вплинули саме русини і 
«slovenská kolonizácia».

На звивистих історичних до-
рогах релігійне обличчя Великої 
Трні мінялось, дослідники про-
стежують особливо лінію від ка-
толицизму до реформації і потім 
знову від реформації до католи-
цизму – все було підпорядковане 
тому, хто тут був паном у той чи 
інший період. Проте у довідниках, 
як правило, відсутня будь-яка 
згадка про можливі сліди цер-

кви східного обряду ще до роз-
повсюдження тут католицизму.

Ф. Уличний припускає, що 
трнянське поселення заснува-
ли жителі зі старшого близького 
слов’янського села, ймовірно, ще 
перед ХІ сторіччям.

Із загальної кількості жителів 
447 за переписом населення 
2011 року більшість складають 
греко-католики – 182, за ними 
йдуть римо-католики – 132 і ре-
формати – 79. В меншій мірі 
представлені інші віросповіда-
ння, в тому числі православні 
(5). Асиміляційний процес пішов 
на користь словаків і тим самим 
змінилося і національне обличчя 
села: словаків 432 і вже лише 5 
жителів села вважають себе ма-
дярами.

Дані перепису 2021 року за-
свідчують. що в селі і далі утри-
мується пропорція між греко-ка-
толиками і римо-католиками: з 
457 жителів греко-католиками 
заявило про себе 180 осіб, в той 
час як римо-католиками – 139. 
Утвердилось зміцнення словаць-
кої самосвідомості у місцевих 
жителів: 429 словаків, лише 5 
осіб навели угорську національ-
ність.

Найстаршим у Великій Трні є 
реформований костел (пол. ХІІІ 
ст.), храм Святої Трійці східного 
обряду побудований в 1828 році.

Найстаршою церквою східного 
обряду в Словаччині вважається 
дерев’яна церква в Коромлі на 
південному Земплині, побудова-
на наприкінці ХІV – на початку 
ХV ст., в якій відбувалися право-
славні богослужби (Ф. Уличний). 
Словацький мовознавець Ян 
Станіслав довів українське по-
ходження назви села в книзі Slo-
venský juh v stredoveku. В 1717 
році на Земплині і прилеглих те-
риторіях з унії, укладеної в Ужго-
роді в 1646 році, до православ’я 
знову повернулося 41 село, се-
ред них Гажин, Клокочов, Йовса, 
Поруба під Вигорлатом, Башківці, 
Коромля, Нижня Рибниця, Вишня 
Рибниця та ін.

-мі-

Йолана Голенда у своїх худож-
ніх творах систематично дослі-
джує, аналізує та зображує різні 
форми і способи жіночої любові. 
Так воно є і в новій повісті «Тіль-
ки одна-єдига ніч» (Пряшів, Со-
юз русинів-українців Словацької 
Республіки, 2021, 104 с.). Вона 
обрала на цей раз цікаву форму 
їх зображення. Розповідає від 
першої особи, чи, краще сказа-
ти, зображує долю двох сестер 
Марти та Саші, коли їх матір 
скоро померла, батько п’яниця 
покинув їх та оженився з другою 
жінкою і вони самі, неповноліт-
ні, пробивалися життям. Марта 
старша на 10 років виховувала 
від 3 років Сашу, вийшла щасли-
во заміж за Мартина, але про Са-
шу не забула. В центрі повісті – 
доля Сашки. Авторка знайомить 
читача з її дитячими, шкільними 
роками, її мріями, снами, робо-
тою на пошті, хоч мріяла вчи-
тись в університеті з подругами, 
як Марта знайшла їй жениха 
(брата її чоловіка), якого ніколи 
не любила і не встигла полюби-
ти, бо той через три тижні після 
весілля загинув під час аварії, 
але встигнув її зґвалтувати. За-
лишилась знов сама 20-річна 
вдова із своїми болями, мріями, 
«замкнулась» у собі. Марта по-
боялась, що все може скінчитись 
погано, трагічно і тому забрала 
її із своєю родиною у відпустку 
в Хорватію, щоб Саша там позбу-
лась самітності. Для Сашки там 
почалося нове життя.

Авторка цікаво описала не 
лише красу моря, ядранської 
природи, але й красу кохання, 
яке виникло в душі Сашки. Лю-
бов прийшла аж трохи пізніше. 
«Розбурхав» її серце і душу хор-
ват Зоран, з яким зустрічалась 
щодня повних 13 днів. Він їй 
показав Макарську, Спліт, Барч, 
ряд островів на Ядрані, роз-
повів їх історію, познайомив з 
пам’ятками тощо. Все відбува-
лось у всій почесності, тримаю-
чись лише за руки. Але розповіді 
Зорана, увага, сміх, мова, статура 
настільки збентежили Сашине 
серце, що навіть не усвідомила, 
що вперше у житті закохалась. 
Закохалась, як багато літера-

турних героїнь, про які читала 
в романах, і не вірила, що таке 
може бути у житті. Кожен день 
із Зораном був для неї святом, 
щастям. Так себе ніколи в житті 
не почувала. Аж відбувся остан-
ній вечір перед від’їздом, коли 
її Зоран запросив на пляж. Там 
після смачної вечері і веселих 
розмов дійшло до поцілунків і 
втрати контролю над собою, над 
своїм тілом, що не залишилось 
без наслідків. Обоє того хотіли і 
не змогли відректись. Саша пер-
ша «пробудилася», від сорому і 
ганьби втекла, залишила Зора-
на на пляжі, не сказавши йому 
адреси в Словаччині.

Наступного дня вся родина 
повернулась додому, але Саша 
не могла забути Зорана, його 
сміху, мови, захоплення, очей, 
рук, тіла. Через місяць-два пе-
реконалась, що вона вагітна, і 
почались муки, залишиться да-
лі сама? Зайшла до гінеколога, 
потім до психолога, бо не знахо-
дила собі ради. Під час п’яти се-
ансів розповіла психоложці все 
про своє життя, від перших днів, 
коли померла мама, аж до сучас-
ності, як вона переживала, мучи-
лась, боліла після втрати матері, 
як боялась нелюбого батька, як 
дбала про неї Марта, як вийшла 
заміж за нелюба і його бруталь-
ної поведінки до неї, як зустріла 
Зорана і полюбила його щиро, 
знов настали муки, але й ра-
дість, що вже не буде сама, але 
буде у неї дитина, батька якого 
покохала, полюбила. Розповіла 
також, як часто заходила у біблі-
отеку і читала твори філософів, 
психологів, шукала відповіді на 
різні питання життя. Це дало 
змогу авторці дати читачеві ці-
каві життєві повчання

Дитина народилася, Саша зра-
діла, що це хлопчик і назвала йо-
го Зораном, гадаючи, що хоч так 
буде з його батьком.

Пройшов рік, і одного дня зне-
нацька приїхав Зоран до Пря-
шева відшукати свою любов 
– Сашу. Знайшов її і зрадів, що 
у нього є син, який дуже подіб-
ний до нього і вирішив їх зразу 
забрати із собою у Францію, де 
він працював, був навіть грома-

дянином Франції. Він теж любив 
Сашу щиро, яка його вчарувала 
не лише красою тіла і душі, але 
й добротою та любов’ю. В Пря-
шеві взяли шлюб, але весілля 
перенесли на літо, на Макарську. 
Саша не поїхала із Зораном у Па-
риж, бо боялась, що немовля –
Зоранчик не перенесе дорогу до 
Парижа. Він поїхав сам і Саша із 
Зоранчиком залишились до літа 
у Пряшеві.

Така історія великої, чистої 
любові. Авторка з тактом описа-
ла майже всі процеси, моменти, 
нюанси, відтінки Сашиної лю-
бові, її болі, страждання, побою-
вання і щастя, дарувала їй сина і 
коханого чоловіка. Хоч місцями 
авторка зобразила окремі події, 
переживання, болі романтично 
аж сентиментально, але, як на 
мене, все з тактом і художньою 
мірою. Повість, крім художнього 
значення, має й пізнавальне, по-
вчальне значення, зокрема для 
молодих дівчат. Не кожне кохан-
ня, яке виникло на Макарській 
під час відпустки, увінчалось 
успіхом, як у випадку Сашки. 
Повість читається добре, читач 
разом із Сашею переживає всі її 
болі, мрії і бажає, щоб все закін-
чилось добре, бо її душа чиста і 
тому заслуговує великої любові.

Повість можна вважати успі-
хом авторки, бо вона відчула 
чуже, але й вселюдське почуття 
любові і так до нього присту-
пала під час зображення. Мова 
повісті гарна, літературна, по-
декуди вжиті прислів’я, народні 
вирази, які надають твору кар-
патський колорит.

М. Роман.

ОДЕСА. 7.3.2002 р. у Чорному 
морі українські військові підбили 
ворожий корабель. Про це повідо-
мив керівник пресцентру Одеської 
обласної військової адміністрації 
Сергій Братчук. Був підбитий вій-
ськовий корабель РФ.

ГААГА. 7.3.2022 р. проходить 
перше засідання Міжнародного 
кримінального суду з розслідуван-
ня воєнних злочинів Росії, скоєних 
під час агресії проти України.

Про це член Комітету Верховної 
Ради з питань національної без-
пеки, оборони та розвідки Федір 
Веніславський повідомив в ефірі 
телемарафону.

КИЇВ. При Головному управлін-
ні розвідки Міноборони створено 
окремий спецпідрозділ Міжна-
родного легіону оборони України. 
Спецпідрозділ вже почав викону-
вати бойові завдання. 6 березня, 
за інформацією міністра закордон-
них справ України Дмитра Кулеби, 
понад 22 тисячі добровольців і 
ветеранів з 52 країн світу їдуть 
захищати Україну від російської 
агресії. Зокрема, три тисячі аме-
риканських добровольців заявили 
про своє бажання долучитися до 
служби в міжнародному легіоні.

БЕРЛІН. Станом на 7.3.2022 
р. Міністерство внутрішніх справ 
ФРН нарахувало вже 50 294 бі-

женців з України. Наразі українці, 
більшість з яких мають біометрич-
ні паспорти, можуть без проблем 
перебувати на території ФРН 90 
днів. Це стосується також грома-
дян інших країн, які мають посвід-
ку на проживання в Україні. Якщо 
ситуація буде складатися таким 
чином, що люди не зможуть по-
вернутися в свої домівки, вони 
зможуть подати заявку на отри-
мання дозволу на проживання 
строком на 1-3 роки. Важливим є 
те, що людям відкрито доступ до 
ринку праці ФРН, отже, вони мо-
жуть працевлаштуватися. Як по-
відомлялося раніше, до Польщі 
з території України в’їхало 1,067 
мільйона людей від початку війни 
24 лютого. Лише 6 березня кіль-
кість українських біженців стано-
вила 142,3 тисячі.

КИЇВ. Уряд РФ склав список 
«недружніх країн». В списку: Укра-
їна; весь Європейський Союз (28 
країн); США, Британія, Японія, 
Австралія, Албанія, Андорра, Іс-
ландія, Канада, Ліхтенштейн, 
Мікронезія, Монако, Нова Зелан-
дія, Норвегія, Республіка Корея, 
Сан-Марино, Північна Македонія, 
Сінгапур, Тайвань, Чорногорія та 
Швейцарія.

Українська правда.
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