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Під такою назвою в неділю, 
20-го березня, відбулася в Пря-
шеві інтересна акція, яку зор-
ганізувала Єпископська канце-
лярія Східного дистрикту Єван-
гельської церкви Аугсбурзького 
сповідання в Пряшеві. Це була 
зустріч українських сімей, по-
страждалих від військового кон-
флікту, які живуть в Пряшеві та 
околиці, але була присвячена 
також всім людям з відкритим 
серцем, які таким чи іншим спо-
собом допомагають біженцям з 
України.

Євангельська церква від само-
го початку активно залучається 
в цю допомогу. В районі Східного 
дистрикту, який охоплює східну 
Словаччину та північну частину 
середньої Словаччини, вона за-
пропонувала біля 500 місць для 
проживання біженців, займаєть-
ся матеріальною допомогою, від-
крила прозорий рахунок в бан-
ку VÚB під назвою «Zbierka pre 
Ukrajinu-ECAV SK04 0200 0000 
0045 6819 6251».

Згадувану програму в старо-
винному залі пряшівського ко-
леґіуму, яку вів відомий артист 
Театру ім. О. Духновича Євген 
Либезнюк, відкрили класичні 
українські пісні у прекрасному 
виконанні Лариси Ковар, одної з 
тих жінок з України, які знайшли 
притулок у Пряшеві. До перепов-
неного залу звернувся із слова-

ми привітання та духовної поті-
хи єпископ Східного дистрикту 
Євангельської церкви Петер Мі-
гоч. Учасників зустрічі приві-
тав і Павло Боґдан, виконуючий 
обов’язки голови Центральної 
ради Союзу русинів-українців СР, 
яка в допомозі біженцям актив-
но співпрацює з Євангельською 
церквою.

А потім вже зал належав дітям, 
яких із своїм ляльковим театром, 
музичними інструментами та 
іграшками розважав Роман Сор-
ґер. Діти й самі активно залучи-
лися в програму і хоча б на хви-
лини забули про жах, з яким вті-
кали перед війною із своїх рідних 
місць, зі своїх шкіл та дитсадків. 
Діти з Одеси навіть самі заспі-
вали пісні, які готували онлайн 
способом перед концертом разом 
із своєю учителькою, яка залиши-
лася в їхньому рідному місті.

Програму завершила співачка 
Катка Кощова в супроводі Дані-
єла Шпінера та музична група 
«Паппилон».

Ще довго після концерту і по-
за сценою дітей розважав Роман 
Сорґер, інші діти і батьки могли 
попити чай чи каву, посмакувати 
солодкі тістечка чи бутерброди. 
Вони відчули дух солідарності, 
могли надв’язати нові контакти і 
порадитися, як поступати далі в 
новому середовищі.

-пб-

Не скажемо нічого ново-
го, коли будемо твердити, що 
Іван Мацинський (9.4.1922 – 
14.3.1987) після 1945 року за-
ймав центральне місце в лі-
тературно-культурному та на-
віть суспільно-громадському 
житті русинів-українців Сло-
ваччини. Довели це і допо-
відачі на трьох міжнародних 
конференціях, які відбулися 
з нагоди його ювілеїв у Пря-
шеві та Меджилабірцях. Три 
попередні заходи організував 
Союз русинів-українців СР і 
Спілка українських письмен-
ників Словаччини та поки що 
останню Наукова бібліотека 
в Пряшеві разом із Спілкою 
українських письменників 
Словаччини. Ні одному укра-
їнському письменнику Сло-
ваччини не було дано стільки 
уваги і шани, як Іванові Ма-
цинському. Треба сказати, що 
заслужено.

У світ художньої літератури 
вступав І. Мацинський ще до 
війни, будучи студентом пря-
шівської учительскої академії, 
друкуючи свої твори в газетах 
і журналах «Ярь» і «Рассвет» 
та коли був у 1946 – 1948 ро-
ках студентом Вищої шко-
ли політичної та соціальної 
в Празі у журналі «Костёр». 
Писав тоді російською мовою, 
як і інші наші письменники у 
міжвоєнний період, хіба що 
за винятком Ірини Невицької, 
Зореслава (Севастяна Сабола) 
і Федора Лазорика, які у між-
воєнний період працювали на 
Закарпатті і приєдналися там 
до українського національ-
ного і літературного руху. 
Поступово й І. Мацинський 
перейшов з великоруської 
орієнтації та мови на україн-
ську. Українську мову, культу-
ру, історію засвоїв самотужки 
досконало і тому зміг свої по-
чуття, настрої, погляди пере-
дати чи виразити українською 
літературною мовою. Став 
переконаним українцем і од-

нозначно виступав проти до-
машніх русофілів, політичних 
русиністів тощо. Повторюємо, 
що заслужено була йому дана 

така шана, бо видав такі пое-
тичні збірки, як «Белые обла-
ка» (1949), «Токаик» (1949), 
«Наша мова» (1956), «Кар-
патські акорди» (1962), «При-
стрітники» (1968), «Вінки со-
нетів» (1985), «Меридіани і 
паралелі» (1989), «І далі сон-
це роздаю...» (2003), книжку 
віршів для дітей «Іванко та 
Оленка» (1958), п’єси «Иван 
Зеленяк и его дети» (1950) і 
«Граница» (1952), прозу «Зи-
мова ніч» (1961), переклади із 
словацької мови на російську 
чи українську мови: «Антоло-
гия словацкой поэзии» (1953), 
збірку Е. Кноблоха і Р. Бла-
га «Куля» (1960). збірки по-
езій словацьких романтиків: 
Я. Ботто («Досвітні вогні», 
1981), С. Халупки («Провесни 
сонячний неспокій», 1984), 

А. Сладковича («Вибрані тво-
ри», 1989) та інші; був авто-
ром цікавих наукових робіт 
«Розмова сторіч» (1965), «10 
років УНТ» (1958) та цілого 
ряду літературно-критичних 
розвідок («Кінець ХVІІІ – пер-
ша половина ХІХ ст. та жит-
тя і діяльність Василя Дов-
говича» (1985), «Словацький 
шлях до сучасної літератур-
ної мови та навколишні на-
роди» (1981), «Нове поетич-
не слово новою словацькою 
літературною мовою» (1989), 
близько 80 гасел-статей для 
майбутнього словника «Слов-
ник історичного життя за-
карпатських русинів-україн-
ців», літературно-критичних 
досліджень і статей. Його 
твори виходили в антологі-
ях чеською мовою (Ráno pod 
Karpatami» (Praha,1983), сло-
вацькою мовою («Srdce ako 
slnce» (Bratislava, 1982), ма-
дярською мовою (A Kárpátok 
éneke» (Bratislava,1988), в 
Україні «Ластівка з Пряшів-
щини» (Київ, 1960) та «Кар-
патська замана» (Київ, 1990). 
Крім того, він був ініціатором 
заснування Гуртка україн-
ських письменників (Чехо-
словаччини), пізніше секції 
українських письменників 
Спілки словацьких письмен-
ників (певний час очолював 
цей гурток і секцію), видаван-
ня журналу «Дукля» та був 
його відповідальним редак-
тором і постійним автором, 
директором Українського на-
ціонального театру в Пряшеві 
(1956-1959), директором ви-
давництва художньої літера-
тури, філіалу у Пряшеві, за-
вдяки і йому вийшли твори 
Б. І. Антонича, В. Винниченка, 
Д. Фальківського й інші, які 

Бібліотеки в Словаччині по-
чинають придбавати до своїх 
фондів і українську літературу. 
Жаль, що українські відділення 
в бібліотеках Пряшівського краю 
були раніше майже зліквідовані, 
залишились лише у Свиднику та 
частково в Гуменному.

Крайова бібліотека ім. Людо-
віта Штура у Зволені звернулася 
з проханням надіслати їй україн-
ську літературу до Спілки укра-
їнських письменників Словаччи-
ни. Голова Спілки Іван Яцканин 
з радістю виконав це прохання.

Крайова бібліотека ім. П.О.Гвєз- 
дослава у Пряшеві також по-
стійно слідкує ситуацію у на-
ших східних сусідів. Свою со-
лідарність з українським наро-
дом показала не лише зміною 
кольорів емблеми бібліотеки, 
але й конкретною допомогою. 
В цих нелегких часах підготува-
ла акції та фахову допомогу у 
приміщеннях Дитячої бібліотеки 
Сонечко для батьків з дітьми, 
які були змушені покинути Укра-
їну із-за воєнного конфлікту. До 
диспозиції були книги, дерев’яні 
іграшки та інше. Пряшівській 
Крайовій бібліотеці книжки для 
дітей та дорослих подарува-
ли і Союз русинів-українців СР, 
письменниця Йолана Голенда 
та інші приватні особи. Збірка 
триває і надалі.

Ви також можете взяти участь 
у зборі, оголошеному Оравською 
бібліотекою Антона Габовштіяка. 

У співпраці з книгарнею Martinus 
було оголошено заклик на за-
купівлю книг через електронний 
магазин, де можна придбати кни-
ги зі знижкою 35% за поперед- 
ньо обробленим списком книг.

У тексті нижче ви знайдете 
список посилань на українські 
казки, електронні книги, аудіо-
книги, які можна роздрукувати, 
а також навчальний контент для 
молодших і старших школярів.

Усі посилання словацькою 
мовою:

https://drive.google.com/file/d/1 
YZhgh_V6Kjn5CPs5LVxKfo8tK 
Xa8xmhB/view?fbclid=IwAR11TW
Qkp57cTcWBjCykyUQXgKs0cPQ
11wZqgbUIoU6WeuuQwA5m6cLF
wwA

Усі українські посилання:
https://drive.google.com/fi le 

d / 1 _ V M l A S M 9 G c i R e 3 b V- A c 
gfE6pwSvsP1dx/view?fbcl id= 
IwAR1QFoG-Z7yHrF7uvYlqK4BV
NJvS09WeiuS6iuZYLTR9GQ4Zt-
ut6-xlxPA

Щоб ми зрозуміли.
Вивчати ази української мови 

можна за посиланням https://
ukrainski.online/ у пряшівській 
дитячій бібліотеці Сонечко або 
завантажити їх на свій мобіль-
ний телефон (завантажити pdf).

Безкоштовно завантажити ук-
раїнсько-чеський/чесько-україн-
ський кишеньковий словник за-
вдяки Palmknihy.cz (завантажити 
електронну книгу).

-пб-

Під спільним синім небом, жовтим сонцем

Äëÿ ï³äíåñåííÿ äóõó ³ äëÿ ðîçâàãè

 V Зустріч українських родин відкривають єпископ Східного ди
стрик ту Євангельської церкви Петер Мігоч (вліво) та модератопр 
Євген Либезнюк.  V Діти під час зустрічі.

Рекомендації для  батьків школярів – дітей з України
Електронні версії підручників (pdf) для 1-11 класу для школярів 

– дітей з України можна безкоштовно придбати за адресою:
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/

Перелік шкіл та організацій, які можуть допомогти отримати освіту 
дистанційно, а також перелік корисних ресурсів для дорослих та 
дітей щодо психологічної підтримки, навчання та інформування 

можна знайти на фейсбуку Посольства України у Словацькій 
Республіці за адресою:

https://www.facebook.com/100068877743413/posts/27 
1991628440093/

МИНАЄ СТО РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ІВАНА МАЦИНСЬКОГO

(1922 – 2022)

(Продовження на 2 стор.)

Газету «Нове життя» можна читати на такій вебсторінці:
www.ukrajinci.sk
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не могли вийти в Україні, ре-
дактором Словацького педа-
гогічного видавництва – від-
ділу української літератури 
(1970-1987). Був організато-
ром клубу «Дружба», який 
розповсюджував українську 
літературу, видану Словаць-
ким педагогічним видавни-
цтвом – відділом української 
літератури (СПВ-ВУЛ) не ли-
ше в Чехословаччині, але й за 
кордоном. Всі сили віддавав 
для покращення економічно-
го і культурного життя руси-
нів-українців Словаччини, то-
му привітав події і політику, 
викликані Празькою весною 
у нас, очолив ЦК КСУТ (став 
його першим секретарем), 
брав участь у з’їзді КПС, який 
привітав результати Празь-
кої весни та засудив прихід 
військ Варшавського договору 
у серпні 1968 року, за що по-
тім тяжко заплатив і Іван Ма-
цинський, якого під час т. зв. 
політичної консолідації було 
позбавлено всіх посад, ви-
ключено із Спілки словацьких 
письменників і заборонено на 
певний час друкуватись. Зміг 
лише працювати редактором 
СПВ-ВУЛ (1970-1987).

Словом, не було важливішої 
події у житті русинів-україн-
ців Словаччини, щоб він не 
брав активної участі, тому 
тяжко ніс позбавлення різних 
можливостей висловити свої 
почуття і погляди, як поліп-
шити життя свого народу. Але 
не резигнував і перекладав 
словацьку поезію українською 
мовою, наблизивши так ше-
деври словацької романтич-
ної літератури українському 
читачу дома і за кордоном. 
Перекладами із словацької лі-
тератури хотів сказати те, що 
не зміг сказати у своїх творах: 
потребу боротись за правду, 
волю, свободу, за рідну мову і 
свою національність. Ці дум-
ки ще більше зазвучали у йо-
го «Вінках сонетів».

Для тих, що не знають, хто 
такий Іван Мацинський, до-
звольте сказати кілька слів 
про нього: І. Мацинський на-

родився 9.04.1922 р. в Ме-
джилабірцях, де закінчив по-
чаткову і горожанську школи, 
де були й паралельні класи 
для руських школярів. Піс-
ля закінчення згаданої учи-
тельської академії (1942) 
учителював у селі Светлиці, 
включився у Словацьке націо-
нальне повстання, доброволь-
цем вступив у ряди Чехосло-
вацької армії і брав активну 
участь у визволенні нашої 
країни від фашизму. Потім 
навчався в Празі у Вищій по-
літичній і соціальній школі 
(1946-1948), але не закінчив 
її, бо відчував потребу до-
ма, на Пряшівщині, будувати 
нове і ліпше життя. Став ре-
дактором державної агентури 
(ЧТК), очолив крайову раду 
миру, пізніше став директо-
ром УНТ, директором видав-
ництва художньої літератури, 
звідки вийшов на пенсію.

Про творчість І. Мацинсько-
го писали в різний час і з різ-
них нагод такі вітчизняні і 
закордонні автори: Л. Бабота, 
М. Бобак, М. Бабенко-Жирно-
ва (Київ), Т. Байцура, Ю. Ба-
ча, Ю. Варга, О. Вісич (Ужго-
род), І. Волощук, І. Галай-
да, З. Ганудель, С. Ганущин, 
З. Геник-Березовська (Пра-
га), Ф. Гондор (Братислава), 
Й. Голенда, Ю. Дацко, З. Джу-
пинка, І. Долгош (Ужгород), 
В. Житнк (Київ), В. Жидліць-
кий (Прага). О. Зілинський 
(Прага), В. Зозуляк, Ф. Іван-
чов, О. Ігнатовський, О. Ігна-
тович (Ужгород), А. Ковач, 
Ф. Ковач, Г. Коцур, С. Кочер-
га (Острог, Україна), Ю. Кун-
драт, Ф. Лазорик, Л. Лешка-
нина, Т. Ліхтей (Ужгород), 
С. Макара, О. Мишанич (Ки-
їв), М. Мольнар (Братислава), 
Ю. Муличак, М. Мушинка, 
М. Неврлий, М. Неврла (Бра-
тислава), М. Немет, М. Олек-
са, Д. Павличко (Київ), Ю. Па-
до (Кошиці), І. П’єщак (Пра-
га), С. Пінчук (Київ), М. Ро-

ман, О. Рудловчак, Т. Салига 
(Львів), Й. Сірка (США), О. Та-
лабірчук (Ужгород), Л. Тяж-
кий (Братислава), О. Фари-
нич, Й. Шелепець, М. Шкур-
ла, А. Шлепецький, І. Шле-
пецький (Прага), М. Штець, 
Ф. Штраус (Братислава), В. Хо-
ма (Братислава), А. Червеняк 
(Нітра), В. Черевка (Братисла-
ва), В. Чернак, М. Чижмар та 
інші. З кожної наукової кон-
ференції вийшли самостійні 
збірники або спогади про ньо-
го: Наукові записки СРУСР, № 
19, Пряшів (1994), Фрагменти. 
Іван Мацинський у спогадах 
сучасників. Пряшів (2000), 
Мистецький світ Івана Ма-
цинського. Пряшів (2003), Час 
і пам’ять. Пpяшів (2007), Ivan 
Macinský – básnik, prekladateľ 
a slovensko-ukrajinské literárne 
vzťahy (2018). Особливу за-
слугу у пропагації творчості 
поета І. Мацинського має Мі-
лан Бобак. Він був душею ба-
гатьох заходів, присвячених 
І. Мацинському. Деякі з на-
ведених авторів до літератур-
ної творчості І. Мацинського 
зверталися частіше, навіть 
поступово міняли свої погля-
ди на його твори, коли вни-
кли глибше в окремі твори і 
осмислили їх філософію і ху-
дожні засоби, метафори, інші 
писали лише раз. Тяжко ска-
зати, хто найбільш об’єктивно 
і правдиво з наведених авто-
рів оцінив його твори та ді-
яльність, бо кожен підходив 
до нього з іншою метою і спо-
собом. Але можна сказати. 
що в цілому разом вони дали 
об’єктивну картину його вкла-
ду у процес розвитку нашої 
літератури, культури і націо-
нального життя русинів-укра-
їнців Словаччини.

Як бачимо, нелегкий був 
шлях поета І. Мацинського 
від збірки «Белые облака» до 
«Вінків сонетів» і «Меридіа-
нів та паралель», до вершин 
поезії. Не маючи повної ви-

щої університетської освіти 
(в 60-х роках заочно навчався 
на Філософському факультеті 
Університету ім. П. Й. Шафа-
рика (історія та українська 
мова і література) в Пряшеві, 
але не була йому дана можли-
вість закінчити навчання дер-
жавними іспитами), він само-
тужки опанував, як кажуть у 
народі, не лише азами творчої 
роботи, але завдяки таланту 
і працездатності здобув такі 
знання, які йому стали у при-
годі, щоб збагатив світову по-
езію своїм поглядом і худож-
нім зображенням. Коли згада-
ємо, в яких умовах працював, 
творив, який режим панував 
і що він від митців і літера-
торів вимагав (він спочатку 
чесно вірив тому режиму, від-
дав йому теж певну долю, але 
переконавшись, що його іде-
ологія обмежує його творчий 
злет, знайшов силу в собі і 
вирватися з його тенет, вий-
шов на шлях вільної, демо-
кратичної літератури, звіль-
неної від пануючої ідеології. 
Вже в збірці «Пристрітники» 
(1968), яка писалася ще до 
Празької весни і вступу військ 
Варшавського договору в Че-
хословаччину, щоб її нарешті 
окупувати на майже 25 років, 
доводить, що І. Мацинський 
пориває із соцреалістичними 
принципами творчості. В ро-
ки її виходу про неї ніхто не 
писав (тоді рецензенти і літе-
ратурні критики були зайняті 
іншими проблемами), аж піс-
ля 1990 року почалося її но-
ве переосмислення і переоці-
нення, що дало привід, щоб її 
вважати переломною збіркою 
в творчості І. Мацинського та, 
може, й нашої літератури вза-
галі, хоч деякі нотки нового 
зображення бачимо в збірці 
Степана Гостиняка «Пропо-
ную вам свою дорогу» (1965) 
чи у деяких віршах С. Мака-
ри (зб. «Шукаю себе» (1967), і 
«Совість» (1970). Як на мене, 

вершин своєї поетичної твор-
чості І. Мацинський здобув у 
своїх «Вінках сонетів» (1985). 
Збірка складається із 20 соне-
тів, у яких виявив свою по-
етичну майстерність з фор-
мального і художнього боків. 
В сонетах зобразив різні теми 
філософські, суспільні й ін-
тимні. Особливо нас потіши-
ли сонети, присвячені трьом 
велетням української літе-
ратури і філософської дум-
ки: Тарасу Шевченкові, Лесі 
Українці та Івану Франкові. 
Тяжко знайти в українській 
літературі поета, щоб так 
майстерно поетично, дотри-
муючи всі формальні вимо-
ги сонета, зобразив їх велич. 
Але І. Мацинський в сонетах 
зобразив і такі проблеми, як 
Краса, Добро, Любов тощо. З 
формального боку збагатив 
сонет і тим, що не завжди до-
тримував класичний 14-ряд-
ковий вірш та з формального 
боку, але філософські погляди 
античних грецьких філософів 
аплікував на нашу сучасність.

Доречно ще згадати новиз-
ну, яку принесли його істо-
ричні і публіцистичні статті. 
Історію української літерату-
ри подав з інших, майже про-
тилежних позицій, ніж було 
прийнято писати і тлумачити 
її в тодішній радянській Укра-
їні і тому не знайшли май-
же жодної публічної реакції 
в Україні, хоч в кулуарах її 
сприймали позитивно.

Але все ж таки І. Мацин-
ський найбільше збагатив 
українську літературу Словач-
чини та не лише Словаччи-
ни, але й загальноукраїнську. 
Дивно і для мене незрозуміло, 
що досі літературні історики 
та взагалі сучасні дослідники 
української літератури неза-
лежної України не збагнули, 
не зрозуміли та не включили 
в історію української літера-
тури. Бути українським пись-
менником за межами України 
– це прояв геройства і таким 
героєм був, безсумнівно, й 
Іван Мацинський.

Михайло РОМАН.

Бібліотека і книга – це два чарівні 
слова, які багато означають навіть у 
сучасному світі, наповненому новітні-
ми технологіями. У бібліотеці посеред-
ництвом книжок поєднується минуле з 
сьогоденням, краса з мудрістю, знання з 
пізнанням і надбання народів світу, за-
лишене нам попередніми поколіннями. 
Не випадково бібліотеки ще називають 
царством книг.

Піддуклянська бібліотека м. Свидник 
вже майже 70 років по праву долуча-
ється до навчально-виховного процесу 
дітей, молоді та дорослих, до навчання 
різного віку читачів, користувачів. Біблі-
отека також є джерелом відпочинку, і її 
приміщення свідчать про це. Адже тут 
відбувається «уявний» діалог книжки з 
читачами і читачів із книжками. І так, як 
людина носить різноманітний сучасний 
одяг чи одяг, Піддуклянська бібліотека, 
завдяки Фонду підтримки мистецтва, 
змінила свій вигляд та оновила і модер-
нізувала свої приміщення і старі, вже 
понад 40-річні полиці на нові, сучасні та 
ефективні. Були оновлені пульти для по-
зичання книжок, стелажі для газет і жур-
налів, було створено зони відпочинку, і 
все це на ділянці художньої та наукової 
літератури. Нові полиці є значущим еле-
ментом бібліотеки, адже книги мають 
своє постійне місце, свій постійний дім.

Урочисте відкриття модернізовано-
го приміщення бібліотеки відбулося 9 
березня 2022 року в присутності голо-
ви Пряшівського самоврядного краю 

Мілана Маєрського. На початку присут-
ні прослухали вірш у виконанні Катки 
Вигодової, студентки Основної школи 
мистецтв у Свиднику. Усіх присутніх при-
вітав директор бібліотеки Каміл Бенько 
та слово вітання виголосив голова ПСК 
Мілан Маєрський, який високо оцінив 
модернізацію Піддуклянської бібліотеки.

Цей дорогоцінний подарунок неод-
мінно порадує наших дорогих читачів, а 
також усіх працівників бібліотеки. Адже 
читачі, як і бібліотекарі, щодня зустрі-
чаються з книгами, і часто саме так, від 
щирого серця, розмовляють, скаржаться, 
діляться своїми радощами та турботами, 
радяться один з одним, адже це теж ме-
та бібліотеки – збагачувати один одно-
го по-людськи. Бібліотека не може собі 

бажати нічого кращого. Усі ці раритети 
доповнюються сучасними технологіями, 
без яких ми не могли б уявити діяль-
ність бібліотеки в сучасну епоху інфор-
маційного вибуху.

Окрім Фонду підтримки мистецтва, 
головного партнера проєкту, ми вислов-
люємо вдячність також Пряшівському 
самоврядному краю, який також фі-
нансово долучився до цього оновлен-
ня. Висловлюємо подяку і працівникам 
бібліотеки, які брали участь у роботах, 
пов’язаних з оновленням приміщення 
бібліотеки та зберіганням бібліотечного 
фонду на нових полицях.

Мґр Каміл БЕНЬКО,
директор Піддуклянської

бібліотеки, Свидник.

Парламентарії ряду дер-
жав підписали спільну за-
яву про необхідність модер-
нізації протиповітряної обо-
рони України.

Як передає Укрінформ, 
про це повідомив Голова 
Верховної Ради Руслан Сте-
фанчук у Фейсбуці.

«Сьогодні наші друзі – 
парламентарії Чехії, Есто-
нії, Польщі, Франції, Грузії, 
Німеччини, Ірландії, Латвії, 
Литви, Нідерландів, Швеції, 
Великої Британії, США під-
писали спільну заяву «Про 
нагальну необхідність мо-
дернізації протиповітряної 
оборони України», – напи-
сав Стефанчук.

Він додав: у тексті заяви 
йдеться, що всі ці країни з 
Україною та будуть стояти 
за нас. Представники різ-
них країн світу вимагають 
рішучих дій щодо встанов-
лення миру в Україні. Зо-
крема, підтримувати вій-
ськову та цивільну оборону 
України – забезпечити за-
хист повітряного простору 
та припинити пересування 
ворожої техніки на території 
України. Це можна зробити 
за допомогою постачання 
протитанкової та протипові-
тряної зброї.

Також парламентарії різ-
них країн просять нада-
ти гуманітарну допомогу 
– забезпечити доставлення 
продуктів і ліків в україн-
ські міста, які обстрілюють 
і бомбардують; врятувати 
поранених і біженців.

Крім того, парламентарії 
закликають захистити укра-
їнські ядерні об’єкти, які 
становлять загрозу для всіх 
сусідніх держав. Стефан-
чук наголосив, що важли-
во, щоб Росія визнала свою 
відповідальність за дотри-
мання Женевських конвен-
цій.
УКРІНФОРМ, 21.03.2022.

МИНАЄ СТО РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ІВАНА МАЦИНСЬКОГO

Фонд підтримки мистецтва є основним партнером проєкту
«Ремонт Піддуклянської бібліотеки» у Свиднику

 W На фото: голова Пряшівського самоврядного 
краю Мілан Маєрський і Каміл Бенько (вправо) під 
час урочистого відкриття оновленої бібліотеки.

(Закінчення з 1. стор.)

Захист неба України
Депутати з 13 країн підписали спільну заяву
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Уряд Словацької Республі-
ки оголосив про надання тим-
часового притулку громадянам 
України та членам їх сімей. Тим-
часовий притулок буде надано 
до 31.12.2022 р. До 15.12.2022 
року Уряд Словацької Республі-
ки може продовжити надання 
тимчасового притулку на інший 
термін, якщо причини для його 
надання залишаються.

Підтвердження 
перебування

Вам видано документ про 
дозвіл на проживання на те-
риторії Словацької Республі-
ки (далі «СР») з позначенням 
«ODÍDENEC». Ви зобов’язані 
захистити цей документ від 

втрати, крадіжки, пошкодження 
або нецільового використання, 
а якщо це станеться, повідоми-
ти про це до відділу поліції за 
місцем проживання протягом 
п’яти днів після того, як ви ді-
зналися про нього. Якщо з яки-
хось причин ваш тимчасовий 
притулок зникає, ви зобов’язані 
передати до відповідного від-
ділу поліції документ про толе-
рантне проживання з позначкою 
«ODÍDENEC».

Возз’єднання сім’ї
Якщо вам надано тимчасо-

вий притулок, ви маєте право 
возз’єднатися зі своєю най-
ближчою сім’єю (чоловіком/
дружиною, якщо шлюб триває і 
тривав на момент, коли ви по-
кинули країну походження; неза-
міжня дитина віком до 18 років; 
інші близькі родичі, якщо вони 
проживали з вами в одному до-
могосподарстві і були повністю 
або частково на вашому утри-
манні) на умовах, визначених 
Законом про притулок.

Якщо член вашої сім’ї не від-
повідає умовам для надання 
тимчасового притулку з метою 
возз’єднання сім’ї, може подати 
у відповідний відділ поліції за-
яву на дозвіл на терпиме (то-
лероване) перебування з метою 
поваги до сімейного та приват-
ного життя відповідно до Закону 
про проживання іноземців. Піс-
ля виконання юридичних умов 
члену вашої родини може бути 
надано таке перебування.

Народження дитини
Якщо дитина народилася у 

вас на території Словацької 
Республіки, ви зобов’язані пові-
домити про це міграційне управ-
ління Міністерства внутрішніх 
справ Словацької Республіки 
(далі – міграційне управління) 
протягом 20 днів з дати наро-
дження.

Дитина, народжена біженцю 
на території Словацької Респу-
бліки, вважається іноземцем, 
який просить про надання тим-
часового притулку (якщо вона 
не набула громадянства Сло-
вацької Республіки), а процеду-
ра надання тимчасового при-
тулку починається. з народжен-
ням дитини. Законний опікун 
(батько) зобов’язаний надати 
уповноваженому працівнику мі-
граційної служби правдиво та 
повністю всі необхідні дані, по-
трібні для прийняття рішення 
про клопотання про надання 
тимчасового притулку, які бу-
дуть занесені в анкету, не піз-
ніше ніж через 60 днів після 
народження дитини. У разі не-
виконання цього зобов’язання 
міграційне управління зупиняє 
провадження.

Житло
Ви маєте право на проживан-

ня в притулку, де вам нададуть 
безкоштовне житло, харчування 

або гроші (абонемент) на їжу, 
основні засоби гігієни та інші ре-
чі, які вам абсолютно необхідні 
для виживання.

Міграційне управління може 
вирішити, що ви зобов’язані від-
шкодувати витрати, пов’язані з 
вашим перебуванням у закладі 
притулку (наприклад, якщо ви 
працюєте).

Якщо ви вирішили залиши-
тися за межами притулку, ви 
зобов’язані повідомити про цей 
факт до притулку і в той же час 
зобов’язані протягом трьох ро-
бочих днів повідомити відділ 
поліції у справах іноземців, від-
повідальний за місцем вашого 
проживання за межами притул-
ку.

Охорона здоров’я
Невідкладна медична допомо-

га компенсується Міністерством 
внутрішніх справ Словацької 
Республіки; у випадках, що за-
слуговують на особливу увагу, 
якщо на підставі індивідуальної 
оцінки стану вашого здоров’я 
будуть виявлені особливі по-
треби в наданні медичної до-
помоги, Міністерство внутрішніх 
справ Словацької Республіки 
також оплачує надання цієї ме-
дичної допомоги.

Для забезпечення охорони 
здоров’я міграційне управління 
видасть вам документ, що до-
зволяє надати медичну допомо-
гу, яку ви зобов’язані захистити 
від втрати, крадіжки, пошко-
дження, знищення чи нецільо-
вого використання, і якщо це 
станеться, негайно повідомте 
про це міграційну службу.

Вам буде надано медичну 
допомогу, якщо ви підтвердите 
себе документом, що дозволяє 
надавати медичну допомогу, та/
або довідкою про терпиме (то-
лероване) перебування на те-
риторії Словацької Республіки з 
позначкою «ODÍDENEC».

Загалом, у разі працевлашту-
вання та створення державно-
го медичного страхування ви 
зобов’язані подати заяву на гро-
мадське медичне страхування 
безпосередньо у відповідну фі-
лію медичної страхової компанії 
(VšZP, Dôvera, Union) протягом 
8 днів з моменту початку робо-
ти. Медична страхова компа-
нія видасть вам нову страхову 
картку.

Ця картка застрахованого має 
бути захищена від втрати, кра-
діжки, пошкодження, знищення 
або неправомірного використан-
ня, а якщо це станеться, про це 
необхідно негайно повідомити 
відповідне відділення медичної 
страхової компанії.

У разі працевлаштування та 
створення громадського ме-
дичного страхування, якщо вам 
потрібна медична допомога, ви 
підтверджуєте себе лише карт-
кою застрахованої особи, яку 
вам видає медична страхова 
компанія. Ваш роботодавець 
повинен надати вам додаткову 
інформацію щодо медичного 
страхування.

Після припинення страхових 
відносин (наприклад, втрата ро-
боти) ви зобов’язані повернути 
картку застрахованого до відді-
лення медичної страхової ком-
панії протягом 8 днів, а за необ-
хідності медичної допомоги ви 
можете знову підтвердити себе 
довідкою про терпиме (толеро-
ване) перебування на території 
Словацької Республіки з позна-
чкою «ODÍDENEC».

Працевлаштування
Працювати на території Сло-

вацької Республіки можна, як 

тільки вам буде надано тимча-
совий притулок, тобто після то-
го, як вам буде видано довідку 
про терпиме (толероване) пере-
бування на території Словаць-
кої Республіки з позначенням 
«ODÍDENEC». Вам не потрібен 
дозвіл на роботу в Словацькій 
Республіці.

Важливо, щоб, перш ніж по-
чати працювати, у вас був під-
писаний договір про працевла-
штування.

Ви зобов’язані повідомити мі-
граційну службу про те, що пра-
цюєте.

Освіта та викладання 
словацької мови

Під час перебування у притул-

ку у вас є можливість відвідати 
курс словацької мови. Якщо вам 
ще не виповнилося 16 років, ви 
повинні відвідати цей курс.

Діти, яким надано тимчасовий 
притулок, отримають освіту та 
навчання в початкових і серед-
ніх школах на тих самих умовах, 
що й громадяни Словаччини.

У Словацькій Республіці 
обов’язкове відвідування школи 
діє для дітей віком від 6 до 16 
років. Законні опікуни (батьки) 
дитини зобов’язані зарахувати 
дитину до школи і водночас во-
ни зобов’язані створити умови 
для підготовки, навчання та ви-
ховання дитини в школі та вико-
нання шкільних обов’язків.

Визнання освіти 
та навичок

Центр визнання свідоцтв 
про освіту може визнати ваш 
диплом або інший документ 
про освіту, відп. професійну 
кваліфікацію, які ви здобули в 
минулому. Більше інформації 
можна знайти тут: https://www.
minedu.sk/recognition-of-foreign-
diplomas/.

 Кишенькові гроші
Під час проживання в Центрі 

притулку нададуть вам кишень-
кові гроші.

Кишенькові гроші вам не на-
дадуть, якщо ви працюєте або 
якщо міграційне управління ви-
рішило, що ви зобов’язані на-
лежним чином покривати ви-
трати, пов’язані з проживанням 
у притулку.

Якщо ви не виконуєте своїх 
зобов’язань, особливо якщо по-
рушуєте внутрішні правила при-
тулку, ваші кишенькові гроші мо-
жуть забрати.

Матеріальні потреби 
в пільгах та підтримці 

сім’ї
Крім того, існують державні 

соціальні пільги та інші форми 
державної підтримки.

Якщо ви не розміщені в уста-
нові для надання притулку і ви 
відчуваєте матеріальну потребу, 
ви маєте право на матеріальну 
допомогу. Матеріальна неста-
ча – це ситуація, коли доходи 
членів домогосподарства не до-
сягають прожиткового мінімуму, 
а члени домогосподарства не 
знають або не можуть знайти 
роботу. На утримання сім’ї та-
кож передбачені різні надбавки.

Цю інформацію можна отри-
мати у відповідному управлінні з 
питань праці, соціальних питань 
та сім’ї (UPSVaR) та на веб-
сайті www.employment.gov.sk. 

Ви також можете подати заяву 
на отримання пільг та підтримки 
у відповідному бюро зайнятості.

Інформацію можете також 
отримати в муніципальному 
управлінні або у соціальних 
працівників громадської органі-
зації.

Неповнолітні 
без супроводу

Неповнолітні без супроводу 
мають опікуна, призначеного 
судом, відп. опікуна, який пред-
ставляє неповнолітніх без су-
проводу у всіх правових актах, 
розпоряджається їх майном, 
контролює обсяги та спосіб до-
гляду за ними та інформує не-
повнолітнього без супроводу 
про особливості його статусу 
неповнолітнього без супроводу.

Неповнолітні без супроводу в 
притулку не розміщуються.
Перебування за межами 

притулку
Ваша свобода пересування 

по території Словацької Респу-
бліки жодним чином не обме-
жена. Це означає, що ви маєте 
таку саму можливість вільно 
пересуватися, як і особи, яким 
надано тимчасове або постійне 
проживання на території Сло-
вацької Республіки.

Подорожі за кордон
Документ про терпиме (то-

лероване) перебування на те-
риторії Словацької Республіки 
з позначкою «ODÍDENEC» дає 
вам право перебувати і пересу-
ватися тільки в межах території 
Словацької Республіки.

Поїхати в інші країни Євросо-
юзу можна з документом фор-
мату Європейського Союзу, т. зв 
біометричним паспортом на 90 
днів.

Припинення 
тимчасового притулку
Ви втратите свій тимчасовий 

притулок, якщо мине термін, на 
який його було оголошено. За-
яву з проханням про надання 
притулку чи додаткового захис-
ту або надання тимчасового чи 
постійного місця проживання 
означає припинення надання 
тимчасового притулку. Тимчасо-
вий притулок також припиняєть-
ся, якщо ви відмовляєтеся від 
надання тимчасового притулку 
в письмовій формі або якщо 
тимчасовий притулок вам буде 
скасовано.

Інші причини, на підставі яких 

може закінчитися термін дії ва-
шого тимчасового притулку, ви-
кладені в Законі про притулок.

Це також стосується випадку 
тимчасового притулку з метою 
возз’єднання сім’ї.

Скасування 
тимчасового притулку
Ваш тимчасовий притулок мо-

же бути скасований в рамках 
процедури анулювання тимча-
сового притулку, яка починаєть-
ся з ініціативи міграційної служ-
би.

Міграційне управління скасує 
тимчасовий притулок, напри-
клад, якщо він був наданий ли-
ше на підставі неправдивих або 
підроблених ідентифікаційних 
даних, якщо людину засудже-
но за особливо тяжкий злочин і 
особа становить небезпеку для 
суспільства.

Інші причини, на підставі яких 
ваш тимчасовий притулок може 
бути скасований, викладені в 
Законі про притулок.

Це також стосується випадку 
тимчасового притулку з метою 
возз’єднання сім’ї.

Обслуговування 
документів

Інтернатний табір для шу-
качів притулку «Роговце» від-
повідає за альтернативну до-
ставку документів до біженців 
(«ODÍDENCOV») у разі невдалої 
доставки до зареєстрованого 
місця проживання. У цьому та-
борі на інформаційній дошці 
вивішується повідомлення про 
здачу на зберігання не вруче-
ного документа, і якщо ви не 
заберете документ протягом 
п’яти днів з моменту його здачі, 
останній день цього строку вва-
жається днем вручення. .

Подальша допомога
Через кваліфікованих соці-

альних працівників та уповно-
важених працівників міграційної 
служби та співробітників неуря-
дової організації, яка співпра-
цює, вам нададуть допомогу та 
поради з усіх вищезазначених 
питань, а також з інших питань.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!!
Шановна громадо та наші 

шановні іноземні друзі!
Посольство України в Сло-

вацькій Республіці відкрило 
спеціальний рахунок для збору 
коштів на підтримку Збройних 
Сил України, в першу чергу лі-
карськими засобами та гумані-
тарними потребами, які зараз 
вкрай необхідні.

Реквізити офіційного рахун-
ку: SK43 7500 0000 0040 3018 
4566. Валюта рахунку - Євро, 
власник - Посольство України в 
Словацькій Республіці.

Закликаємо всіх небайдужих 
долучитися до збору коштів та 
допомогти нашим захисникам 
дати відсіч збройній агресії Ро-
сійської Федерації.

Щиро Вам вдячні!
Наша сила в єдності!’
VEĽMI DÔLEŽITÉ!!!

Milá ukrajinská komunita a naši 
milí zahraniční priatelia!

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slo-
venskej republike zriadilo špeci-
álny zbierkový účet na podporu 
Ozbrojených síl Ukrajiny, predo-
všetkým liekmi a humanitárnymi 
potrebami, ktoré sú v súčasnosti 
naliehavo potrebné.

Údaje o oficiálnom účte: SK43 
7500 0000 0040 3018 4566. Me-
na účtu - Euro, majiteľ - Veľvysla-
nectvo Ukrajiny v SR.

Vyzývame všetkých nie ľaho-
stajných, aby sa zapojili do zbier-
ky a pomohli našim obrancom 
odraziť ozbrojenú agresiu Ruskej 
federácie.

Úprimne ďakujeme!
Naša sila je v jednote!

HIGHLY IMPORTANT!!!
Dear community and our for-

eign friends!
The Embassy of Ukraine in the 

Slovak Republic has opened a 
special fund account to support 
the Armed Forces of Ukraine.

Firstly, medicines and human-
itarian needs are urgently need-
ed! Details of the official account: 
SK43 7500 0000 0040 3018 
4566.

The currency account - Euro.
Owner - the Embassy of 

Ukraine in the Slovak Republic.
We call on all heartful people 

to contribute to the fund and help 
our defenders to repel the armed 
aggression of the Russian Feder-
ation.

We are deeply grateful!
Our unity is our force!

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦЯ

Дуже важливо!!!
Veľmi dôležité!!!
Very important!!!
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З 24 лютого 2022 року кор-
дон зі Словаччиною перетну-
ло понад 260 тисяч пересе -
ленців. З них понад 1200 лю-
дей звернулися з бажанням 
отримати тимчасовий приту-
лок в країні.

В Словаччині, як і в усіх кра-
їнах ЄС, наразі спростили пра-
вила перетину кордону для 
українців, які шукають захисту 
від російської агресії. Що до -
ступно переселенцям з Укра -
їни:

українці мають право пере-
тинати кордон зі Словаччиною 
навіть без наявності закордон-

них паспортів, при перевезенні 
дитини обов’язково мати свідо-
цтво про народження;

перетин кордону з домашні-
ми тваринами можливий навіть 
без наявності документів;

якщо у особи є біометричний 
паспорт, вона має право пере-
бувати на території ЄС, зокре-
ма в Словаччині, до 90 днів без 
необхідності оформлення ста-
тусу біженця;

призупинення карантинних 
обмежень;

отримати тимчасовий приту-
лок в Словаччині;

транспорт в Словаччині (при-
міські автобуси, міжміські поїз-
ди) безкоштовний.

Які зарплати 
в Словаччині 2022 року?
Станом на 2022 рік міні-

мальна зарплата в Словач-
чині трохи нижча, ніж в інших 
країнах Європейського союзу 
і становить 623 євро (близько 
20 220 гривень). Однак і ціни 
на більшість товарів тут також 
менші.

Середня заробітна плата в 
Словаччині становить 1177 
євро (близько 38 203 гривень). 
Але тут все залежить від регі-
ону та сфери діяльності. Так, 
в середньому працівник банку 
може отримувати до 1900 євро 
(близько 61 671 гривень).

Де переселенцям 
з України шукати роботу?

Безкоштовні послуги і кон-
сультації з пошуку житла і робо-
ти українці можуть отримати на 
сайті «Міграційний інформа-
ційний центр Словаччини». 
Багато вакансій для українців 
можна знайти на сайті Jooble. 
Також віддалені вакансії про-
понують на українських сай-
тах Happy Monday, UA 
talents, Hire for Ukraine.

Роботодавець може працев-
лаштувати українців, якщо вони 
отримали статус тимчасового 
притулку. Працевлаштування 
може бути оформлене у формі 
трудового договору або дого-
вору про трудові відносини без 
працевлаштування.

Оренда квартири 
в Словаччині і пошук 
безкоштовного житла

Ціна оренди житла в Сло-
ваччині напряму залежить від 
того, в якому саме регіоні та 
місті ви збираєтесь знайти 
квартиру.

Братислава
В столиці Словаччині, Бра-

тиславі, ціна за оренду кварти-
ри починається від 460 – 480 
євро на місяць.

За трикімнатну кварти-
ру можна заплатити близь-
ко 700 євро на місяць.

Кошиці
Тут можна знайти непогані 

варіанти однокімнатних квар-
тир за 380 євро на місяць.

В середньому ціни на орен-
ду квартир від 420 до 600 єв-
ро на місяць, в залежності від 
району міста та кількості кімнат.

Трнава
В цілому ціни на оренду 

квартири в Трнаві такі ж, як в 
інших містах Словаччини. Хоча 
тут і можна знайти досить де -
шеві варіанти (від 290 євро на 
місяць).

В середньому квартиру мож-
на орендувати за 480 – 650 єв-
ро на місяць.

Українці, які прибувають в 
Словаччину, можуть також 
розраховувати на безкоштов-
не житло. В пункті перетину 
кордону необхідно подати за-
яву і чекати на відповідь. Все, 
що потрібно знати українцям 
про пошук житла, а саме теле-
фони, адреси та перелік про-
позицій, надає   Міністерство 
транспорту та будівництва.

Мобільні оператори та 
Інтернет в Словаччині

В Словаччині є чотири осно-
вних мобільних оператора, які 
пропонують фіксовані тарифи:

Orange;
4ka;
Telekom;
O2.
Найдешевші фіксовані та-

рифи коштують 5 – 15 євро. 
Але серед самих мешканців 
Словаччини найпопулярніші 
тарифи за 20 – 25 євро. Тут 
вже можна отримати необме-
жену кількість дзвінків на тери-
торії Словаччини та ЄС, необ-
межену кількість СМС та ММС 
у Словаччині та ЄС та багато 
іншого.

У Братиславі чимало місць, 
де можна скористатися без-
коштовним Wi-Fi. Найбільше 
знаходиться на Головній площі, 
Примаціальній площі, Файно-
ровій набережній, Франтишкан-
ській площі. Кабельний інтер-
нет на 60 Мб/сек коштувати-
ме на місяць близько 466.84 
грн.

Ціни на продукти 
в Словаччині

Ціни на продукти в Словаччи-
ні / КМДА

Ціни на продукти харчуван-
ня в Словаччині значно нижчі, 
ніж в інших країнах ЄС. В се-
редньому картина в супермар-

кетах наступна (ціни представ-
лені в гривневому еквіваленті):

курячі грудки без кісточок і 
шкіри 1 кг – 171 грн;

яловичина 1 кг – 332 грн;
12 яєць – 68 грн;
молоко 1 л – 23 грн;
білий хліб 500 г – 28 грн;
сир 1 кг – 262 грн;
вода 1,5 л – 19 грн;
картопля 1 кг – 26 грн;
яблука 1 кг – 46 грн;
банани 1 кг – 49 грн;
помідори 1 кг – 96 грн;
салат 1 голівка – 32 грн;
білий рис 1 кг – 40 грн;

олія соняшникова 1 л – 63 
грн.

Порівняльна характе -
ристика зарплат та цін в 

Чехії, Польщі, 
Німеччині та Словаччині

Середня заробітна плата 
(в гривневому 
еквіваленті):

Польща: 22 806.47
Чехія: 32 536.84
Німеччина: 72 213.46
Словаччина: 38 203
Мінімальна заробітна 
плата (в гривневому 

еквіваленті):
Польща: 16 280.10
Чехія: 20 791.04
Німеччина: 14 604.97
Словаччина: 20 220

Середня ціна оренди од-
нокімнатної квартири 
на місяць (в гривне-
вому еквіваленті):

Польща: 13 775.85
Чехія: 14 000
Німеччина: 20 446.96
Словаччина: 16 229.75
Ціна картоплі (1 кг) в грив-

невому еквіваленті:
Польща: 10.99
Чехія: 19.52
Німеччина: 35.05
Словаччина:26
Ціна молока (1 л) в гривне-

вому еквіваленті:
Польща: 16.89
Чехія: 20.82
Німеччина: 30
Словаччина: 23
Ціна соняшникової олії (1 

л) в гривневому еквіваленті:
Польща: 65
Чехія: 48.15
Німеччина: оливкова олія 0.5 

л – 134.50
Словаччина: 63

ТСН.

Свого часу одна мудра людина 
написала, що поети родяться на 
небі та й ще з третім оком, але 
жити і творити доведеться їм 
на землі, повній драматичних і 
трагічних подій, воєн, серед лю-
дей мудрих, добрих, ласкавих, 
щедрих, закоханих, бажаючих 
людям і природі все добре, але 
й паскудних, злодіїв, шахраїв, 
ненажерливих славою, силою, 
підлих, агресорів, узурпаторів, 
своєрідних чингісханів, навіть 
окупантів. До таких поетів на-
лежить і Степан Гостиняк. Він 
дотепер у своїх творах реагував 
майже на всі важливі події у нас 
та у світі, не лише реагував, але 
й подавав свої уявлення про 
добро і красу життя, виявляв 
з цього приводу і свої почуття 
неповторним способом. Реагу-
вав своїм особливим підходом, 
з великою дозою іронії, сарказ-
му, сміху і критики. І в остан-
ній збірці поезій «Сцена – За 
лаштунками» (Пряшів, Спілка 
українських письменників Сло-
ваччини, 2021, 152 с.) продов-
жує викривати, висміювати чи 
вивести на посміховисько не-
гативних типів чи подібних їм 
сучасників

Збірка складається із 9 тема-
тичних частин – циклів. Котра 
з них поетично найсильніша, 
найактульніша, тяжко сказати, 
але, як на мене, це остання. З 
поетичного боку це добротна 
поезія, римована і не римована, 
повна оригінальних метафор, 
порівнянь та інших художніх об-
разів, які несуть одночасно аро-
мат карпатського краю. Правда, 
не завжди зможемо їх зрозуміти 
і пояснити простими словами, 
бо ховають у собі широкоспек-
тральне естетичне та суспіль-
но-політичне навантаження. Ко-
жен читач може їх сприймати та 
тлумачити по-своєму, залежно 
від свого досвіду, політичного, 
національного чи конфесійно-
го переконання. Гадаю, що це 
добре. Добре, що не вигадував, 
але добре придивлявся, знахо-
див і чутливо реагував на недо-
ліки нашого сучасного життя, 
не кажучи вже про їх художнє 
зображення, узагальнення. То 
він захищає пенсіонерів од бід-
ноти, висміює поведінку дея-
ких покупців, жінок, співчуває 
матері, яка виховала п’ятеро 
дітей, і всі розбіглися по світі, 
або повмирали і на старість не-
ма кому доглянути і допомог-
ти їй, то висміює, як будували 
футбольну команду в селі Вер-
бинка, як тендри мучать людей 
– функціонерів, висміює різних 
паразитів, політиків, т. зв. де-
мократів, як всі кричать про по-
требу зміни, але що вона прине-
се, вже не думають. Навіть баба 
Параска захотіла зміни і зайшла 
до дохторика та інші сучасні 
проблеми, як, наприклад, віді-
йшли старі «божки» із зіркою і 
прийшли не кращі шовмени з 
хрестом і кадилом, а люди на-
далі терплять, як появились у 
нас мільйонери, декотрі мають 
гроші, маєток, «валяються на 
пляжах Полінезії, Флориди, чи 
французької Рив’єри... весело со-
бі посвистують, чи не щодня мі-
няють марки люкс-автомашин, 
годинників, але й партнерів», 
другі теж мають «мільйони 
стресових повинностей... кло-
потнеч, а ще й боргів міль-
йони», але «всі ми мільйоне- 
ри» (с.101).

Особливо цікавими є вірші, 
VIII і ІХ частини, бо вони дуже 

актуальні. Що вірш, то болюча 
правда. Ось вірш «Єднаймося, 
єднаймось»:

Давайте, найдорожчі,
найрідніші, гей,

а давайте, щоби разом, гей,
щоби спільними, щоб єдиним

фронтом, гей,
щоби нашим рідним

інтернаціоналом, гей,
щоб здобути всі наявні

континенти, гей,
щоб завоювать планету

з іменем Земля, – гей, гей...
Бо вірим, що нам від бога дано
стати й утвердитись

королями сцени...
Цю думку ніби розвиває далі  

вірш «Геть!», коли пише:
Бери свій серпик й молоток
(якими нас косив і молотив)
а ще і зірочку свою криваву
(ой, пила ж нашу кров!)
і забирайся геть.
Актуально з подіями в сучас-

ній Україні звучать вірші: «Ко-
ротка перевірка Заходу», «Ор-
динський проєкт», «Московська 
мавпа», «Ой, бійтеся, лякайтесь 
московських опудал», «Ордин-
ський метод по рішенню спра-
ви», «Гуманізм ординської по-
твори», «Ординський ріст», «Ви, 
що звідтам, із Орди» та інші. По-
ет вже давно до згаданих подій 
– агресії Росії відчував, що чекає 
Україну з боку агресора, оку-
панта, який понад 350 років ви-
давався ніби за «брата» аж на-
решті договорився до того, що 
брата не має, не має українсько-
го народу, його мови і культури, 
бо таких не було і нема. Цілком 
так, як твердили у ХІХ ст. вели-
коруські шовіністи, коли вже 
були твори І. Котляревського, 
Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шев-
ченка, в зараз комуністи та й 
сам Путін. Ви переконаєтесь, ко-
ли прочитаєте вірш «Гуманізм 
ординської потвори», де знайде-
те і такі рядки: «Ви називайте 
нас / грабіжниками та агресо-
рами, / та проте нам чхать /... 
так, ми увірвались у ваш дім, / 
так, ми дещо вкрали, / та проте 
залишили вам все, / чого нам не 
потрібно»/.

Хочеться додати, що поезія 
Степана Гостиняка вже в 60-х 
роках минулого століття, зо-
крема збіркою «Пропоную вам 
свою дорогу», вийшла за межі 
Пряшівщини, стала здобутком 
і словацьких, чеських читачів 
та України, збагатила загально-
українську літературу. Він по-
тім кожною збіркою здивував 
та збагатив читача своєю ори-
гінальністю думки, вірша, но-
ваторством, іноді навіть експе-
риментом. Хочеться вірити, що 
й рецензована збірка збагатить 
кожного читача.

М. РОМАН.

Традиційно добра поезія

Все, що потрібно знати біженцю з України

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що «єдиний спосіб зупи-
нити Путіна» – це єдиний підхід до Росії та впровадження санкцій.

Фіала також назвав російського президента військовим злочин-
цем.

«Російська армія спустошила український Маріуполь. Увесь світ 
бачить, що Володимир Путін скоює військові злочини і що через йо-
го війну гинуть невинуваті люди. Ми повинні продовжувати домага-
тися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний 
спосіб зупинити Путіна», – написав Фіала в Twitter.

Як повідомляв мас-медіа світу, раніше Сенат США одноголосно 
ухвалив резолюцію,  яка вимагає розслідування щодо президента 
Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця.

Резолюція закликає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі та інші 
країни провести розслідування щодо президента Росії Володимира 
Путіна та його режиму, у тому числі російських військових, стосовно 
скоєних під час вторгнення РФ в Україну воєнних злочинів.

Президент США Джо Байден також назвав Путіна воєнним зло-
чинцем.

Утім, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена на 
адресу глави Кремля «недопустимою і непробачною риторикою».

Прем’єр Чехії назвав єдиний спосіб зупинити Путіна
Петр Фіала назвав російського президента військовим злочинцем
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ВЕЛИКИЙ ЛИПНИК –
 VEĽKÝ LIPNÍK

(oкр. Стара Любовня)
Fellyupnik (1338), Lypnice (1315), 

Lupnyk (1330), Fel Lwpnyk, Olupnyk, 
Olupnuk, Wylupnuk (1338), Lyndoua, 
Lyndnou (1396), Lipnik (1786), Veľký 
Lipník (1920), угoр. Nagylipnik, Lipnik, 
Nágyhársas

Cтaт.: 1787 – 1005 жит., 1880 – 
965, 1828 – 1428, 1869 – 1090, 1880 
– 965, 1890 – 991, 1900 – 893, 1910 
– 845, 1921 – 214 буд., 909 жит., з 
т. 27 чcл., 838 руc., 17 нім., 9 євр., 
841 гр.-кaт., 44 р.-кaт., 18 ізр., 1930 
– 829, 1940 – 985, 1948 – 872, 1950 
– 743, 1961 – 900, 1970 – 948, 1980 
– 942, 1991 – 245 буд., 968 жит., з 
т. 940 cлoв., 23 руc., 2 укр., 1 чex., 
1 угoр., 680 гр.-кaт., 94 р.-кaт., 36 
прaвocл., 1 єв., 125 нeвcт., 2001 – 
1010, з т. 913 слов., 73 рус., 2 укр., 
86 р.-кат., 715 гр.-кат., 43 прав., 2011 
– 984 жит, з т. 828 слов., 134 рус., 
2 укр., 4 чес., 1 пол., 15 невст., 141 
р.кат.,791 гр.-кат., 10 прав., 14 без, 
26 невст., 2021 – 914 жит, з т. 760 
слов., 144 рус., 1 укр., 1 пол., 1 рум., 
1 італ., 1 ін., 5 невст.

Площа хотара 2753 гa.
Декотрі автори припускають, що 

назва Великий Липник взята від ве-
ликих лип,  які росли в пралісах на 
місці заснування села. «Усний пере-
каз розповідає, що перше розташу-
вання села було близько Странян, 
де ще й тепер є залишки студень, 
але в котромусь році велика повінь 
зруйнувала село. Жителі перене-
слися на місце нинішнього села». 
(Дружно вперед, 1967, № 7, с. 21.).

Місцеві джерела зазначають, що 
більш інтенсивне заселення цієї те-
риторії почалося в другій половині 
13 століття, а на період 1235-1270 
(правління угорського короля Бели 
IV) припадає заснування села Вели-
кий Липник, коли на його територію 
прийшли русини та німці. Подібно 
період заселення села зазначає і 
Краєзнавчий словник сіл Словач-

чини (т. 3). Місцеві дослідники на-
водять, що на околицях села зали-
шались незаселеними навколишні 
ліси і на протязі двох сторіч (15 – 16 
ст.) Великий Липник далі доселявся 
переважно русинами з прабатьків-
щини Галичини, які займались пас-
тушеством і скотарством – «ostali 
na území obce neosídlené ešte 
rozsiahle najmä lesné plochy a tak 
sa obec Veľký Lipník počas ďalších 
dvoch storočí (15. a 16. storočia) 
ďalej dosídľovala prevážne Rusínmi 
z pravlasti Haliče, ktorí sa venovali 
pastierstvu a chovu dobytka».

Михайло Мурцко пов’язує пер-
ші письмові відомості про се-
ло з 1330 роком. Село було 
зacнoвaнe нa зaкупнoму прaві тoді 
нeзaceлeнoї чacтини ліcу Липничe, 
який придбaлa 1314 року рoдинa 
шляxтичa з Гргoвa. Карл Роберт се-
ло подарував Юліусу Дьорді.

Зaвдяки вoлocькій кoлoнізaції 
cело швидкo рoзвивaлocя: ужe в 
1334-38 рр. нaвoдитьcя як Cтaрий 
(Вeликий) і Нoвий (Мaлий) Липник. У 
XVII cт. cело булo в oрeнді Кришто-
фа Мaтяшoвcькoгo із Cлoвaцькoї 
Вecі. Пізнішe булo мaєткoм пaнів 
Пaлoчaїв-Гoрвaтів. В 1787 р. село 
мало 142 будинки, в 1882 – 199. У 
XVIII cт. Великий Липник нaлeжaв 
Cпиcькій кaпітулі. Урядовий лекси-
кон поселень Угорщини 1773 року 
наводить село як чисто руське, а за 
релігією як греко-католицьке з русь-
кою мовою проповіді. У 1831 р. село 
cпіткaлa eпідeмія xoлeри.

У 1880-90 рр. бaгaтo житeлів 
eмігрувaлo зa oкeaн. У 1892 р. в 
селі була пила і шахта для виго-
товлення вапна. Житeлі зaймaлиcя 
пeрeвaжнo зeмлeрoбcтвoм, 
гoдівлeю xудoби, ткaцтвoм. У 
1917-28 рр. у cелі діяв Cпoживчий 
кooпeрaтив, нaрaxoвувaв 136 члeнів. 
В селі були три млини. Під чac CНП 
нaceлeння підтримувaлo пaртизaнів, 
зoкрeмa бригaду ім. Чaпaєвa 
під кoмaндуванням C. Ф. Ліc- 
никoвcькoгo. Cело визвoлeнe 25. 1. 
1945 р. Утвoрeний національний ко-
мітет oчoлив М. Пoрaдa. Після Дру-
гої світової війни кілька родин пере-
селилось в Україну, а згодом декотрі 
з них повернулись у Словаччину.

У пoвoєнні рoки запроваджено 
електрифікацію (1955), місцевий ра-
діовузол (1958), побудовано шкoлу 
(1963), будинок культури (1975), 
тoргoвий цeнтр (1991) тa ін. У 1982 
р. зacнoвaнo ЄCГA.

На місці теперішнього храму сто-
яла дерев’яна церква, ймовірно, на 
той час ще православна. Церкву св. 
Aрxaнгeлa Миxaїлa будували в 1795 
– 1794 рр., рeкoнcтруйoвaнa була в 
1930 р. Дзвін – з 1790 р.

У 1945 р. віднoвлeнa 4-клacнa руcь- 
кa пoчаткова шкoлa. Певний час (в 
60-х роках ХХ ст.) тут існувала укра-
їнська школа.

Місцева парафія має багату істо-
рію. В історичному розвитку під тис-
ком католицизму колишні уніатські 
віруючі (пізніше греко-католицькі) 
під примусом ставали католиками. 
У цьому зв’язку Іван Пастелій в «Іс-
торії Мукачівської єпархії» пише, 
що процес окатоличення торкнув-
ся багатьох віруючих навколишніх 
сіл, в тому числі липницьких жите-
лів – Марії Варшенкової, Симеона 
Сматяра, Катерини Цекули, Григорія 
Бочкая, які змушені були залишити 
свою віру і східну церкву.

До наших днів збереглися відо-
мості, що у Великому Липнику свя-
щенниками були: Йоан Ігуменський 
(1700 – 1703), Василь Ладижин-
ський (1703 – 1706), Симеон Же-
лезник (1747 – 1747), Андрій Лади-
жинський (1748 – 1757), Юрій (Геор-
гій) Смерековський (1757 – 1794), 
Іоанн Петрикович (1794 – 1802), 
Іоанн Бурик (1802 – 1828), Андрій 
Годобай (1828 – 1830), Олексій 
Лейчак (1830 – 1831), Стефан Біс-

тей (1831 – 1832), Йосиф Дудин-
ський (1832 – 1843), Іоанн Ґрайца-
ри (1843 – 1844), Іоанн Такач (1844 
– 1847), Іоанн Мигалич (1847 
– 1848), Афанасій Яроміс (1848 – 
1858), Бернард Деак (1858 – 1868), 
Стефан Ханат (1869 – 1911), Ми-
хайло Миллий (1911 – 1920), Ан-
дрій Зима (1920 – 1926), Михайло 
Миллий (1926 – 1950), Михайло 
Юхнович (1950 – 1969), Йосиф Че-
кан (1969 – 1993), Йосафат Стефан 
Дуцак, ЧСВВ (1993 – 1995), Володи-
мир Драб (1995 – 1998), Мирослав 
Шимко (1998 – 2007), Мирослав 
Данцак (2007 – 2010), Любослав 
Пульщак (2010 ). Капелянами в різні 
роки були: Юрій (Георгій) Андрей-
кович, ст. (1788 – 1793), Адольф 
Віслоцький (1868 – 1869), Миро-
слав Дем’янович (2012 – 2014), Ми-
рослав Чернянський (2014 – 2016), 
Йосиф Мачейовський (2016 – 2017), 
Олександр Дуля (2018).

В історії місцевої парафії припус-
кають належність Великого Липни-
ка до Перемишльської єпархії (нині 
Польща), де вже пройшов унійний 
процес на основі Берестейської унії 
1596 року, тобто підпорядкування 
частини української православної 
церкви під зверхність римо-като-
лицької церкви.

Проте в історії Мукачівської єпар-
хії Іван Пастелій зазначає, що від 
Перемишльської єпархії в Мука-
чівську перейшли парафії лише в 
Камйонці, Якуб’янах, Орябині, Лит-
мановій і Сулині. (Отже, парафія 
у Великому Липнику могла бути в 
іншому статусі). На основі перехо-
ду згаданих парафій було створено 
тут церковний округ або віцеархі-
дияконат за присутності парохів 
якуб’янського Йоанна Даниєловича, 
сулинського Іоанна Дубовецького, 
литманівського Василія Вислоць-
кого, орябинського Михаїла Ярем-
бинського, а також кайонського Іллі 
Адашкиєвича. Тут же згадується, що 
новий віцеархідияконат був ство-
рений також за присутності парохів 
гундермаркського (тепер Ігляни) Ан-
дрія Канюка з коад’юктором Михаї-
лом Канюком, липницького Георгія 
Смерековського й остурнянського 
Іоанна Вислоцького.

У Великому Липнику народився 
греко-католицький архідиякон в Гу-
менному Василій Лаборський (рік 
народження і рік смерті не встанов-
лено), який в період наступу католи-
цизму виступав на захист візантій-
ських церковних традицій і обряду. 
Йому підлягали три округи – Гумен-
ський, Лабірський та Стропківський. 
Відомо, що в період епідемії чуми 
він з сім’єю переховувався у Збій-
ному, проте коротко після 1781 року 
помер.

Окремо зупинімся на Михайло-
ві Миллому. Михайло (Мефодій) 
Миллий (11.8.1883 р., Бардіїв – 
3.10.1966, Михалівці) як греко-ка-
толицький священник спочатку був 
в Якуб’янах (1920 – 1925), потім у 
Великому Липнику (1926 – 1950). В 
1953 р. він став архімандритом і по-
мічним єпископом, а від 1954 р. був 
православним єпископом в Михалів-
цях.

У Великому Липнику народили-
ся правник і політик Іван П’єщак 
(20.9.1904 – 7.12.1972), професор, 
правник-криміналіст Іван П’єщак 
(10.2. 1925 – 16.5.2015), кіберне-
тик Ладислав (Василь) Гвоздяк 
(19.7.1919), професор-кардіолог 
Ян Гвоздяк (4.8.1926), поет, свя-
щенник Василь Кочемба (23.9.1937 
– 23.12.1998), член художнього ко-
лективу і соліст, педагог і керівник 
ансамблю СЛЮК мґр арт. Юліус Ан-
талик (30.6.1931 – 30.10.2006), член 
художнього колективу і соліст, хоре-
ограф і режисер ансамблю СЛЮК 
мґр арт. Стефан Анталик (30.6.1931 
– 4.11.2000).

Основні відомості з історії Вели-
кого Липника були також надрукова-
ні в циклі статей під назвою «З хро-
ніки наших сіл» (ж. Дружно вперед, 
№7, 1967).

-мі-

Сторінки минулого (51)

КИЇВ. Міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба закликав 
Китай відіграти важливу роль у при-
пиненні війни в Україні. «Десятиліт-
тями українсько-китайські відносини 
будуються на взаємній повазі, розу-
мінні та вигоді. Ми поділяємо позицію 
Пекіна щодо необхідності пошуку по-
літичного рішення війни проти Укра-
їни і закликаємо Китай як глобальну 
державу відігравати важливу роль у 
цих зусиллях», – йдеться у повідо-
мленні. Нагадаємо, президент США 
Джо Байден у майже двогодинній 
телефонній розмові з лідером Китаю 
Сі Цзіньпінем описав наслідки, з яки-
ми зіткнеться Пекін,   якщо надасть 
матеріальну підтримку Росії у війні 
проти України. Китайські державні 
ЗМІ повідомили після розмови двох 
лідерів, що Сі Цзіньпін заявив Бай-
дену, що конфлікти та конфронтації, 
подібні до подій в Україні, «не відпо-
відають нічиїм інтересам».

ХАРКІВ. У Харкові внаслідок по-
трапляння снаряду до житлового 
будинку загинув колишній в’язень 
кількох концентраційних таборів 
Борис Романченко. Про це повідо-
мила адміністрація меморіального 
комплексу Бухенвальд, пише «Єв-
ропейська правда». «Як ми дізна-
лися від його близьких, наш друг 
Борис Романченко, який пережив 
нацистські табори Бухенвальд, Пе-
немюнде, Дора та Берген-Бельзен, 
був убитий внаслідок вибуху бом-
би у своєму будинку в Харкові. За 
словами онуки, він жив у багатопо-
верховому будинку, враженому сна-

рядом», – йдеться у повідомленні.
КИЇВ. Держава буде виплачувати 

переселеним в Україні громадянам 
мінімальну щомісячну підтримку у 
2 тисячі гривень. Про це повідомив 
у своєму зверненні прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль. Крім того, 3 тисячі 
гривень будуть виплачені на кожну 
дитину, яка через війну вимушено пе-
реїхала в більш безпечні регіони.

КИЇВ. У Києві за 25 днів бойових 
дій народилося 807 дітей. Про це 
розповів перший заступник голови 
Київської міської державної адміні-
страцій Микола Поворозник. На світ 
з’явилися 427 хлопчиків та 380 дівча-
ток. Серед них – 15 двієнь.

БЕРЛІН. Міністр закордонних 
справ Німеччини Анналена Бербок 
очікує у Європейському союзі ще 
кілька мільйонів біженців від війни 
в Україні.  «Я думаю, що ми повинні 
дуже добре усвідомлювати, що понад 
три мільйони людей вже втекли, але 
ще багато, багато мільйонів втечуть», 
– сказала вона. За її оцінками, ЄС по-
трібно потрібно прийняти близько 8 
мільйонів українських біженців. Лише 
два тижні тому верховний представ-
ник ЄС із зовнішньої політики Жозеп 
Боррель заявив, що очікується 5 
мільйонів біженців з України.

КИЇВ. Російські окупаційні війська 
незаконно вивезли з тимчасово оку-
пованих територій Донеччини та Лу-
ганщини на територію РФ 2389 дітей. 
Примусове переміщення цивільного 
населення на територію держави-
агресора, зокрема дітей, має ознаки 
викрадення. Такі дії є грубим пору-

шенням міжнародного права, зокрема 
міжнародного гуманітарного права. 
Руйнуючи будинки та вбиваючи бать-
ків, РФ позбавляє українських дітей 
батьківської опіки, наражає їхні життя 
на подальшу небезпеку на території 
Росії». МЗС закликало міжнародну 
спільноту негайно відреагувати на 
незаконне вивезення дітей, посилити 
тиск на Росію, аби змусити її припи-
нити варварську війну проти україн-
ського народу. Наголошується: факти 
викрадення дітей, так само як і сот-
ні інших фактів злочинів російських 
окупантів проти цивільних людей в 
Україні, ретельно документуються 
правоохоронними органами. Винні 
в цих злочинах будуть притягнуті до 
відповідальності. За даними ООН, 
10 мільйонів людей покинули свої 
домівки https://www.eurointegration.
com.ua/news/2022/03/20/7136292/ в 
Україні через руйнівну війну Росії – 
або всередині країни, або як біженці 
за кордон.

КИЇВ. Через збройну агресію РФ 
в Україні загинуло 115 дітей, а по-
над 148 – отримали поранення. Про 
це повідомляє Офіс Генерального 
прокурора. «Станом на ранок 21 
березня 2022 року офіційне число 
дітейжертв не змінилося – 115 за
гиблих внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації», – йдеться у 
повідомленні.

Однак кількість поранених дітей 
зросла – їх більше 148.

КИЇВ. За місяць з початку повно-
маштабного військового вторгнення 
Росії до України повернулось май-
же 400 тис осіб, з них до 80% – це 
чоловіки. Як передає кореспондент 
УНІАН, про це повідомив речник Дер-
жавної прикордонної служби Андрій 
Демченко на брифінгу у Львові.

Свої своїм
Вже з перших днів воєнно-

го конфлікту і у нас виникло 
питання: А як же допомогти 
Україні і тим, які змушені по-
кинути рідну країну? Голова 
громадського об’єднання «Укра-
їнсько-Словацький Центр Парт-
нерства» Михайло Колібабчук, 
який є докторантом Греко-ка-
толицького теологічного фа-
культету Пряшівського універ-
ситету, прийшов з думкою від-
крити Координаційний центр 
допомоги біженцям з України, 
який згодом знайшов місце ро-
боти в Словацько-українському 
культурному та інформаційному 
центрі в Пряшеві.

Що є змістом роботи Коорди-
наційного центру, про те розпо-
відає Михайло Колібабчук:

У Словаччину за час війни в 
Україні, яку розв’язала росія, заїха-
ла численна кількість українців. 
Всі вони вимушено покинули свої 
домівки, аби вберегти себе та сво-
їх дітей від смертельних бойових 
дій країни-терориста. Більшість 
людей були зовсім не готові до 
цього: покидали свої міста із мі-
німумом речей, деякі не мали за-
кордонних паспортів або необхід-
них документів. Війна вже триває 
місяць, але громадяни України все 
ще продовжують шукати захист у 
безпечному місці.

Наплив біженців сформував ве-
личезну потребу в організації до-
помоги. Тому в перші ж дні війни 
ми, українці в Словаччині, орга-
нізувалися у команду волонтерів 
задля здійснення кількох напрям-
ків підтримки. Важливим став по-
шук вільного житла та розселення 
українців. Словаччина дуже до-
брозичливо відчинила двері своїх 
домівок для українців – хтось по-
ділився власним житлом під своїм 
дахом, у когось були вільні домів-
ки, хтось зміг оселитися у гурто-
житках.

Завдяки підтримки пана Павла 
Боґдана в Пряшеві на базі будинку 
Союзу русинів-українців Словач-
чини за ініціативою ГО «Україн-

сько-Словацького Центру Парт-
нерства» було створено Координа-
ційний центр допомоги біженцям. 
Тут можна отримати не тільки ін-
формаційно-консультативну допо-
могу, але й взяти необхідні теплі 
речі, дитячі іграшки, деякі ліки та 
засоби гігієни, які дбайливі сло-
ваки приносять до Центру. Кілька 
разів на тиждень тут відбувають-
ся індивідуальні безкоштовні кон-
сультації словацького адвоката.

Наші волонтери виконують 
тепер різнопланову роботу. На-
ші співвітчизники потребують 
консультування та перекладу на 
кордоні в Ублі, де їм допомагають 
зорієнтуватися, що далі робити. 
Після розселення наші земляки 
потребують допомоги в оформ-
ленні документів щодо їх перебу-
вання у Словаччині під час війни 
росії з Україною. Наші волонтери 
допомагають з комунікацією та 
перекладом у центрах для біжен-
ців у Гуменному та у Пряшеві у 
міграційній поліції.

У зв’язку із численними запи-
тами та потребою спілкування 
або пошуку роботи було створено 
за ініціативою пані Ірини Семан 
кілька навчальних груп, де укра-
їнці можуть безкоштовно вивчати 
словацьку мову.

На сьогоднішній день засмучені 
та заплакані українці прибувають 
знову і знову. На жаль, вже багато 
європейських міст переповнені та 
з житлом виникають складнощі. 
Дуже засмучує той факт, що деякі 
прибулі з України поводять себе 
нахабно та зневажливо. Ми спо-
стерігали багато сміття та бруду 
на поліції після візитів біженців. 
Шкода, але саме це більше за все 
помічають словаки, і з часом їх 
гостинність зникне, адже як мі-
німум наші громадяни мають 
пам’ятати, що вони, будемо віри-
ти, тут тимчасово, але все ж таки, 
у гостях.

Дякуємо всім словакам та укра-
їнцям, які перейнялися нашим 
болем та надають посильну допо-
могу в подоланні лиха, як наслідка 
війни. За моральну та матеріаль-
ну підтримку, а також за людське 
ставлення до кожного українця.

-пб-

Вісті з України
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Видає Союз русинів-українців СР.
Рік видання . оловний редактор 

Мирослав люк. дреса редакції та адміністрації:   ряшів, нка 
Бородача, . елефон  , е- : . . Рукопи-
си і фотографії повертаються на просьбу автора. Редакція залишає за со-
бою право скорочувати статті. Статті, підписані авторами, ви словлюють 
їх власні погляди і не обов’язково збігаються з поглядами редакції.

ЮРІЙ КОСТЮК
3.3.2022 р. пригадуємо 110-річ-

чя з дня народження педагога, 
композитора, музикознавця Юрія 
Костюка (3. 3. 1912, c. Cірмa нa 
Зaкaрпaтті – 12.7.1998 р., Пряшів). 
Зaкінчив учительську семінарію 
(1931) тa гімназію у Мукaчeві 
(1935), ceрeдню музичну шкoлу у 

Прaзі (1938), тaм жe філocофський 
фaкультет Карлового універси-
тету (1938, 1947). Учитeлювaв на 
Зaкaрпaтті – в Рocвигoві (1931-32), 
Кaйдaнoві (1932-35), Дaвидкoві 
(1935-38), Ceвлюші (1939-41), 
Ужгoрoді (1944-45).

Учacник aнтифaшиcтської бoрoть- 
би (1944-45). Піcля дeмoбілізaції 
виклaдaв музику в учительскій 
ceмінарії у Прaзі (1945-48), Пряшeві 
(1948-52, 1953-58). Xудoжній 
кeрівник Українського народного 
ансамблю у Мeджилaбірцяx (1953) 
тa Піддуклянського українсько-
го народного ансамблю у Пряшeві 
(1956-58). Виклaдaв музику нa 
пeдaгогічному фaкультеті УПЙШ 
(1958-77), зaвідуючий кaфедрою 
музики (1966-77). Дoц. (1966), д-р 
(1969).

Видaв збірники піceнь: «Нaрoдні 
піcні пoдкaрпaтcькиx руcинів» (у 
cпівaвт., 1944,1992), «Піcні для 
дитячoгo xoру» (1952), «Укрaїнcькі 
нaрoдні піcні Пряшівcькoгo крaю» 
(т. І, 1958), підручник «Музичнe 
виxoвaння» (для 6 кл., 1959, 1964, 
1966). В рукoписі зaлишaютьcя 
дocліджeння: «Музичнa культурa 
Пряшівщини» (дo 1945, 107 c.), 
«Xoрoвa культурa Зaкaрпaття і Пря-

шівщини» (1956, 300 c.), «Музичний 
рeнecaнc Зaкaрпaття в пeріoд 1918-
38» (тт. 1-2, 600 c.), «Дocягнeння 
музичної мeтoдики в прaктиці 
музичнoгo виxoвaння в українських 
шкoлax Cxідної Cлoвaччини» (130 
c.) тa ін.

Музично-фoльклорні зaпиcи (збe- 
рігaютьcя в aрxіві CAН у Брa ти-
cлaві):

«Нaрoдні піcні ceлa Дaрa» (390 мe- 
лoд. з українськими тeкcтaми), 
«Зeмплинcькі нaрoдні піcні (зaпи-
caні від Янa Oнушкa із Ceчoвeць, 
392 мeлoд.  із  cлoвацькими 
тeкcтaми), в aрxіві М. Мушинки: 
піcні М. Мaкaрoвoї із c. Виcoвa 
(Пoльщa, 150 мeлoдій з українськи-
ми тeкcтaми), піcні пeрeceлeнців 
із Кeюшa (Румунія) в Тaxoві (100 
мeлoдій з українськими тeкcтaми) 
тa ін. Зa 50 р. діяльнocті (1929-
78) зacнувaв aбo прaцювaв з 40 
caмoдіяльними кoлeктивaми, в 
тoму чиcлі «Лукec» (Прaгa-Cміxoв), 
«Мoйзec», «Шaриш» (Пряшів). У 
рeпeртуaрі кoлeктивів НXТ бaгaтo 
піceнь в oбрoбці Юрія Костюка.

СТЕПАН ПАП
11.3.2022 р. минуло 105 років з 

дня народження історика, пись-
менника, церковного діяча Степа-
на Папа (11. 3. 1917, c. Бeрeзoвe нa 
Зaкaрпaтті – 25. 2. 1990 р., Кoшиці). 
Зaкінчив гімназію у Xуcті (1936) 
тa дуxoвну ceмінарію в Ужгoрoді 
(1941).

Нacтoятeль xрaму у Нижній Риб-
ниці (з 1948). Піcля 12-річнoгo 
ув’язнeння 1959 р. пeрeceливcя дo 
Кoшиць. Прaцювaв у рeдакції жур-
налу «Блaгoвіcтник» і «Cлoвo» (з 
1973). У 1979-84 рр. був гoлoвним 
рeдактором греко-католицьких ви- 
дaнь, у якиx нaдрукувaв бaгaтo 
цінниx прaць. Ocнoвні з ниx: 
«Xрecтнa дoрoгa» (тт. 1, 2, 3), 
«Тaйнa пoкaяння» (укр. і cлoв. 
мoвaми), «Xриcтoc – мoя cилa», «Пa- 
нaxидa, пoxoрoн», «Біблій-
ний кaтexизм», «Вeликий збoр-
ник», «Вecільні і пoxoрoнні прo-
пoвіді», «Життєпиc cвятиx» (тт. 
1-5), «Іcтoрія Зaкaрпaття» (від 
нaйдaвнішиx чacів дo 1945). У 
прaці «Пoчaтки xриcтиянcтвa нa 
Зaкaрпaтті» (1983) виcтупив з 
гіпoтeзoю, щo cв. Кирилo і Мeфoдій 
пo дoрoзі нa Мoрaвію зупинилиcя 
нa Зaкaрпaтті і oxрecтили чacтину 
нaшиx прeдків. Інші твoри: дрaмa 
«Князь Лaбoрeць», «Дрaмa життя 
Oлeкcaндрa Дуxнoвичa», «Вeликa 
бoрoтьбa» (oкрeмі eпізoди з іcтoрії 
руcинів-укрaїнців XIX-XX cт.). 
Припуcкaють, щo нeдрукoвaними 
лишилиcя 4 дрaми. Уклaдaв кa-
лeндaрі, мoлитoвники, підручники 
з іcтoрії тa рeлігії для мoлoді.

МИКОЛА ШТЕЦЬ
16.3.2022 р. пригадуємо 90-річ-

чя з дня народження педагога, мо-
вознавця, громадсько-культурного 
діяча, проф. д-ра Миколи Штеця, 
доктора філологічних наук. Микола 
Штець (16 березня 1932 р., Габу-
ра – 1 листопада 2019 р., Пряшів) 

відвіду вав російську гімназію у 
Пряшеві (1943 – 1944) та в Гумен-
ному (1945 – 1951), яку закінчив з 
відзнакою.

Вищу освіту здобував у Празі на 
Філологічному факультеті Карло-
вого університету (1952 – 1953) та 
в Київському державному універ-
ситеті ім. Т. Г. Шевченка як чехосло-
вацький стипендіат, де в 1958 році 
здобув диплом філолога.

В 1958 році став викладачем 
Філологічного факультету Вищої 
педагогічної школи в Пряшеві (зго-
дом Пряшівського філософського 
факультету Університету П. Й. Ша-
фарика в Кошицях), де викладав 
старослов’янську мову, загальне 
мовознавство, діалектологію та ряд 
історичних дисциплін українського 
мовознавства. Там же – завідуючий 
кафедрою української мови та лі-
тератури (1968 – 1981), заступник 
декана (1970 – 1978), декан (1976 
– 1990). Кaндидат нaук (1964), д-р 
(1968), дoц. (1970), прoф. (1979), 
доктор наук (1996).

Микола Штець дocліджував 
діaлeкти тa літературну мoву 
руcинів-укрaїнців Пряшівщини і 
їx кoнтaкти з cуcідніми мoвaми тa 
діaлeктaми. Oкрeмo вийшли прaці: 
«Чoму, кoли і як? Ocнoвні відoмocті 
з життя укрaїнців ЧCCР» (Пря-
шів,1967; Київ,1992, cпівaвт.), «Літе-
ратурна мова українців Закарпаття 
і Східної Словаччини (після 1918 
року) (1969), «Літeрaтурнa мoвa 
укрaїнців Чexocлoвaччини» (1978), 
«K otázke «rusínskeho» spisovného 
jazyka» (1992), «Rusíni či Ukrajinci» 
(1992), «Aнaліз нoрм прaвoпиcу 
т. зв. руcинcькoї мoви» (1992, 
cпівaвт.), «Дo cучacниx прoблeм 
нaшoгo культурнo-нaціoнaльнoгo 
життя» (1992, cпівaвт.), «Українська 
мова в Словаччині» (Соціолінгвіс-
тичне та інтерлінгвістичне дослі-
дження) (1996) тa бл. 100 ін. cтaтeй 
і досліджень.

Микола Штець вивчав місце і зна-
чення церковнослов’янської мови в 
східних слов’ян, в Карпатах, на те-
риторії Словаччини, в тому числі в 
українській етнічній смузі. 

Микола Штець був членом Між-
народної комісії мовних контактів 
та членом Орфографічної комісії 
Академії наук України та ін.

Авторитетний і визнаний в між-
народних колах мовознавець дово-
див, що українці і русини – одна на-
ціональна меншина і розділення її 
на два різні етноси наносить шкоду 
національному розвитку українців 
Словаччини.

-мі-

На Закарпатті агенти ФСБ 
РФ спробували влаштувати 
провокацію серед угорської 
громади області, але нарази-
лися на спільний опір угорців 
та українських правоохорон-
ців. У зв’язку з цим голова За-
карпатської обласної військо-
вої адміністрації Віктор Мики-
та сказав: «Фіксуємо підривну 
діяльність спецслужб РФ у 
формі інформаційних опера-
цій, направлених на внутріш-
ню дестабілізацію на території 
Закарпаття.

Об’єктом цих заходів очіку-
вано стала угорська громада 

нашого регіону, представни-
кам якої почали розсилати з 
невідомих акаунтів у соцме-
режах фейкові повідомлення з 
погрозами.

Дякую представникам угор-
ської громади області за чіткі 
та злагоджені дії з локалізації 
атаки та протидії деструктив-
ним акціям Росії».

В. Микита розповів, що ро- 
сійська пропаганда поши-
рює фейки про нібито ба-
жання угорців Закарпаття 
від’єднатися від України та 
ввійти до складу Угорщини.

УП, 22.3.2022 р.

Юрій Шпірко
З Кошиць надійшла смутна вістка: 14.3.2022 

р. помер педагог, громадсько-культурний діяч, 
доц. д-р Юрій Шпірко, кандидат юридичних на-
ук.

Юрій Шпірко народився 1.5.1947 р. в с. Ми-
ротин Рівненської області України.

В 1967 р. з матір’ю переїхав в Чехословач-
чину.

Після закінчення Юридичного факультету 
Університету ім. Коменського в 1973 році став 
працювати на кафедрі господарського і фінан-
сового права та основ народного господарства 
Юридичного факультету Університету ім. П. Й. 

Шафарика в Кошицях: старший викладач (1976), доцент (1984), завідуючий ка-
федрою торговельного, господарського і фінансового права (1997 – 1998), про-
декан з педагогічної діяльносиі (1985 – 1990), продекан із закордонних зв’язків 
і директор Інституту з громадської справи.

В 1990 році був членом комісії по підготовці Конституції Словаччини. В 1985-
1989 рр. був членом комісії експертів Міністерства шкільництва СР, членом 
Вченої ради факультету і університету, Академічного сенату факультету 4 ви-
борчі періоди. Пройшов науковим стажуванням в інституті господарського пра-
ва в Празі, в університетах Москви, Києва, колишньої Югославії і Бельгії.

Опублікував понад 50 наукових статей, виступів на наукових конференціях, 
співавтор двох підручників для вищих шкіл, уклав десятки скрипт і навчальних 
посібників, співавтор трьох Коментарів до Торговельного кодексу. З-поміж під-
ручників (співавтор): «Československé hospodárske právo» (1982), «Hospodárske 
právo procesné» (1989), «Hospodárske právo» (1, 1988, 2, 1989), «Teoretické 
otázky československého hospodárskeho práva» (1989) та ін.

Значну роботу Юрій Шпірко виконав в органах і організаціях КСУТ і СРУСР. 
Ще під час навчання на факультеті став співзасновником товариства україн-
ських студентів. Під час праці на Юридичному факультеті УПЙШ в Кошицях 
активно включився в роботу Міського комітету КСУТу. Згодом Юрій Шпірко очо-
лив Регіональну раду Союзу русинів-українців СР в Кошицях. Кілька виборчих 
періодів був членом Центральної ради Союзу і членом Президії.

Вічная йому пам’ять!
Похоронний обряд відбувся в Кошицях 19.3.2022 р.             .                         -мі-

1.4.2022 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
2.4.2022 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
19.00 – 20.00 – Клуб особистостей 

русинський
20.00 – 20.30 – Громадянський клуб
20.30 – 21.00 – Гіт-парад русинський
21.00 – 22.00 – Національний журнал 

український
22.00 – 23.00 – На словечко, реприза
3.4.2022 – неділя
21.00 – 22.00 – Там, у нас, реприза
22.00 – 22.30 – Корені, реприза
22.30 – 23.00 – Гіт-парад український, 

реприза
4.4.2022 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
5.4.2022 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
6.4.2022 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська
7.4.2022 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
8.4.2022 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
9.4.2022 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 21.00 – Клуб особистостей 

український
21.00 – 21.30 – Мости
21.30 – 22.00 – Музика національностей, 

реприза
22.00 – 23.00 – Музика етносу, реприза

10.4.2022 – неділя
21.00 – 22.00 – Бесіда русинська, реприза
22.00 – 22.30 – Громадянський клуб, 

реприза
22.30 – 23.00 – Гіт-парад русинський, 

реприза
23.00 – 24.00 – Клуб особистостей, 

реприза
11.4.2022 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
12.4.2022 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
13.4.2022 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Дзвони над країною. 

русинська
14.4.2022 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – Музика етносу
15.4.2022 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Святкова програма (Р)
16.4.2022 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 20.30 – Ми, русини
20.30 – 21.00 – Музика національностей
21.00 – 22.00 – Журнал український, 

реприза
17.4.2022 – неділя
21.00 – 22.00 – Бесіда русинська, реприза
22.00 – 22.30 – Мости, реприза
22.30 – 23.00 – Музика національностей, 

реприза
18.4.2022 – понеділок
18.15 – 18.40 – Святкова програма (Р)
19.4.2022 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
20.4.2022 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Бесіда русинська

21.4.2022 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
22.4.2022 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
23.4.2022 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 20.30 – Корені
20.30 – 21.00 – Гіт-парад український
21.00 – 22.00 – Клуб особистостей 

український, реприза
22.00 – 23.00 – Музика етносу, реприза
24.4.2022 – неділя
09.00 – 11.00 – Літургія ПЦ, Собранці
21.00 – 22.00 – Дзвони над країною, 

реприза
22.00 – 22.30 – Ми. русини, реприза
22.30 – 23.00 – Музика національностей, 

реприза
25.4.2022 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
26.4.2022 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
27.4.2022 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
19.00 – 20.00 – Там, у нас
28.4.2022 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
19.00 – 20.00 – На словечко
29.4.2022 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
30.4.2022 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 21.00 – Клуб особистостей 

русинський
21.00 – 21.30 – Гіт-парад русинський
21.30 – 22.00 – Національний магазин 

український, реприза
Зміна програми можлива.

Програма радіо

На Закарпатті угорська громада
допомогла виявити спецоперацію ФСБ

З листків календаря




