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У Кошицях відкрили новий 
денний центр для дітей укра-
їнських біженців. Викорис-
товується особливо для мам, 
яким потрібно щось оформи-
ти протягом дня або шука-
ють роботу.

Хоча вільних місць у садоч-
ках у місті поки що було до-
сить, місця вже заповнюють-
ся. Тому такі центри виправда-
ні. Вони не працюють як кла-
сичні дитячі, оскільки в них, 
наприклад, не готують їжу.

Центром на площі Мара-
фону миру керує Вікторія 
Бондаренко, яка перебуває 
у Словаччині трохи більше 

трьох років. «Ми хочемо під-
тримати матерів, у яких тут 
нікого немає, коли потрібно 
щось оформити. Вони мо-
жуть привезти дитину сюди, 
а ми про неї подбаємо. Також 
ми готуємо спільні заняття 
для мам з дітьми, де буде-
мо разом щось створювати 
і заодно вивчати словаць-
ку мову», – описує причини 
створення центру пані Вік
торія. При цьому вона зга-
дує, що коли вона приїхала 
в Кошиці в мирний час, їй 
було важко піти і думати про 
щось, крім дітей. І саме цей 
досвід став головною причи-

ною відкриття цього закладу.
Діти можуть приходити до 

центру на чотири години у 
дві зміни з 8:00 до 12:00 та 
з 13:00 до 17:00. Дві україн-
ські вчительки, які також ви-
конували цю роботу вдома, 
піклуються про них у кожній 
зміні. У матерів велика заці-
кавленість у розміщенні ді-
тей у центрі. Кількість може 
бути біля 12 дітей. «Хотілося 
б більше, але це приміщення, 
яке ми орендували на три мі-
сяці безкоштовно, більше ді-
тей не вміщає. Але ми дуже 
вдячні Карпатській фундації 
та району КошиціСтаре Міс-
то, які допомогли нам з об-
ладнанням», – каже пані Вік
торія.

Дві кімнати в центрі обслу-
говують дітей від трьох до 
шести років. Оскільки у них 
немає місця для кухні, мами 
завжди готують дітям їжу, 
яку можна зігріти і подати в 
центрі. «Ми купили ще п’ять 
ліжечок, на яких діти можуть 
відпочити та спати при необ-
хідності. Але ми б хотіли в 
майбутньому відкрити кла-
сичний дитсадок», – зазначи-
ла Вікторія Бондаренко, яка 
не лише керує центром, а й 
активно в цьому допомагає.

Я. В.

В Ужгороді, в реакції на 
агресивні дії Росії проти Укра-
їни, вирішили демонтувати 
пам’ятник російському поету 
Алєксандру Пушкіну, який 
розташований у центрі міста. 
Відповідне рішення прийняли 
депутати міської ради під час 
позачергової сесії у п’ятницю, 
8 квітня.

Погруддя Алєксандра Пуш-
кіна було розташоване у цен-
трі Ужгорода, поблизу набе-
режної Незалежності.

Зазначимо, у четвер, 7 квіт-
ня, у Мукачеві демонтували 
погруддя Алєксандру Пушкі-
ну та меморіальну дошку із 
ЗОШ №1, яка раніше відмо-
вилася від імені російського 
поета. Раніше на засіданні 
міського виконавчого комі-
тету прийняли рішення про 
демонтаж пам’яток історії та 
монументального мистецтва 
місцевого значення, які ма-
ють стосунок до російських та 
радянських діячів культури, 
мистецтва, політики.

Мер Мукачева Андрій Ба-
лога заявив про наміри пере-
йменувати майже 90 вулиць, 
скверів, площ та провулків 
на території громади, які ма-

ють назви, що стосуються 
російських та радянських ді-
ячів політики, літератури та 
мистец тва.
ZAXID.NET, 8 квітня 2022 р.

Віктор Гайний записався у 
нашу свідомість передусім як 
актор Українського національ-
ного театру у Пряшеві (УНТ), 
але й чехословацького кіно, як 
автор кількох п’єс і радіоп’єс та 
як поет, лауреат Премії Івана 
Франка СЛФ.

Віктор Гайний народився 
22.04.1932 в Гуто-Марятині 
Житомирської області Украї-
ни в родині волинських чехів, 
які 1947 року повернулися на 
свою історичну землю – в Че-
хію. В Україні закінчив середню 
школу, але в Чехії працював на 
заводі як некваліфікований ро-
бітник, і доля чи муза повеліла 
йому 1949 року, щоб він подав-
ся до Пряшева, до УНТ, з яким 
потім поєднав усе своє творче і 
художнє життя. Спочатку в теа-
трі грав на гітарі, на акордеоні 
і пізніше перейшов у драматич-
ний колектив, в якому виявив 
свій талант як актор і драма-
тург. Він був самоуком-актором. 
Природний талант виявився 
у згаданих видах мистецтва – 
драматургії і поезії. Мельпоме-
на йому допомагала на всіх до-
рогах мистецького життя. УНТ 
став для нього «університетом 
художнього життя» (Й. Фельба-
ба). Як художньо ріс театр, так 
зростав і талант В. Гайного. Він 
зумів прекрасно виконати роль 
таких персонажів української 
класики, як Стецько («Сватан-

ня на Гончарівці»), Святослав 
(«Сон князя Святослава»), 
Лукаш («Лісова пісня»), Хома 
(«Ой не ходи, Грицю»), чи сві-
тової класики, як Яго («Отел-
ло»), Вурма («Підступність і 
любов»), Крюгер («Біла хворо-
ба»).

Він добре репрезентував 
своє мистецтво у кінофільмах 
«Поїзд дитинства і надії», «Ду-
кля – брама додому», «Косін-
ня Яструбової луки», «Танкова 
бригада», «Світла пристань» 
тощо. Та й в інших виставах 
УНТ показав себе у доброму 
світлі. Особливо тепло вітали 
артистів УНТ та й В. Гайного 
сільські глядачі, але й глядачі 
міст Словаччини, Чехії, навіть 
України.

В. Гайний був чуйною, спо-
стережливою людиною, яка 
вміла побачити в житті людини 
чи суспільства факт, подію і ху-
дожньо узагальнити, типізува-
ти, виявити при цьому свої по-
чуття і погляди та вивести їх на 
сцену театру правдиво. Спочат-
ку як драматург не ставив пе-
ред собою якихось важливіших 
філософських проблем життя. 

Писав так, як бачив чи думав 
про дане явище – проблему, 
конфлікт. Художнє узагальнен-
ня, типізація прийшли з часом, 
поступово. Як мінялися наші 
люди, суспільство, так мінявся, 
зростав й драматург В. Гайний. 
Намагався проникнути в глиби-
ну людської душі, зрозуміти і 
вивести на сцену добро і красу 
людини чи окремі явища сус-
пільства та при цьому засудити 
зло, яке не спить і приходить 
до людини; намагався показати 
на сцені те, що було актуальне 
і непокоїло його душу. Важли-
во, що він зумів побачити кон-
флікт між добром і злом, нама-
гався його розв’язати так, щоб 
глядачі і читачі повірили, що 
треба боротись за добро.

В світ художньої літерату-
ри В. Гайний вступив публічно 
одночасно як драматург і поет. 
Того ж самого 1959 року появи-
лась перша його п’єса «Одного 
чудового дня» та перша по-
етична збірка «Шумлять Бес-
киди». Він став на роздоріжжі 
бути поетом чи драматургом, 
бо обидва твори були прийняті 
позитивно глядачами і читача-

ми. Життя вирішило, що оби-
два роди мистецтва розвивав 
одночасно усе життя, далі пи-
сав п’єси і поезію і, як на мене, 
добре зробив. Чи був кращим 
поетом або драматургом, важко 
сказати, але збагатив обидва 
роди нашої літератури.

У п’єсі «Одного чудового 
дня» В. Гайний намагався ви-
вести на сцену позитивного ге-
роя в образі інженера Дртіла. 
Жаль, персонаж Дртіл вийшов 
дещо прямолінійно, спрощено. 
Так тоді писали, створювали 
позитивних героїв й інші до-
свідченіші автори не лише в 
ЧСР, але у всьому соцтаборі. 
Дещо краще вийшли негатив-
ні персонажі – американські 

8.4.2022 року на сцені 
пряшівського Театру Олек-
сандра Духновича відбу-
лась прем’єра п’єси лау-
реата Нобелівської премії 
з літератури, італійського 
прозаїка і драматурга Луї-
джі Піранделло «Шість пер- 
сонажів шукають автора».

Цю п’єсу автор написав 
ще в 1921 році, проте вона 
і досі дуже актуальна.

Автор поринає у вну-
трішній світ людини, яка 
в плині років одягає без-
ліч масок, які доводиться 
надя гати їй в залежності 
від життєвих обставин. Як 
зазначають критики, ця 
п’єса з найбільшою повно-
тою відбила пошуки автора 
і стала своєрідним його ма-
ніфестом.

Дійові особи п’єси розді-
лені на дві групи: Актори і 
Персонажі ще ненаписаної 
комедії, яким, на думку ав-

тора, краще б надіти мас-
ки, які виражають найбіль-
ше їх почуття (Батько – до-
кори сумління, Пасербиця 
(Невласна дочка) – мсти-
вість, Мати – страждання). 
Якщо в першій групі роз-
поряджається Директор 
(він же режисер), то се-
ред персонажів – Батько, 
який і привів свою сім’ю 
в театр, так як перекона-
ний, що драма укладена в 
них самих, і їм не терпить-
ся представити бурхливі в 
них пристрасті.

Роль Батька виконав Лю-
бомир Миндош, Матері – 
Ярослава Сисак, Невласної 
дочки Зузка Ковальчико-
ва. В ролі Сина виступа-
ють Мартин Оравець / Ла-
дислав Ладомиряк, роль 
Режисера виконує Василь 
Русиняк. Режисер – Мари-
на Дір.

Українські діти мають дитячий центр

 V Сцена з вистави.

На сцені театру – 
вистава українською мовою

ЮВІЛЕЙ ВІКТОРА ГАЙНОГО
(З нагоди 90-річчя від дня народження)

В Ужгороді демонтували пам’ятник

(Продовження на 2 стор.)
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шпіони Уоллейс, Стутс та інші. 
В. Гайний поповнив літературу, 
яка займалась боротьбою між 
двома таборами, між Заходом 
і Сходом. Між добром, яке ре-
презентував Схід і зло – Захід. 
В. Гайного надалі хвилювала 
тема боротьби між двома табо-
рами і продовжив її у п’єсі «Не-
докінчений епізод» (1963). Коли 
в першій п’єсі дія відбувається 
переважно на Заході, у другій – 
в Словаччині, на металургійно-
му заводі ВСЖ, де теж існують 
два протилежні табори: чесні 
робітники та інженери, очолю-
вані Ставровським, і різні сабо-
тери, оплачувані закордонними 
силами. Образ позитивного ге-
роя Ставровського вийшов пе-
реконливіше, ніж образ Дртіла 
із попередньої п’єси.

Іншого змісту і художню 
якість представляє п’єса «По-
ема про любов» (1967). Дра-
матург В. Гайний намагався 
перейти в ній від «макросвіту 
до мікросвіту» (Й. Фельбаба). 
В п’єсі зобразив любов легко-
важного Вадима до ромки-ци-
ганки Вероніки, яка закінчилася 
трагічно. Автор порушив ряд 
морально-етичних тогочас-
них проблем, які, жаль, мають 
місце в нашому суспільстві і 
сьогодні. Коли в перших двох 
творах автор ставив проти се-
бе два світи та їх мораль (Схід 
і Захід), то в п’єсі «Світло і 
тінь» (1969) вирішує проблеми 
дружби, честі і зради, егоїзму, 
носіями яких є друзі Щасний і 
Смрек. Якщо Щасний визнає 
свою помилку – зраду бойо-
вої дружби, то Смрек готовий 

йому пробачити зраду. Цю фі-
лософсько-моральну пробле-
му автор вирішив на користь 
правди і честі. Інший конфлікт 
В. Гайний зображує у п’єсі 
«Мрійники» (1974). Замість сус-
пільного конфлікту розроблює 
внутрішній, людський конфлікт. 
В центрі твору стоїть колишній 
в’язень Бухенвальду професор 
музики Терен, його донька Лі-
дя та молодий музикант Тоні, 
який зустрів «зграю» молодих 
людей: Рійо, Кайо, Мері, Бобі, 
які вели зовсім протилежний 
спосіб життя, мріяли про ба-
гатство без роботи. Дійшло до 
трагедії. Тоні нещасний, бо був 
свідком трагедії і гадав, що він 
винен. П’єса написана динаміч-
но, художньо переконливо. Ко-
жен персонаж мріяв про щось 
інше. Але трагедія змінила їх 
плани. Всі вище наведені п’єси 
вийшли окремою книгою під 
назвою «Поема про любов» 
(1978).

Крім наведених п’єс, В. Гай-
ний ще написав п’єси «Там, де 
щебечуть солов’ї» (1983) та 
«Пригоди чотирьох зайченят» 
(1987) , які не лише змістом, 
але й конфліктами і пробле-
мами відрізняються від вище 
названих. В першій автор ви-
рішує проблеми – конфлікт між 
батьком і сином та між головою 
артілі і артільниками-ледарями, 
які частіше заходять у корч-
му, ніж на артільне поле. П’єсу 
збагатив піснями, танцями, чим 

надав їй веселого, майже ко-
медійного характеру. Нагадує 
«Наталку Полтавку» І. Котля-
ревського. Друга п’єса призна-
чена дітям. Нове в ній і те, що 
замість традиційних трьох зай-
ченят увів ще й четверте зай-
ченя. Обидва твори користува-
лися великим успіхом у гляда-
чів. Всі п’єси, які В. Гайний на-
писав, йшли на сцені УНТ.

Як ми вище писали, В. Гай-
ний був і талановитим поетом. 
Поезію писав усе життя, як ме-
ні не раз казав, коли його ду-
ша боліла від щастя, радості і 
болю, ніколи не на замовлен-
ня. Видав всього три збірки: 
«Шумлять Бескиди» (1959), 
«Весінній передзвін» (1972) та 
«Стежками гаїв» (1981). Вірші 
писав за зразком української 
класичної поезії, тобто римо-
вану поезію. Його поезію ха-
рактеризує щирість, класична 
образність, інспірована карпат-
ською природою, суспільними 
проблемами, які йому довелось 
спостерігати та й самому пере-
жити. Писав так, як тоді було 
прийнято, не виходив за рамки 
соцреалізму, ідеології, яку про-
пагувала та реалізувала КПЧ. 
В першій збірці реагує на по-
дії Другої світової війни і писав 
про бої в Бескидах, де ще в 
50-х роках чув шум болю, сто-
гін вмираючих борців за нашу 
свободу, але й радість, що зі 
Сходу прийшла нам свобода 
і люди під Бескидами почали 

оновлювати спалені села і бу-
дувати нове життя. Передав 
також своє захоплення красою і 
могутністю Карпат. Збірка «Ве-
сінній передзвін» (1972) скла-
дається переважно із інтимної 
лірики. Аж дивує, що збірка з 
таким змістом вийшла друком 
в період т. зв. політичної кон-
солідації, коли вимагалося пи-
сати лише ангажовану поезію. 
Оспівує в ній красу кохання, 
вірності, любові між партнера-
ми, жіночого тіла, але й красу 
та гармонію в природі і натякає, 
що такої гармонії часто бракує 
людям. Найкращою збіркою, як 
на мене, є збірка «Стежками 
гаїв» (1981), яка була оцінена 
Премією Івана Франка СЛФ. В 
ній виступає як зрілий поет. За 
змістом збірку можна вважати 
політематичною, бо в ній зна-
ходимо вірші інтимні, любовні, 
пейзажні, громадські. Своїм 
змістом до неї примикає й по-
ема «Весняна балада». Вірші 
В. Гайного виходили словаць-
кою, чеською і мадярською 
мовами та в Україні. Не було 
антології нашої літератури, в 
яку би не було включено і його 
поезію.

Нарешті хочеться згадати ще 
кілька незабутніх для мене мо-
ментів нашого спілкування, які 
характеризують його як людину 
чесну, щиру, яка більше дба-
ла про інших, ніж про себе. Я 
Вік тора знав від 1959 року, ко-
ли перечитав збірку «Шумлять 
Бескиди» і бачив виставу п’єси 
«Одного чудового дня» в УНТ. 
Тоді ми потоваришували, але 
інтенсивніше ми спілкувалися 
аж коли ми стали членами ко-

мітету Української секції ССП. 
В комітеті і поза комітетом він 
активно боровся за реабіліта-
цію наших письменників, які 
були виключені із Спілки і їм 
було заборонено друкуватись. 
Це питання нарешті було ви-
рішено і завдяки нашій постій-
ній ініціативі позитивно. Разом 
ми брали участь у з’їздах ССП 
і СЧСП. Всюди гордо заявляв, 
що він український письмен-
ник. Тішило мене, що очолив 
як режисер студентський театр 
«Смолоскип», який складався 
переважно із студентів-укра-
їністів обох пряшівських фа-
культетів університету. Тоді я 
був завідувачем кафедри укра-
їнської мови і літератури ФФ 
УПЙШ і його ініціативу я підтри-
мав та факультет дав йому по-
хвальну грамоту. Ставили його 
п’єсу «Мрійники», якою здобули 
на «Мартинській жатві» призо-
ве місце. Знав я його як люди-
ну, яка сильно любила правду, 
честь і життя. Не можу забути 
моменту, коли я його відвідав у 
лікарні на «АРО», десь тиждень 
до його кончини. Він був тяжко 
хворий, не міг піднятись з ліж-
ка, але мене підбадьорював, 
хоч сам цього потребував, щоб 
я не резигнував, коли мене ви-
дворили з факультету, просив, 
щоб я далі пропагував україн-
ську літературу. Часто казав, 
що правда завжди переможе.

Я переконаний, що Віктор 
Гайний заслуговує, щоб ми не 
забували, що він зробив для 
нашої української культури.

Віктор Гайний помер 15.1. 
1994 р.

Михайло РОМАН.

16 квітня цього року своє 
80-річчя відзначає ветеринар-
ний лікар, педагог д-р вете-
ринарних наук (1991), профе-
сор (1992) Іван Микула.

Іван Микула народився 
16 квітня 1942 р. в Ужгоро-
ді, але все його життя тісно 

пов’язане з Пряшевом, де він 
провів дитинство та юнаць-
кі роки і де закінчив україн-
ську середню школу у Пря-
шеві (1959). Після здобуття 
середньої освіти продовжив 
навчання в Університеті вете-
ринарної медицини у Коши-
цях (1965). Працював у Дер-
жавному ветеринарному ін-
ституті (м. Пряшів, 1965–67), 
Дослідному імунологічному 
інституті с. Шариські Миха-
ляни (1967–78). Від 1978 р. 
працює в Університеті ве-
теринарної медицини у Ко-
шицях: 1982–87 рр. – завіду-
ючий відділом мікробіології 

та імунології, 1987–2007 рр. – 
завіду ючий кафедрою мікро-
біології, імунології та зоогігіє-
ни. Був членом комітету Сло-
вацького імунологічного това-
риства Словацької академії 
наук.

В центрі його наукових ін-
тересів є плазміди резистен-
ції та віруленції, молекуляр-
на біологія.

Брав участь в експеримен-
тальному виробництві ліків 
проти антраксу, тваринного 
грипу, поносу телят і свиней.

Опублікував понад 100 на-
укових статей, автор 8 патен-
тів, реалізував кілька нових 
технологій для виробництва 
біопрепаратів.

Іван Микула – автор під-
ручника «Vybrané kapitoly z 
veterinárnej imunológie» (Koši- 
ce, 1991); також брав участь 
у створенні посібників «Vete-
rinárna mikrobiológia» (1985), 
«Veterinárna mikrobiológia a 
imunológia – Genetika bakté-
rií, bakteriofagov a plazmidov» 
(1981), «Veterinárna mikrobio-
lógia a imunológia. Všeobecná 
mikrobiológia (1982; усі – Бра-
тислава), «Klinická veteri-
nárna farmakológia» (Martin, 
2007).

Своєю невтомною науково-
дослідною працею здобув за-
служений авторитет в науко-
вих колах.

З нагоди життєвого ювілею 
бажаємо нашому ювіляру міц-
ного здоров’я, творчої енер-
гії та життєвого оптимізму.

На многая і благая літа!
-мі-

1.5.1497 р. – мученицькою смертю 
від татар загинув митрополит Київ-
ський Макарій (525). Нетлінні мощі 
святого покояться у Володимирському 
соборі в Києві.

1.5.1947 р. – народився педагог, 
юрист, член Центральної ради СРУСР 
Юрій Шпірко (75). Помер14.3.2022 р. в 
Кошицях.

3.5.1897 р. – народився український 
режисер і актор Януарій Бортник 
(125). Звинувачений у націоналізмі і 
розстріляний 16.1.1938 р.

3.5.1867 р. – народився у Свиднику 
громадсько-політичний діяч Юрко Ла-
жо (155). Помер 28.5.1929 р.

4.5.1972 р. – помер педагог, гро-
мадсько-культурний діяч Василь Ван-
чишин (50). Народився 4.6.1932 р. в 
Кореївцях Свидницького округу.

5.5.1907 р. – народилася українська 
письменниця Ірина Вільде (115). По-
мерла 30.10.1982 р.

5.5.1932 р. – народився культурно-
освітній діяч, функціонер Культурного 
союзу українських трудящих Михайло 
Гірняк (90). Помер 17.3.1998 р.

6.5.1947 р. – у Варшаві уряди УРСР 
і Польщі підписали протоколи щодо 
закінчення репатріації українського 
населення з території Польщі в Укра-
їнську РСР та польських громадян із 
території УРСР – до Польщі. (75)

6.5.1937 р. – народився в Михалів-
цях педагог, поет Сергій Макара (85).

9.5.1932 р. – народився в Суко-
ві Меджилабірського округу педагог, 
культурно-освітній діяч Юрій Липчак 
(90). Помер у серпні 2003 року.

11.5.1927 р. – заснована Американ-
ська Академія кінематографічних мис-
тецтв і наук (95). Академія відома по 
усьому світі своєю щорічною премією 
«Оскар».

13.5.1932 р. – народився в Кечків-
цях Свидницького округу письменник, 
літературознавець, громадсько-куль-
турний діяч, проф. Юрій Бача (90). 
Помер 25.1.2021 р. в Пряшеві.

15.5.1862 р. – народився у Кам-
йонці Старолюбовнянського округу 
громадський діяч, правник Костянтин 
Мачик (160). Помер 1938 р.

15.5. 1932 р. – декретом уряду 
СРСР за підписом Сталіна оголоше-
но «безбожну п’ятирічку»; мета – до 1 
травня 1937 р. «ім’я Бога має забути-
ся по всій країні» (90).

16.5. 1817 р. – народився видатний 
український історик, поет-романтик, 
мислитель Микола Костомаров (205). 
Помер 19.4.1885 р.

18.5.1912 р. – народився україн-
ський письменник Вадим Сопко (110) 
Помер 12.9.1981 р.

18.5.1917 р. – народився в Глин-
ному Воронівського округу педагог 
Йосиф Кандала (105). Учителював у 
Пряшівській російській гімназії, вчи-
тельській академії та в інших середніх 
школах Пряшева. Помер 28.3.2004 р. 
в Пряшеві.

18.5.1927 р. – народився в Миковій 
педагог, історик літератури Василь 

Хома (95). Помер 20.4.2017 р. в Бра-
тиславі.

19.5.1762 р. – народився німецький 
філософ, представник класичної ні-
мецької філософії Йоганн Ґотліб Фіхте 
(260). Помер 27.1.1814 р.

20.5.1922 р. – народився прозаїк 
Іван Чендей (100). Помер 29.11.2005 
р.

20.5.1937 р. – народився у Видрані 
Меджилабірського округу поет Петро 
Ґула (85). Помер 18.1.1980 р.

20.5.1942 р. – народився україн-
ський поет і перекладач Петро Скунць 
(80). Помер 30.4. 2007 р.

21.5.1882 р. – помер церковний ді-
яч, пряшівський єпископ Николай Товт 
(140). Народився 10.8.1833 р.

22.5.1932 р. – народився у Шарись-
кому Щавнику Свидницького округу 
педагог, літературознавець Андрій 
Червеняк (90). Помер 11.2.2012 р.

22.5.1962 р. – помер закарпатський 
прозаїк Матвій Тевельов (60). Наро-
дився 20.3.1908 р.

23.5.1942 р. – народився в Токаї-
ку Стропківського округу актор Іван 
Стропковський (80).

24.5.1742 р. – помер гетьман Вій-
ська Запорозького Пилип Орлик (280). 
Народився 21.10.1672 р.

24.5.1882 р. – народився україн-
ський композитор Кирило Стеценко 
(140). Помер 29.4.1922 р.

24.5.1912 р. – народився україн-
ський письменник Михайло Стельмах 
(110). Помер 27.9.1983 р.

24.5. 1942 р. – у Празі чеські патріо-
ти смертельно поранили нацистського 
намісника Богемії і Моравії Рейнхарда 
Гайдріха (80).

25.5.1927 р. – народився в Чабинах 
Меджилабірського округу педагог, гро-
мадсько-культурний діяч Іван Мороз 
(95). Помер 7.11.2021 р. в Гуменному.

30.5.1887 р. – народився україн-
ський скульптор Олександр Архипен-
ко (130). Помер 25.2.1964 р.

30.5.1912 р. – народився у Велико-
му Березному на Закарпатті історик, 
літературознавець, перекладач Юрій 
Гривняк (105). Помер 20.12.1992 р.

30.5. 1887 р. – народився Олек-
сандр Архипенко, українсько-амери-
канський скульптор і художник, педа-
гог, один з основоположників кубізму у 
скульптурі (135). Помер 25.2. 1964 р.

31.5.1947 р. – народився в Кошицях 
журналіст Борис Іванчов (75). Помер 
14.11.1999 р.

Рада з питань мовлення та 
ретрансляції Словацької Рес-
публіки започатковує надання 
допомоги й консультацій усім 
провайдерам медіапослуг, які 
можуть і бажають включити 
українські програми до своїх по-
слуг. Про це повідомила голова 
словацького регулятора Марта 
Даніелова.

Зазначається, що також Рада з 
питань мовлення та ретрансля-
ції надіслала дані про телеканал 

«RADA TV» до кабельних і IPTV/
OTT-провайдерів країни.

«Ми знову пропонуємо свою 
допомогу, якщо вони ухвалять 
позитивні рішення щодо вклю-
чення каналу до своєї пропози-
ції», – додала Даніелова.

Станом на 28 березня трид-
цять країн Європи повністю або 
частково вимкнули зі свого ефі-
ру російські пропагандистські 
канали.

Вітаємо з ювілеєм Êàëåíäàð

ЮВІЛЕЙ ВІКТОРА ГАЙНОГО
(Закінчення з 1. стор.)

У Словаччині допоможуть провайдерам, 
які хочуть транслювати українські канали 
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3 травня 2022 року відмічає свій 
життєвий ювілей Світлана Шолтес 
(дівоче прізвище Кундрат) – педа-
гог, перекладач, волонтер. Справжня 
пряшівчанка. Народилася і навчала-
ся від дитячого садочка по вищий 

учбовий заклад у Пряшеві. В 1968 
році почала навчатися в Основній 
дев’ятирічній школі з українською 
мовою навчання на вулиці Револуч-
на № 13 у Пряшеві а в 1977 році тут 
продовжувала навчатися в Гімназії 
з українською мовою навчання ім. 
Т. Г. Шевченка у Пряшеві (теперіш-
ня назва школи – З’єднана школа ім. 
Т. Шевченка з українською мовою на-
вчання, вул. Сладковічова 4, Пряшів).

Українська мова супроводить на-
шу ювілянтку від колиски дотепер. 
Світлана Шолтес у 1986 році за-
кінчила Педагогічний факультет 
Університету ім. П. Й. Шафарика. 
За освітою являється викладачем 
словацької мови та образотворчо-
го мистецтва, наперекір тому вона 
постійно утримує безпосередній 
зв’язок з українською культурою, 
українською літературою, україн-
ською мовою, декілька разів уже 
відвідала Україну, багато разів побу-
вала у Києві, де у неї живуть хороші 
друзі. Починала працювати в ОШ у 
Шариських Богдановцях біля Пря-
шева, потім в ОШ Важецька № 11 у 
Пряшеві, та знають її також у Сабі-
нові, Кошицях, Свиднику та австра-
лійському Сідней. Проживає і робить 
свою непомітну роботу у Пряшеві, 
де разом із своїм чоловіком Петром 
виховали двох дітей; сина Петра і 
доч ку Михаелу. В 1987 році захисти-
ла титул доктор педагогіки та неза-
баром поступово почала цікавитися 
перекладом художньої літератури, а 
від 2007 року перекладом науково-
популярної літератури та фаховим 
перекладом документації.

З її багатьох перекладів можна 
згадати переклад з української мови 
на словацьку мову – переклад части-

ни автобіографічної книжки автора 
Левка Довговича «Хроніка – Життя 
політичного в’язня № 2А 424», яка 
вийшла 2014 року у Пряшеві або 
переклад на словацьку мову моно-
графії Надії Вархол, довголітнього 
працівника СНМ – Музею україн-
ської культури у Свиднику «Народна 
демонологія українців Словаччини», 
надрукованої у 2017 році у Свидни-
ку, яка є першим двомовним сло-
вацько-українським синтезуючим 
дослідженням одного з найбагатших 
і найцікавіших проявів традиційної 
народної культури.

Від 2017 року в рамках своєї 
компанії «СВЕМІ» ювілянтка стала 
душею для більше ніж сотні укра-
їнських студентів, які навчалися і 
навчаються у вузах Словаччини. На-
разі вона викладає словацьку мову 
для українських студентів перших 
курсів Кошицького Технічного уні-
верситету (TUKE) посередництвом 
мовної школи «ТОВ Віста» (Vista, 
s.r.o.), співпрацює з неприбутковою 
організацією «ҐенУВІ» (GenWE), яка 
займається сучасними проблемами 
інтеграції українських студентів, а 
тепер вже і біженців до словацького 
середовища.

Знання словацької, української, 
російської та інших мов дають до-
бру основу нашій ювілянтці фахово 
справлятися з викликами, які в наш 
нелегкий час ставить перед суспіль-
ством життя. Маючи чутливе серце, 
ювілянтка відгукнулася і працює як 
волонтер в Словацько-українському 
культурному та інформаційному цен-
трі в Пряшеві, де вона проводить що-
тижневі курси словацької мови для 
біженців – в основному жінок, яким 
допомагає гуманітарною допомогою. 
Для діток біженців, крім курсів сло-
вацької мови, наша ювілянтка надає 
і психологічну допомогу – проводить 
разом з ними арттерапію у примі-
щеннях нововиниклої вищезгаданої 
організації «ҐенУВІ», повна назва 
якої «Generation WЕ», що означає Ге-
нерація МИ на вулиці Ваянського, 
17 у Пряшеві. Результатом її роботи 
з дорослими і дітьми є поліпшення 
психологічного клімату біженців, 
швидка інтеграція до словацького 
середовища, що є великою допо-
могою у складній воєнній ситуації.

Життєвий ювілей у нашої юві-
лянтки неначе і невеликий, але вже 
багато чого зроблено. Від щирого 
серця бажаємо їй міцного здоров’я, 
радості з виконаної праці, покою у 
родині та багато-багато творчих за-
думів.

З роси і води, на добру сотню 
літ, дорога Светя!

Однокласники.

В О с т у р н і  – у найзахіднішо-
му селі – зберігся старовинний 
звичай: кладення кошиків з риту-
альною їжею на могилах помер-
лих, що доказує зв’язок цих свят 
з культом мертвих.

У В ел и к і й  Пол я н і  люди від 
церкви бігли один поперед дру-
гим, бо вірили, що коли скоріше 
прийдуть додому, то їм будуть до-
бре роїтися бджоли.

У Габу р і  люди також передбі-
галися, щоб скоріше прийти до-
дому, бо вірили, що хто першим 
буде з паскою вдома, завжди пер-
шим буде й на полі.

У Ре ґе т і в ц і  вірили, що хто 
скоріше прийде з паскою додо-
му, той в літі скоріше справиться 
з сіном.

У Кр а с н о м у Б р од і  вірили, 
що той, хто останнім прийде з 
паскою додому, до рока вмре.

У Кр а с н о м у Б р од і  коли 
приходили додому з паскою, 
йшли окропити довкола хату.

У Ф і я ш і  на Воскресіння, як 
посвятили паску й приходили до-
дому, клали яйце до стайні, щоб 
їхні корови були такі округлі, як 
оті яйця. А на гної їли яйце, щоб 
їх корови не хворіли.

У Д у б о в і й , як поверталися з 
паскою додому, три рази оббігали 

хату довкола і лише тоді входили 
до неї. Коли починали їсти, то з 
калача (паски) три рази відріза-
ли по куснику і тримали їх під 
час цілого року. Коли в хаті хтось 
хворів, то тим його обкурювали.

У Пол ат і ,  як люди поверта-
лися додому з пасками, брали 
свячену сіль і кропили нею дов
кола хату, щоб влітку до неї не 
вдарив грім та щоб гусениці не 
їли капусту.

У Ч аб и н а х на Великдень, по-
вернувшись з церкви, хату також 
навколо обсипали свяченою сіл-
лю, щоб до неї не влізли змії.

У В и ш н ь о м у О рл и к у на 
свячення несли яйця, масло, 
жовтий сир з яйцем, солонину, 
ковбасу, саляму, яблука, хрін і т. 
п. Після посвячення кожний по-
спішав додому якнайскоріше, що 
означало, щоб і кожний був та-
кий «хитрий».

В Су ко в і ,  коли вже сиділи за 
столом, господар ножем пере-
хрещував паску на спідньому боці 
і з чотирьох боків відрізав малі 
окрайці, потім клав їх у дзбанок 
на полицю: коли влітку гриміло, 
по одному окрайчику кидали у 
вогонь, щоб грім не вдарив у хату.

Михайло Шмайда 
«А іші вам вінчую»,  Пряшів, 1992).

ВЕЛИКА ІДА –
 VEĽKÁ IDA

(окр. Кошиці – околиця)
«Історія Мукачівської єпархії» 

(1790) Івана Пастелія прослідко-
вує становище приходів східної 
церкви серед української люд-
ності – русинів після укладен-
ня Ужгородської унії 1646 року. 
Ситуація ускладнилась тим, що 
після унії посилився тиск ла-
тинських можновладців на при-
ходи східної церкви на теренах 
нинішньої Східної Словаччини. 
Лише небагатьом віруючим схід-
ної церкви вдавалося зберігати 
свою належність до предківської 
церкви. Так було в Павлянах по-
близу Нижніх Репашів, Гельцма-

нівцях, Порачу, Іглянах, Бально-
му, Юрському, Койшові, Колач-
кові, Опатці, Гильові, Кошицькій 
Белі, Вільшавиці (Подпрочі), 
Будулові, Топорці, Маркушівцях, 
Башівцях та інших селах.

Серед вірників, які зберегли 
свою належність до прабать-
ківської східної церкви у Вели-
кій Іді, Іван Пастелій наводить 
Онду Драганчика з його жінкою 
разом з братом Георгієм, Уляну 
Танцар, Н. Рендлову, Белічака, 
Анну Боцманську.

В плині років слід східної 
церкви у Великій Іді поступово 
розмивався. За переписом на-
селення 2021 року із загальної 
кількості 3 911 жителів Великої 
Іди римо-католиками вважають 
себе 3 138 осіб, євангеликами – 
26, реформатами – 181 особа, 

а греко-католиками – 41 особа, 
православними – 8. Щодо націо-
нальної приналежності картина 
така: 1919 жителів словацької 
національності, 294 угорської, 
1 428 ромської, 10 чеської і 
лише в 3 осіб виявлено належ-
ність до русинської і в 3 осіб до 
української національності. У 
247 осіб не було встановлено 
національну приналежність.

Додаймо на цьому місці, що в 
1963 році Другий Ватиканський 
Собор створив передумови для 
ширшого використання націо-
нальних мов у богослужінні за-
мість латинської. Це рішення 
щодо використання національ-
них мов було закріплене в 1970 
році. Тим самим було покладе-
но початок переходу відправ з 
церковнослов’янської мови на 
словацьку і в значній частині 
греко-католицьких приходів на 
території Словаччини.

-мі-

Київ, 10-те квітня. Погодний від- 
жет у смартфоні повідомляє: 9°С. 
Відчувається як 9°С. 

Нарешті. Ця відповідність сьо-
годні відчувається майже як диво.

Набагато частіше між реальніс-
тю та відчуттями сотні градусів і 
тисячі років.

Рік 2022-й. Острів Зміїний. «Рус- 
ский военный корабль, иди на 
х*й».

Відчувається як 331 рік до н. е.
Філіп Македонський підійшов 

до стін Спарти і направив її захис-
никам пишномовне послання: «Я 
підкорив усю Грецію, у мене най-
краще у світі військо. Здавайтеся, 
бо якщо я захоплю Спарту силою, 
якщо я зламаю її ворота, якщо я 
проб’ю таранами її стіни, то не-
щадно знищу все населення і зрів-
няю місто із землею!».

У відповідь отримав коротке: 
«Якщо».

Рік 2022-й. Маріуполь.
Відчувається як 480 рік до н. е.
«Ще раз закликаю тих, хто пе-

ребуває у Маріуполі, терміново 
здатися, а то ввечері буде пізно», 
– ще 14-го березня 2022-го вису-
нув ультиматум захисникам Ма-
ріуполя зірка Інстаграма Рамзан 
Кадиров.

Спартанський воїн Дієнекес 
отримав повідомлення, згідно з 
яким у персів під Фермопілами так 
багато лучників, що їхні стріли за-
тулять собою сонце.

Дієнекес був лаконічним: «До-
бре, значить, боротимемося в ті-
ні».

Рік 2022-й. Бородянка.
Відчувається як 1169-й.
Війська князя Андрія Боголюб-

ського беруть в облогу Київ.

«І грабували вони два дні весь 
город – Поділ, і Гору, і монастирі, 
і Софію, і Десятинну Богородицю. 
І не було помилування нікому і 
нізвідки: церкви горіли, християн 
вбивали, а інших в’язали, дружин 
вели в полон, силоміць розлуча-
ючи з чоловіками їх, діти ридали, 
дивлячись на матерів своїх. І узя-
ли вони майна множина, і церкви 
оголили від ікон, і книг, і риз, і 
дзвони з церков познімали…

Запалений був навіть монастир 
Печерський святий Богороди-
ці поганими, але Бог молитвами 
святої Богородиці оберіг його від 
такої біди. І був у Києві серед всіх 
людей стогін, і туга, і скорбота...» 
– свідчить літопис.

На щастя, духовні спадкоємці 
цього канонізованого Російською 
православною церквою вбивці 
байдужі до ікон та книг – їх біль-
ше цікавить «денацифікація» мік-
серів, килимів і біжутерії вбитих 
ними.

До речі, князя Андрія занапас-
тив саме слоган «можемо повто-
рити». Після невдалого походу на 
Київ і Вишгород 1173-го його вби-
ли свої ж бояри. Тіло князя лежа-
ло надворі, поки народ грабував 
його хороми.

Рік 2022-й. Буча.
Відчувається як 1708-й.
«Найсвітліший» російський 

князь Меншиков «демілітаризує» 
український Батурин.

«Місто було взято і віддано на 
розграбування. Те, що солдати не 
могли взяти з собою, стало здо-
биччю вогню, який пожер навіть 
частину міста. Фортифікації було 
знищено вщент, а жителі міста за-
гинули, піддані найжорстокішим 

тортурам: одних посадили на палі, 
інших повісили або четвертува-
ли», – писав французький історик 
XVIII століття Жан-Бенуа Шерер.

Рік 2022-й. Нещасний випадок 
у Театрі російської армії.

Відчувається як Данило Хармс   
без прив’язки до часу.

У фіналі п’єси Хармса «Невдала 
вистава» маленька дівчинка каже: 
«Тато просив передати вам усім, 
що театр зачиняється. Нас всіх ну-
дить!».

У Театрі російської армії в Мо-
скві один із глядачів випав із бал-
кону та помер на місці.

За дивним збігом обставин в 
театрі проходив ювілейний кон-
церт Сергія Трофімова, автора 
альбомів «Аристократія смітни-
ка-1», «Аристократія смітника-2», 
«Аристократія смітника-3: Де-
вальвація», «Аристократія сміт-
ника-4»: Основний інстинкт» і 
«Я живу в Росії», довіреної особи 
Путіна на виборах 2012-го і одно-
го з тих, хто підписав колективне 
звернення діячів культури РФ на 
підтримку анексії Криму.

Театр російської армії може бу-
ти небезпечним для життя. І, на 
жаль, глядачів тут не існує – лише 
учасники кривавої вистави або її 
співучасники.

Рік 2022-й. Чорнобиль.
Відчувається як заявка на Дарві-

нівську премію,  яку щорічно вру-
чають, за «покращення людської 
природи шляхом знищення тупи-
кових генотипів».

Російські «визволителі» копали 
голіруч траншеї в радіоактивному 
«рудому лісі».

Завіса. Кінець історії.
Михайло КРИГЕЛЬ, 

редактор, журналіст
Українська правда, 

 10 квітня 2022 р.

На популярній у світі плат-
формі для вивчення мов 
Duolingo із початку російсько-
го вторгнення в Україну різко 
зросла кількість охочих вивчи-
ти українську мову.

У зверненні   на підтримку 
України в Duolingo зазнача-
ють, що кількість опанувати 
українську у світі зросла на 
577%.

«Найбільше тих, хто вивчає 
українську мову – у США, їх-
ня кількість з початку війни 
зросла на 554%.

Українська мова досягла пі-
ку в США 28 лютого і відтоді 
залишається стабільною», – 
йдеться в повідомленні.

Найбільше зростання кіль-
кості людей, які вивчають 
українську, зафіксували у 

Польщі – 2677% з початку 
агресії РФ.

Також у коментарі виданню 
FOX у Duolingo відповіли, що 
сплеск популярності україн-
ської мови пов’язаний із ве-
ликою кількістю біженців у 
Європі.

«А для наших учнів, які на-
вчаються в США, вивчення 
української мови – це спосіб 
долучитися до того, що від-
бувається, у місці, яке може 
здаватися таким далеким, 
і проявити солідарність з 
Україною» – сказала наукова 
співробітниця Duolingo Сінді 
Бланко.

Курс з української мови 
у застосунку розроблений у 
партнерстві з волонтерами 
Корпусу Миру у 2015 році і 

призначався для волонтер-
ської допомоги Україні.

У Duolingo також зазначи-
ли, що збираються спряму-
вати доходи від реклами, які 
отримують від людей, що ви-
вчають українську мову, на 
допомогу Україні.

«Ми також контактували з 
Міністерством освіти і науки 
України та обговорюємо до-
даткові способи підтримки їх-
ніх студентів.

Наприклад, тест з англій-
ської мови Duolingo буде без-
коштовним.

Duolingo також планує за-
пуск українськомовного ін-
терфейсу» – йдеться в повідо-
мленні.

Михайло ЗАГОРОДНІЙ.

Сторінки минулого (53)Одна з нас...

Історичні паралелі

Зростає інтерес до української мови

Звичаї нашого села
ВЕЛИКДЕНЬ
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В українських засобах масової інформації часто фігурують Сло-
ваччина і Чехія, які надають посильну військову допомогу Укра-
їні. Як відомо, Чехія чи не першою з європейських країн почала 
поставляти в Україну наступальну зброю.

Видання DefenseExpress вважає таку допомогу Словаччини 
«першою ластівкою» у надзвичайно складний для України час 
(мова йде про 8 березня, коли Україні конче потрібно було «за-
крити небо» перед ворожими ракетами і авіацією). Додаймо, що 
Збройні Сили України можуть вже найближчим часом отрима-
ти у своє розпорядження перший зразок далекобійної артилерії 
стандарту НАТО. Мова йде про самохідні артилерійські установки 
Zuzana, продаж яких обговорюється між Україною та Словаччи-
ною.

НЬЮ-ЙОРК. Війна в Україні мо-
же привести понад 1/5 людства до 
злиднів, нужденності та голоду в 
масштабах, небачених десятиліття-
ми, написав у Twitter генеральний 
секретар ООН Антоніу Гутерріш. 
– «Єдине міцне рішення війни та 
її наслідків для найбідніших і най-
вразливіших людей у світі – це 
мир». Раніше голова Єврокомісії 
Урсула фон дер Ляєн заявила, що 
розв’язана Росією війна в Україні 

загрожує продовольчій безпеці у 
всьому світі.

КИЇВ. Після того, як українські за-
хисники поцілили у ракетний крей-
сер «Москва», сумарна кількість 
крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, 
що перебувають в Чорному морі, 
зменшилася до 56. Ввечері 13 квіт-
ня стало відомо, що українськими 
протикорабельними ракетами «Неп-
тун» вразили ракетний крейсер 
«Москва» Чорноморського флоту 

РФ. Після цього крейсер з 16-ма 
крилатими ракетами було виведено 
з ладу.

КИЇВ. За кордон через військову 
агресію Росії виїхало понад 20 ти-
сяч українських вчителів. Такі да-
ні озвучив Міністр освіти та науки 
Сергій Шкарлет 14 квітня. «Маємо 
інформацію, що майже 22 тисячі 
вчителів виїхали за кордон», – за-
значив очільник МОН. Він додав, 
що освітяни мають можливість 
влаштуватися у європейських краї-
нах. Наприклад, вчителі можуть ви-
кладати українську мову та історію 
України, а також – вчителювати у 
суботніх школах.

МАКСИМ БЕРЕЗОВСЬКИЙ
2.4.2022 року минуло 245 років з 

дня народження українського компо-
зитора, диригента, співака Максима 
Березовського. «Серед українських 
композиторів виділяється …Мак-
сим Березовський, – писав у спога-
дах історик мистецтва, член Санкт-
Петербурзької Академії наук Якоб 
фон Штелін, – надзвичайно обдарова-
ний, має смак і мистецтво створюва-

ти витончені 
к о м п о з и ц і ї 
ц е р к о в н и х 
творів. Вдало 
поєднує при-
страсну іта-
лійську мело-
дію з ніжною 
грецькою». У 
середині 60-х 
ХVІІІ ст. він 
став визна-

ним композитором при імператор-
ському дворі. Написав один із найви-
значніших творів – хоровий концерт 
на псалом Давида «Не покидай мене у 
пору старості».

Під час навчання у Італії Березов-
ський перебував під покровитель-
ством Джованні Батісти Мартіні-мо-
наха – композитора, музикознавця, 
найкращого музичного педагога в 
Європі, учителя Вольфганга Амадея 
Моцарта. Він вважав Березовського 
одним із найталановитіших та улюб-
лених учнів. Наполіг, аби 1771-го 
молодому композитору присвоїли 
статус іноземного члена Болонської 
філармонійної академії.

1773-го прем’єра опери «Демо-
фонт» тріумфально відбулась у Лівор-

но. Місцева преса із захопленням 
відгукувалась про оперу та її автора. 
У Італії композитор став упізнаваним.

Після повернення Березовський 
працював у Придворній капелі без 
«визначеного заняття». Заробляв пе-
реписуванням нот, жив у борг. Не мав 
нового костюма, в якому міг би ходи-
ти на концерти. Без надії на краще у 
31 рік покінчив життя самогубством.

ВАСИЛЬ ПАЧОВСЬКИЙ
5.4. минуло 80 років з дня смерті 

українського поета, історіософа і мис-
лителя Василя Миколайовича Пачов-
ського.

Народився поет 12 січня 1878 в 
Жуличах біля Золочева. Його батько – 
сільський священник, патріот і наро-
довець. Мати Марія походила з роду 
Боярських, в якому теж було багато 
священників.

1886 року Василь пішов до шко-
ли, а 1889 його віддали до поль-
ської гімназії у Золочеві. 1891 ро-
ку, коли помер батько, син мусив 
часто голодувати. Вчителював у 
гімназіях Львова (1909) та Від-
ня і був одним з організаторів лі-
тературної групи «Молода муза».

В 1915-18 рр. працював у табо-
рах військовополонених українців 
в Австрії та Німеччині. На заклик 
«Союзу Визволення України» пра-
цював у Перемишлі і Львові. З при-
ходом українців із царської армії 
вів там національно-освідомлю-

ючу, освітню й видавничу роботу.
1919 переїхав до Ужгорода, де 

став редактором часопису «Народ». В 
1920-29 рр. Василь Пачовський – про-
фесор Ужгородської та Берегівської 
гімназій, а у 1933 році після повер-
нення до Га-
личини був 
вик ладачем 
Львівського 
університету. 
З приходом 
більшовиків 
став учите-
лем україн-
ської мови в 
середній шко-
лі, де вчив ще до війни. Брав участь у 
засіданнях Організаційного комітету 
письменників Львова у Клубі пись-
менників.

В 1940 року йому запропонували 
викладати українську мову у Львів-
ському університеті. Помер поет у 
Львові навесні 1942 року від застуди.

Василь Миколайович Пачовський 
40 років невтомно працював для лі-
тератури і створив близько 30 творів, 
а всі його писання налічують півсот-
ні назв, але більшість так і не було 
видано. Належав до «Молодої Музи», 
гуртка українсько-галицьких поетів, 
які наслідували західноєвропейський 
модерністський напрям у літературі, 
її органом було видавництво «Світ», 
що діяло в 1906-1909 роках.

-мі-

«Перша ластівка» передачі 
Україні повноцінного засо-
бу протиповітряної оборони: 
дякуємо Словаччині за С-300.

Словаччина передала Украї-
ні зенітний ракетний комплекс 
С-300. Про це офіційно повідо-
мив прем’єр-міністр країни Еду-
ард Геґер.

«Український народ сміливо 
захищає свою суверенну країну 
та й нас. Наш обов’язок допома-
гати, а не залишатися на місці й 
заплющувати очі на втрати люд-
ських життів від агресії Росії», – 
повідомив Геґер.

Також у мережі вже з’явилось 
відео з перекиданнями залізни-
цею ЗРК С-300 до України. Час 
та місце фільмування не повідо-
мляється.

Слід зазначити, що питання 
передачі Україні повноцінних за-
собів протиповітряної оборони 
активізувалось ще наприкінці 
березня. Тоді помічник міністра 
оборони США з питань міжна-
родної безпеки Селеста Уоллан-
дер повідомила, що тривають пе-
ремовини з рядом країн з метою 
передачі ними Україні засобів 
ППО, які добре знайомі ЗСУ та 
одразу будуть готові до викорис-
тання.

Зазначимо, що, відповідно до 
відкритих джерел, у словацької 
армії на озброєнні знаходилась 
одна батарея С-300ПМУ з раке-
тами, які забезпечують ураження 
цілей на відстані до 75 км.

DefenseExpress, 
08 квітня 2022 p.

Tradiční kulturní kontexty 
pítí alkoholu a kouření. Petr 
Číhal, Vítězslav Vilímek (eds.). 
Slovácke muzeum v Uherském 
Hradišti 2021, 327 s.

В другій половині 2021 ро-
ку в Slováckem muzeu в Угер-
ському Градішті відбулася 
Міжнародна наукова конфе-
ренція на тему «Традиційні 
культурні контексти спожи-
вання алкоголю та куріння». 
Нещодавно вийшов друком 
Науковий збірник матеріа-
лів із згадуваної конферен-

ції під однойменною назвою.
Відкривається збірник пе-

редмовою Дани Мотичкової та 
Катерини Седліцкової «Тра-
диційні культурні контексти 
в споживанні алкоголю та ку-
ріння», в якій наукові праців-
ники Академії наук Чеської 
Республіки в Празі розгляда-
ють найстарші джерела фахо-
вої літератури, присвячені цій 
темі на сторінках журналів; 
далі друкується обширна роз-
відка Марти Кондрової «Алко-
голь як частина календарних 
та сімейних звичаїв на Сло-
вацку» – дослідниці із Сло-
вацкого музею в Угерському 
Градішті; тема «Алкоголь та 
куріння в моравських народ-
них піснях» стала предметом 
дослідження Ґабрієли Смєр-
жічкової (Словацке музеум в 
Угерскем Градішті); «Алко-
голь як універсальний лік на 
Волині та після Чорнобиля» 
Вероніки Беранської з Етно-
голічного інституту АНЧР в 

Празі; «Відбиток пиття алко-
голю та куріння в керамічних 
продукціях» Алени Калинової 
з Етнографічного інституту 
Моравського земського музею 
в Брні; «Корчма та її місце в 
житті регіону Кисуц» Мар’яна 
Лещака з Кисуцького музею в 
Чадці та наукові розвідки ін-
ших фахівців.

Результатом дослідження 
цієї проблематики на терито-
рії Північно-Східної Словач-
чини, де проживає українське 
населення, репрезентує праця 
«Алкоголь як частина тради-
ційних обрядів та фольклор-
них проявів українців Словач-
чини» фольклористів Йосифа 
Вархола та Надії Вархол із 
Свидника. Алкоголь зігравав 
важливу роль в традиційній 
обрядовості, особливо в перед-
весільний час на спросинах, 
коли заздоровний келишок 
був ознакою згоди дівчини, 
батько якої виливав залишок 
спиртного за себе. Крім за-

безпечення молодожонам до-
статку в майбутньому, була 
це й певна форма жертви. В 
Старинській долині молодий, 
сидячи з молодою за столом, 
не смів доторкнутися пляшки 
з горілкою голою рукою, лише 
з хустинкою, яку йому подару-
вала наречена.

Подібні звичаї зафіксував 
польський етнограф Оскар 
Колберґ в ХІХ ст. при описі 
традиційного весілля в Украї-
ні. На хрестинах, подібно як і 
на весіллі, неабияку роль ви-
конував чопнарь, чопарь, який 
частував присутніх чаркою 
горілки, причому пилося з од-
нієї чарки (крегерлику). В об-
рядових весільних піснях ви-
сміюються з чопнаря із-за його 
неточного наливання й радять 
йому йти навчитися чопнари-
ти в школу або вилікувати 
свій зір в Левочі. Деякі магіч-
ні дії не обійшлися без палін-
ки: віз із сполошеними кіньми 

зупиняли таким способом, що 
пляшку з неміряною палінкою 
кинули на дишель; п’яниці 
звикли у волоссячко насипати 
свячену сіль, щоб нечистий від 
нього відступив й не вводив 
його в гріх. В статті наведені 
зразки пияцьких пісень та на-
родної пареміології, з яких на-
ведемо один приклад – оптан-
ти, повернувшись в рідний 
край з колишнього Радян-
ського Союзу, перед випиттям 
повної чарчини промовляли 
такий саркастичний діалог, 
віддзеркалюючи тамтешні від-
носини: – Водичко Христова, 
ти одкуда? – З Ростова. – 
Паспорт есть? – Нема. – Вот 
тебе тюрма, – після цих слів 
вляли до себе об’єм келишка.

Науковий збірник є продов-
женням цілої низки надзви-
чайно цікавих та успішних ет-
нологічних студій, тематично 
спрямованих на окремі аспек-
ти традиційної духовної куль-
тури, як, наприклад, «Дари та 
обдаровування», «Зооморфна 
тематика в народній тради-
ції», «Світ чоловіків та жінок», 
«Лікування в народній тради-
ції» та багато інших.

Й. В.

Вісті з України

Україна вдячна Словаччині за допомогу

Словаччина передала Україні ЗРК С-300 – офіційно

Традиційна народна культура 
в науковому аспекті

З листків календаря




