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Незвичайна атмосфера 
панувала в залі Словацько-
українського культурного 
та інформаційного центру в 
Пряшеві по вул. Янка Боро-
дача у середу, 20-го квітня 
ц. р. В сучасності тут працює 
Координаційний центр до-
помоги біженцям з України. 
Незвичайна тому, бо такими 

були учасники і глядачі про-
грами, що сюди приходили. 
Гостями Центру були діти зі 
своїми мамками, які повинні 
були залишити свої домівки 
із-за нападу Російської Феде-
рації на Україну. Їхні чолові-
ки, брати і дідусі залишились 
боротись з ворогом і оберіга-
ти рідну землю.

В залі Центру готувалось 
все для того, щоб у після-
обідньому часі у великодній 
атмосфері привітати діточок 
дошкільного і молодшого 
шкільного віку у супроводі 
своїх молодих матусь. Органі-
затори акції – Союз русинів-
українців СР та охочі волон-
тери – підготували виставку 

крашанок і писанок, виго-
товлених різною технікою. 
Тут їх чекали яєчка, олівці, 
фарби та все необхідне зна-
ряддя, щоб мотивувати дітей 
до розмалювання писанок за 
своїм смаком і власним ба-
жанням. До того їх вела ве-
дуча майстер-класу, молода 
актриса Наталія Зайковська з 

України. Ласкаво пояснювала 
малим писанкарям кожний 
крок, допомагала накреслю-
вати олівцем на яєчка пер-
ші лінії, потім над вогником 
свічки робити крапки, сонеч-
ка і інші візерунки, щоб були 
адекватні зручності і першим 
спробам у писанкарстві.

Від 16-ої години дітей че-

кала ще інша несподіванка. 
Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок «Бав-

ка» з Ужгорода з нетерпін-
ням чекав, щоб подарувати 
діткам і мамам трохи вели-
коднього настрою. Він приніс 
казку-гру «Мишка та рожева 
стрічка».

Наповненим залом озивав-
ся галас дітей, сміх та вдяч-
ні оплески. Було приємним, і 
так трохи зі співчуттям, слід-
кувати діточок, як їх казка 
втягнула до дії, а вони гуч-
но реагували на те, чим їх 

забавляли ляльки на сцені.
Віримо, що хоч на корот-

кий час вони і їхні мами за-
були про те, що діється в їх-
ній рідній Україні, що все за-
лишили дома в Україні.

Солодкий сюрприз дітям 
дарувала спонсор пообіддя 
– Спілка українських жінок, 
яку репрезентувала Віталія 
Тужеляк-Маслієва.

Єва ОЛЕАР.

Найбільш поширена у Сло-
ваччині газета SME запустила 
україномовний сайт novyny.sk. 
Газета пише: «Spoločný projekt 
denníka SME a anglických novín 
The Slovak Spectator novyny.sk 
je určený pre Ukrajincov, ktorí 
si chcú prečítať dôležité správy 
pre ich život na Slovensku vo 

svojom materinskom jazyku».
Сайт надає відповіді на 

практичні питання про життя в 
Словаччині, а також новини з 
політики, бізнесу та культури. 
Також є поради, куди відправи-
тися в подорож по Словаччині.

«Веб-сайт створено з прак-
тичних міркувань, тому що 

іноземцям важливо знати, що 
відбувається в країні, де во-
ни живуть. Але це також жест, 
який ми хочемо висловити, що 
ми дбаємо про те, щоб україн-
ці та українці в Словаччині від-
чували себе як вдома», – каже 
головний редактор The Slovak 
Spectator Міхаела Терензані. 
Зазначається, що у редакції 
працюють шість українських 
журналістів.

-р-

Українська література Словаччи-
ни після 1945 року у своєму активі 
має цілий ряд талановитих поетів, 
прозаїків, публіцистів, переклада-
чів і літературознавців, серед яких 
провідне місце належить Сергієві 
Макарі. Він народився 6.05.1937 р. 
в м. Михалівці в родині відомого 
учителя, активного культурного ді-
яча Степана Макари, який уже в 20-х 
роках був секретарем Союзу руських 
учителів. Ще до війни організував 
у наших селах сільськогосподарські 
школи, друкував свої вірші, опові-
дання та різні статті в газетах, як 
«Русское слово», «Народная газета», 
«Русская земля» та ін. Після 1945 
року друкувався і в газетах «Нове 
життя» та «Дружно вперед». Брав 
участь у заснуванні та роботі Укра-
їнської Народної Ради Пряшівщини, 
став її членом, був головою ОНК в 
Меджилабірцях, пізніше працював 
шкільним інспектором.

Сергій Макара після закінчення 
початкової школи в селі Волиця 
продовжував навчання в Гуменській 
російській гімназії та в середній 
загальноосвітній школі, вже укра-
їнській в Меджилабірцях (1954), 
потім поступив на філологічний фа-
культет Вищої педагогічної школи 
в Пряшеві, яку закінчив 1958 року. 
Спочатку учителював у середній 
школі в Сабінові, потім працював 
асистентом Педагогічного інститу-

ту в Мартині та Банській Бистриці, 
де його 1970 року було звільнено 
з роботи з політичних причин, бо 
публічно виступав проти вступу 

військ Варшавського договору в 
Чехословаччину у серпні 1968 року. 
Був безробітний, пізніше працював 
лісорубом та робітником у будівель-
них фірмах. З 1985 року працював 
у літературній агентурі ЛІТА. В 
1990 році його було реабілітовано 
і повернувся в Банську Бистрицю 
знов на Педагогічний факультет 
Університету ім. М. Бела (УМБ), де 
став доцентом російської літерату-
ри, співзасновником філологічного 

факультету УМБ, в тому числі й ка-
федри слов’янських мов та відділу 
україністики, на якому вивчалася 
українська мова, література та пере-
кладознавство. Це був єдиний фа-
культет в Словаччині (крім Пряше-
ва), де вивчалася українська мова за 
участі спеціалістів-лекторів з Украї-
ни. Інтерес вивчати українську мову 
і перекладознавство в Словаччині 
був значний. Жаль, не всім цей від-
діл був по смаку. Відділ було лікві-
довано і факультет трансформовано 
на філософський. На протест проти 
цього кроку з боку керівництва уні-
верситету і факультету вийшов на 
пенсію.

Писати вірші Сергій Макара почав 
ще в шкільні роки російською мо-
вою, яку почув од батька і яку знав, 
читаючи російських класиків, твори 
яких мав батько у своїй бібліотеці. 
На рідну українську мову перейшов 
аж коли вивчив українську мову.

Першу поетичну збірку «Осяяна 
юність» С. Макара видав 1958 року 
майже одночасно з одержанням ди-
плому про закінчення філологічно-
го факультету. Збірка являє собою 
роздуми і почуття молодого юнака, 
який активно сприймав навколиш-
нє життя, повне драматизму, тра-
гізму й поступу. Це були переважно 
ліричні вірші, в яких виразив свої 
почуття оптимізму, любові до мами, 

Мілада Горакова
Мілада Горакова залиша-

ється жертовним символом 
підбурюваних Москвою не-
щадних репресій, боротьби 
проти жорстокості тоталіта-
ризму.

Засуджена комуністичною 
партією Чехословаччини за 
сфабрикованими звинувачен-
нями, вона була страчена че-
рез повішення в 1950 році у 
боротьбі за демократичні сво-

боди і віри в людську гідність, 
у перемогу світла над темря-
вою.

Про Міладу Горакову зав
жди краще знали на демокра-
тичному Заході, ніж на тота-
літарному Сході. З прохання-
ми про збереження її життя 
зверталися чимало видатних 
діячів, серед яких Альберт 
Ейнштейн, Вінсент Оріоль та 
Вінстон Черчілль.

SME, 27.4.2022 p.

Великодня атмосфера зігрівала діточок

 V Ведуча майстер-класу, актриса Наталія Зайковська привчає ді-
ток, як потрібно виготовляти писанки.

 V Сцена з вистави.

Презентували виставу,
присвячену загиблим у Бучі українцям

Як і українці, словаки завершують Великодні свята по-
минанням своїх померлих. Невипадково саме 25 квітня, 
на вечір Великоднього понеділка для більшості християн 
православного та греко-католицького обрядів, Кошиць-
кий державний театр показав чи не найдраматичнішу 
в його репертуарі виставу – «Мілада Горакова», присвя-
тивши її пам’яті загиблих в українському місті Буча Ки-
ївської області. Для всього світу Буча віднедавна стала 
символом нелюдських катувань і вбивств українців ро-
сійською армією.

У к р а ї н с ь к и й  с а й т  н о в и н

Неспокійна душа поета Карпат
(З нагоди 85-річчя від дня народження Сергія Макари)

(Продовження на 2 стор.)
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Одною з найбільш активних жінок 
в громадській та суспільно-культур-
ній сфері українців Словаччини є, без 
сумніву, пані Олена Довгович, яка 16 
травня відзначає свій життєвий юві-
лей. Сліди пані Олени в цій галузі 
можемо слідкувати вже від 1965 року 
а для їх повного перегляду був би нам 
потрібний цілий номер газети.

Отож, уведемо дуже стисло огляд її 
активностей на цій ниві. Як студентка 
українського класу у Пряшеві була од-
ною з основоположниць українського 
дівочого хору, з якого виник славний 
український молодіжний ансамбль 
«Весна» у Пряшеві, який працював 
до 1971 року, коли йому держава з по-
літичних причин заборонила далі 
існувати. Але і за той недовгий час 
свого існування ансамбль здійснив 
понад 150 концертів в Словаччині і за 
кордоном, в чому велика заслуга пані 
Олени.

У 1967 р. допомагала заснувати в 
Кошицях український молодіжний 
драматичний колектив «ДУМКА», 
який з малими перервами працював 
аж до 2006 року, та український хор 
«Ластівка», діяльність якого була за-
боронена у 1969 році через ідеологіч-
но «невідповідну» драматургію кон-
цертів хору.

У 1985 році Олена Довгович стає 
членом-засновником Українського 
змішаного хору «Карпати». Від його 
заснування аж дотепер разом з чоло-
віком Левком невтомно розвивають 
та поширюють українську культуру 
багаточисленними концертами дома 
та за кордоном. Завдяки її організа-
ційному таланту дотепер здійснилося 
29 дуже популярних новорічних ба-
лів – Маланчиних вечорів. Її рукопис 
можна було читати і в організуванні 

кілька річників фестивалю духовної 
пісні східного обряду та в багатьох ін-
ших заходах.

Крім прямої участі в роботі ху-
дожніх колективів, Олена Довгович 
активно працює і в дальших галузях 
громадського та суспільно-культурно-
го життя українців Словаччини.

Після революції стає членом під-
готовчого комітету по відновленню 
молодіжної організації Пласт, під 
егідою якого відводить дуже корисну 
роботу з дітьми, так як вона є голов-
ним організатором дуже улюблених 
Літніх таборів українознавства, яких 
вже відбулося 26 і в яких брало за ці 
роки участь приблизно 2500 дітей. За 
це їй велика подяка і глибокий уклін 
– адже від нового покоління зале-
жить, чи збережеться багата спадщи-
на наших предків і чи взагалі україн-
ська національна меншина буде жити 
і розвиватися.

За цю довгорічну активну суспіль-

но-культурну діяльність одержала 
багато нагород, найціннішою з них є 
Орден «Княгині Ольги ІІІ ступеня», 
вручений указом президента України. 
Активностей пані Олени є набагато 
більше, але і цього короткого огля-
ду її діяльності достатньо, щоб мати 
уяву, якою дорогоцінною людиною є 
наша ювілярка.

Отож, дорога пані Олено, з глибо-
кою пошаною прийми від Музично-
драматичного ансамблю Тараса Шев-
ченка у Братиславі щирі вітання до 
Твого ювілею. Бажаємо Тобі здоров’я, 
родинного затишку, сил та витримки.

Нехай Твій професіоналізм, напо-
легливість, життєві знання і досвід, 
доброта і людяність й надалі сприя-
ють зміцненню національної свідо-
мості української національної мен-
шини в Словаччині.

На многая і благая літа!
Твої Шевченківці.

Міжнародна літературномистець-
ка премія «Світ Пограниччя» була 
заснована у 2015 році громадськими 
організаціями «Пам’ять без кордо-
нів» і «Чумацький віз» (Україна) – з 
метою відзначення українських і за-
рубіжних письменників, науковців, 
перекладачів, митців та людей, які 
сприяють розвитку національних 
мистецтв і взаємному обміну куль-
турними цінностями, роблячи їх за-
гальнолюдським набутком.

З 2018 року засновниками цієї на-
городи стали – Міжнародна літера-
турномистецька Академія України, 

яка об’єднує письменників, перекладачів і науковців із 70 країн, та 
громадська організації «Чумацький віз». Серед лауреатів попередніх 
років – українські письменники, перекладачі Василь Голобородько, 
Василь Барка, Михайло Слабошпицький, Леонід Горлач, Рауль Чіла-
чава, Богдан Бойчук, Іван Корсак та багато інших.

Лауреатом Міжнародної літературномистецької премії «Світ Погра-
ниччя» за 2022 рік став український письменник Словаччини Іван Яц-
канин – за ініціативи, спрямовані на подолання культурних бар’єрів 
та руйнування стереотипів у відносинах між країнами Центральної та 
Східної Європи.

(яф)

З’єднана школа ім. Тараса Шев-
ченка в Пряшеві з українською 
мовою навчання наразі прийняла 
найбільше українських учнів, які 
втікали від війни, – до 136 дітей. 
Немовби ми створили нову шко-
лу, – знайомить з новою ситуацією 
директор школи Ігор Андрейчак. 
Досі в школі навчалося близько 
280 учнів, зараз – понад 430.

Люди запропонували школі ве-
лику допомогу, загалом до 60 000 
євро. Одна компанія постачає на 
десяту баґети. Її власник сказав, 

що хоче надавати адресну допо-
могу. Тож у школу щодня надхо-
дить близько 130 десятих. Так бу-
де до кінця травня.

Грошей від держави школа по-
ки що не одержала. Притім лише 
споживання води в школі зросло 
на третину.

Перші два тижні були найгір-
шими, коли перед школою стояли 
натовпи. Зараз ситуація дещо ста-
білізувалася.

Діти природно звикають до сло-
вацької мови. Ті, хто приїхав на 

початку березня, вже розуміють 
словацьку. Старші, 16-17-річні, по-
ки що не хочуть говорити, бо со-
ромляться своєї поганої грамати-
ки. Молодші діти сміливіші.

Проте із 136 новоприбулих дітей 
семеро дітей вже виїхали, одні по-
їхали до Чехії, а дальлші планують 
податися далі в Європу.

Додаймо, що З’єднана школі ім. 
Тараса Шевченка в Пряшеві – єди-
на в Словаччині з українською мо-
вою навчання.

-дн-

рідного краю, рідної мови. кохання 
тощо. Вона відрізняється від то-
го, що презентували у своїх віршах 
Ф. Лазорик, І. Мацинський та інші 
наші поети. Він не наслідував ані од-
ного з названих поетів і обрав свій 
власний поетичний шлях, хоч де там 
спочатку відчувалися далекі тони, 
навіяні поезією С. Єсеніна, В. Сосю-
ри, Ч. Бодлера та інших. Досі видав 
понад 20 поетичних збірок, низку 
перекладів, наукових досліджень – 
монографій, публіцистичних книг.

В його поезії домінують такі 
основ ні теми: мама, жінка, кохана, 
яким присвятив безліч поезій («До-
рогій мамі», «Мамі, своїй коханій», 
«AVE EVA» та ін.). На думку Д. Фе-
даки, «рідко хто після Т. Шевченка, 
В. Сосюри та А. Малишка із укра-
їнських поетів, з такою вибуховою 
силою – пристрастю, ніжністю і 
любов’ю, як Сергій Макара, опоети-
зував би жінку»); Карпати («Карпа-
ти», «Зелені Карпати мої», «Листи 
до жовтої троянди» тощо); Рідна 
мова («Рідній мові», «Люблю рідну 
мову»). В одному вірші пише: «укра-
їнська мова... моє життя, без неї – як 
без сонця». Свою шану до своїх по-
етичних предтеч передав у поезіях, 
як «О. В. Духновичу», «Каменяреві», 
Т. Шевченкові – «Безсмертний», «Во-
лодимиру Сосюрі» та ін. Все життя 
хвилювали його проблеми кохання 
та любові. Погоджуємось з Д. Фе-
дакою, що в його поезії, як мало у 
кого, домінує культ жінки. С. Мака-
ра вніс у нашу поезію нову тему, а 
саме зображення краси і сили хвиль 
моря і так став мариністом у нашій 
літературі. Кілька віршів присвятив 
Україні, в яких передав свої почуття 
любові до України («Україні», «Над 
київським аеродромом»). Написав 
цілий ряд віршів для дітей. Части-
на вийшла у збірках «Що вірш – то 
загадка» (1983), «Малим і більшим – 
віночок віршів» (2000).

Кращі вірші, присвячені мамі, жін-
кам, коханим і Карпатам в оригіналі 
та в перекладах словацькою, росій-

ською і білоруською мовами та й ще 
із стислими науковими розвідками 
Н. Кисельової, Я. Юрча та М. Рома-
на склали збірку під назвою «Pevec 
Matky, Lásky a Karpát» («Співець Ма-
тері, Любові і Карпат»), яка вийшла 
двома виданнями (2008 і 2011).

Кожна збірка С. Макари була кро-
ком вперед у художньому і філософ-
ському зростанні, бо весь час шукав 
себе, шукав новий спосіб виражен-
ня своїх почуттів, думок, заглядав 
у свою совість, свої почуття, часто 
апелював, закликав берегти мир і 
життя на землі, протестував проти 
неправди, соціального і національ-
ного зла. Є в його доробку збірки чи 
вірші, які можна вважати етапними, 
«переломними». Як на нас, такою 
збіркою можна вважати збірку «Со-
вість» (1970), де знаходимо такі 
рядки: «РОЗСТРІЛЯНЕ немовлятко / 
Сміється мов у сні / РОЗСТРІЛЯНИЙ 
гуманізм / стогне в агонії / РОЗСТРІ-
ЛЯНА совість мовчить / ШУКАЮ 
СПОКІЙ / У НЕСПОКОЇ». Це була ве-
лика відвага поета С. Макари таке 
написати в період т.зв. політичної 
консолідації. Зрозуміло, що це йому 
відповідні державні органи нагада-
ли і звільнили з роботи та заборо-
нили друкуватися.

Дальшою такою етапною збіркою 
С. Макари вважаємо «МЕМЕNТО» 
(2008).

В ній виявився як великий демо-
крат, гуманіст і життєлюб. Це сво-
єрідна поезія за змістом і формою, 
якої немає рівних у нас та в Україні.

Вірші С. Макари вийшли у пере-
кладах 15 мовами світу («Промінь 
слова в п’ятнадцяти мовах» (2017). 
Найчастіше виходили словацькою 
та чеською мовами. Словацькою 
мовою у перекладі В. Юричкової 
вийшла збірка під назвою «Verše» 
(2012) та Я. Резніка «Na klávesoch 
vetra lístie šelestí» (2018). В Україні 

вийшли його вірші уже 1960 року 
у збірці «Ластівка з Пряшівщини». 
М. Рильський навіть у передмові 
до збірки навів як зразок молодої 
української поезії Пряшівщини ури-
вок з вірша С. Макари. Найбільше 
представлена в Україні його поезія 
в антології «Під синіми Бескидами» 
(2006), хоч і раніше були включені 
його вірші в такі антології, як «Кар-
патська замана» (1990), «Листок з 
вирію» (2002), «Українська дитяча 
література» (2002), які вийшли в 
Києві.

С. Макара свої сили пробував і 
в прозі, результатом чого вийшла 
збірка оповідань «Я виріс в Карпа-
тах» (2014).

С. Макара багато доброго зробив 
у галузі художнього перекладу. Із 
словацької поезії на українську мову 
переклав більше ніж 25 словацьких 
поетів, знакових поетів ХХ століття. 
Спочатку вийшло кілька книжочок-
метеликів окремих поетів, перш ніж 
вийшла антологія словацької поезії 
під назвою «Поезія, молитва серця» 
(2009). Його переклади відзнача-
ються великою поетичною майстер-
ністю, бо перекладач досконало во-
лодіє обидвома мовами, знає реалії 
обидвох країн та художнє мислення 
українського читача. Крім того, він 
переклав кілька прозових творів з 
російської мови на словацьку.

Сергій Макара належить до най-
видатніших русистів Словаччини. 
Довгі роки досліджував розвиток 
російського літературного роман-
тизму ХІХ ст. Результатом його до-
сліджень стало шість оригінальних 
монографічних робіт, які були на-
уковим відкриттям для багатьох 
русистів не лише Словаччини, але 
й Росії. Він разом з проф. А. Черве-
няком є автором теорії про тріаду 
в російській художній літературі, 
яка була позитивно сприйнята в 

слов’янському світі. Великий ін-
терес викликали такі його роботи: 
«Борьба романтических и реалисти-
ческих тенденций в первой полови-
не 19 столетия» (1993), «Гармония 
в дисгармонии» (1999), «От фантас-
тичности к романтичтичности и ре-
алистичности» (2000) та ряд даль-
ших монографій і робіт, опубліко-
ваних у вітчизняних і закордонних 
наукових збірниках.

Сергій Макара прекрасний публі-
цист і есеїст, що виявилось у ціло-
му ряді робіт і статей. Насамперед 
слід згадати його медайлончики-
портрети про науково-педагогічну і 
суспільну діяльність проф. А. Черве-
няка, проф. Я. Юрча, проф. М. Рома-
на, доц. З. Ганудель, про поета, його 
колишнього викладача і поетичного 
наставника у Пряшеві А. Карабеле-
ша. Видав кілька книжок публіцис-
тичних статей та есе, в яких кри-
тично, з темпераментом, що йому 
притаманне і відповідає його не-
спокійній душі, реагує не лише на 
літературні події в Словаччині після 
1990 року, але й суспільно-політич- 
ні.

Вже перша книжка «Poslanie slova» 
(2012) викликала значний інте рес 
серед читачів Словаччини. В ній зна-
йдемо його реакції на різні літера-
турні твори, культурні і політичні 
події країни, листи президентові СР, 
окремим міністрам, Матиці словен-
ській, оцінки наукових конференції, 
проведених в Банській Бистриці, 
присвячених словацько-білорусь-
ким чи словацько-українським куль-
турно-літературним зв’язкам, ор-
ганізатором яких він був. В такому 
тоні написані публіцистичні статті 
і в книгах «Z pohľadu a nadhľadu» 
(2014), «Svedomie mi nedovoľuje 
mlčať» (2016). Не менш важлива йо-
го публікація «MOLOCH škandalóznej 
byrokracie alebo ako chobotnica 

nekultúry likviduje kultúru» (2020), 
в якій з обуренням викриває різні 
махінації відповідних працівників 
МК СР по відношенню до часописів 
Спілки письменників Словаччини. 
Таке негативне відношення в повній 
мірі виявилось і в той рік, коли літе-
ратурні часописи не лише словацькі, 
але й національних меншин, в тому 
числі й українські, не одержали гро-
ші для свого існування.

C. Макара – кількаразовий лауре-
ат Премії Івана Франка СЛФ за ори-
гінальні твори або переклади сло-
вацької поезії та Премії Спілки сло-
вацьких письменників за літерату-
рознавчу, поетичну і перекладацьку 
творчість (2018). Газета «Literárny 
týždenník» надала йому «Почесну 
пошану – грамоту» (2018) за роботу, 
яку проводив як член редакційної 
ради, та за публіцистичні твори.

Про творчість С. Макари солідні 
студії написали україністи (Л. Ба-
бота, М. Роман, М. Станко, В. Хома, 
А. Червеняк та ін.), словацькі авто-
ри ( Н. Кисельова (Коріна), Ю. Ко-
панічак, Ю. Ломенчик, Я. Резнік, 
Я. Юрчо та ін.) та знавці його тво-
рів в Україні, як М. Гірник, Т. Ліх-
тей, В. Любченко, А. М’ястківський, 
М. Наєнко, Д. Павличко, М. Риль-
ський, Д. Федака та ін., які позитив-
но оцінили його поетичне новатор-
ство і вклад в українську чи навіть 
загальнослов’янську культуру і літе-
ратуру. Доводять це і збірники ста-
тей «Три погляди на поезію Сергія 
Макари» (2013) та «Súzvuk názorov 
na tvorbu Sergeja Makaru» (2017).

Високо позитивно оцінюємо факт, 
що він, живучи все активне літера-
турне і наукове життя в словацько-
му середовищі і не маючи можли-
востей щодня спілкуватися рідною 
українською мовою, не забув її, а 
нав паки, збагачує її своїми творами 
та популяризує її серед словаків.

Бажаємо Тобі, шановний друже, 
міцного здоров’я, щоб Твоє слово 
надалі гриміло, не давало спокою, 
захоплювало, полонило читачів і ве-
ло нас вперед.

Михайло РОМАН.

Неспокійна душа поета Карпат
(Закінчення з 1. стор.)

ВІТАННЯ ОЛЕНІ ДОВГОВИЧ ВІД ШЕВЧЕНКІВЦІВ
з нагоди життєвого ювілею

Школа прийняла з обіймами дітей біженців

«Світ Пограниччя»
і у нас
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ВЕЛИКА ФРАНКОВА –
VEĽKÁ FRANKOVÁ

(окр. Кежмарок)
В довідниках Велику Фран-

кову на просторах Списької 
Маґури в історичному розвитку 
тісно пов’язують з існуванням 
католицьких чернечих орденів 
в Червеному Клашторі, серед 
яких це картузіанці і камалдули. 
Тому здавалось би, що Велика 
Франкова не має нічого спіль-
ного з історичною українською 
етнічною областю на теренах 
Словаччини.

Певні відомості про Велику 
Франкову містить «Історія Му-
качівської єпархії» (1790) Івана 
Пастелія, проте найбільше їх 
знаходимо у словацьких істори-
ків, в тому числі в Яна Бенька.

Так, наприклад, відомо, що 
австрійський імператор Фран-
циск І в 1820 році подарував 
Червений Клаштор греко-ка-
толицькій єпархії в Пряшеві, в 
тому числі і Велику Франкову, 
що належала Червеному Кла-
штору. Назва села походить від 
заснов ника осади – магістра 
Франка (перша письмова згадка 
– з 1314 р.).

При заснуванні поселень на 
Спиській Маґурі згадуються 

«три волоські села», які вказу-
ють на присутність в цих краях 
«волохів»-русинів, які були віру-
ючими східної церкви. Історики 
зазначають, що села на Спиші 
доселялися руськими «волоха-
ми». І не лише це. Ці «волохи» 
були серед перших поселенців 
у цих краях. Ян Бенько, між ін-
шим, пише: «Príslušnosť prisťa-
hovalcov do Frankovej k východ-
nému rítu vrchnosť zohľadnila aj 
v jej názve už v roku 1562. Vtedy 
totiž Frankovčania Lukáč a Jurko 
s ďalšími spoluobyvateľmi tej-
to ruskej dediny (Villa Rutenis) 
urovnali spor so susedmi o past-
viská. Najzápadnejšou spišskou 
osadou, ktorá bola založená na 
valašskom práve je Jurgov ležiaci 
pri rieke Belá (dnes Bialka), dolo-
žený v portálnom súpise z roku 
1556, v ktorom sa hovorí o je-
ho výsadách a založení v roku 
1546. Nová osada vznikala len 
pomaly a s mnohými ťažkosťami. 
Totiž ešte v roku 1570, keď jej 
šoltýsom bol Jurko (Gywrko), od 
ktorého dostala svoje meno, sa 
o nej hovorilo, že je novopostave-
ná a jej lehota ešte neuplynula.»

З дальших краєзнавчих до-
відників, які доступні і на офі-
ційних сторінках Великої Фран-
кової, дізнаємось таке: «Aj vo 
Veľkej Frankovej r. 1553 usadil 
prior kartuzianského kláštora pro-

stredníctvom škultéta Maximiliána 
rusínske obyvateľstvo. To si pri-
nieslo so sebou aj východný cir-
kevný obrad. Ich prílev do Veľkej 
Frankovej v 2. polovici 16. storo-
čia bol tak veľký, že roku 1562 sa 
obec uvádza ako «dedina Rusi-
nov» (Villa Rutenis). Z dôvodu 
príslušnosti ku panstvu v Červe-
nom kláštore a pochopiteľným 
zvýšeným pastoračným úsilím 
rehoľníkov, ale tiež dosídlením 
obce kopaničiarskou kolonizáci-
ou na prelome 16.– 17. storočia 
sa obyvatelia z Veľkej Frankovej 
priklonili k latinskému cirkevnému 
obradu.»

Отже, зі зміною релігійної 
приналежності з східної церкви 
до західної розпочався приско-
рений асиміляційний процес в 
середовищі української люд-
ності – русинів. Результати пе-
репису населення 2021 року у 
Великій Франковій фіксує 340 
жителів села, з них 317 заявили 
свою належність до римо-като-
лицького віросповідання і вже 
лише 5 – до греко-католицько-
го, 1 – до євангелічної церкви, 1 
– до православної, 9 – без релі-
гійної приналежності. Ще більш 
показові результати перепису 
щодо національної приналеж-
ності: 335 жителів заявило свою 
належність до словацької наці-
ональності, 2 – до польської, 1 
– до російської. У двох осіб не 
було встановлено національну 
приналежність.

-мі-

В останньому часі ми є свід-
ками того, як відбувається пе-
рекручування правди, замов-
чування історичних фактів. І 
це робиться свідомо, завдяки 
фальшивої пропаганди Росій-
ська Федерація довгі роки фор-
мувала зловісні імперіалістичні 
наміри, створюючи затуманену 
атмосферу, в якій намагалася 
придушити, приборкати прав-
ду по відношенню до України. І 
коли це їм не вдалося пропаган-
дою, не вагаються використати 
зброю. Не дивлячись на незлі-
ченні людські жертви та матері-
альні шкоди.

Замовчування та перекручу-
вання правди вже від самого 
початку акумулювалось в жит-
ті нашої національної менши-
ни – русинів-українців. Це Зло 
кружляло навколо нас та супро-
воджувало його, незважаючи на 
політичні зміни. Турбуленція 
Другої світової війни і перемога 
в ній Радянського Союзу мала 
великий вплив у міжнародній 
площині і в Європі. В тому числі 
в Чехословаччині.

В патріотично піднесеній ат-
мосфері 1 березня 1945 року ви-
никає Українська Народна Рада 
Пряшівщини, щирим бажанням 
якої було вирішувати еконо-
мічні, соціальні та культурні 
проблеми відсталого краю та 
населення, яке проголосила за 
етнічну приналежність до укра-
їнського народу. І, здавалось, що 
нарешті тут остаточно будуть 
вирішені національні розбіж-

ності в назві та орієнтації. Та 
спокій існував недовго. В країні 
після лютневих подій 1948 ро-
ку настає централізація влади 
в руках комуністичної партії. В 
області ідеології проголошуєть-
ся брехлива боротьба з буржуаз-
ним націоналізмом словацьким 
і, звісно, українським, за радян-
ським прикладом. Незважаю-
чи на те, що УНРП підтримала 
політику комуністичної партії, 
вона була проголошена за на-
ціоналістичну, а її чільних пред-
ставників за буржуазних наці-
оналістів, що означало ворогів 
народу. В результаті Рада була 
ліквідована, а керівні та найак-
тивніші її члени репресовані. До 
них належали навіть заслужені 
члени КПС, антифашисти Петро 
Бабей, член Пленуму ЦК КПЧ 
та депутат Національних збо-
рів, Василь Капішовський, член 
Пленуму ЦК КПС та депутат СНР, 
Василь Караман, голова УНРП та 
цілий ряд патріотів, активістів, 
педагогів та культурних діячів, 
як, наприклад, Діоніс Ройкович, 
Віктор Завадський, Іван Маси-
ця, Андрій Сушко, Василь Лисик, 
Андрій Дрібняк, Йосиф Сірко, 
Олексій Фаринич, Юрій Щам-
бора, Василь Гвоздяк та інші. У 
1953 році з Пленуму УНРП було 
репресовано 29 осіб. Із руських 
шкіл було звільнено 384 учите-
лів, оскільки не пройшли пар-
тійними перевірками.

Українськими буржуазними 
націоналістами були проголо-
шені найактивніші діячі укра-
їнського національного від-
родження Пряшівщини, який 
тільки що почав зароджуватись. 
На довгий час вони були цілком 
безпідставно виключені з куль-
турно-національного життя, по-
нижені, дискредитовані перед 
лицем своїх співвітчизників, 
сусідів, своєї родини. А після 
«тихої» реабілітації, перемоги 
запізнілої Правди, зневірені та 
психологічно зломлені дожива-
ли в суспільних затінках своє 
життя. Лише незначна частина з 
них знайшла в собі сили в біль-

шій чи меншій мірі включитися 
в культурне життя свого народу. 
До таких належав Василь Капі-
шовський, який певний час очо-
лював КСУТ.

Був це один із перших, ові-
яних брехнею, складних мо-
ментів у післявоєнному періоді 
нашої національної меншини, в 
якому перемогло Зло над Прав-
дою. Його вірними виконавцями 
стало т.зв. «desať ukrajinských 
súdruhov» з власних рядів. Вони 
та інші «активісти» того ґатун-
ку, будучи засліплені офіціаль-
ною ідеологією, відчайдушно 
обливали брудом та брехнею 
«запеклих націоналістів». А піс-
ля ліквідації УНРП (1951) очо-
лили українські культурні ін-
ституції. Або отримали «тепле» 
містечко в партійно-державних 
органах. Були це обивателі-по-
путчики, які вірно служили 
ідеології комуністичної партії, 
яка своєю радикальною та ди-
рективною формою приносила 
більше зла, ніж справедливості.

Після ліквідації УНРП у 1954 
році була витворена нова орга-
нізація Культурний союз (спіл-
ка) українських трудящих. Його 
діяльність була строго обмеже-
на та спрямована на допомогу 
комуністичній партії при вихо-
ванні українського населення в 
дусі соціалістичної моралі, про-
летарського інтернаціоналізму 
та чехословацького патріотизму. 
Та мала вести боротьбу проти 
усіх проявів українського бур-
жуазного націоналізму, тобто 
проти виховання національно 
свідомих особистостей.

Для КСУТу була відведена ли-
ше праця на полі народної ху-
дожньої самодіяльності і була 
під строгим доглядом партійних 
органів. На керівні пости та ви-
борчі органи – президії, пле-
нуми – назначались перевірені 
особи, а прийняті документи, 
в свою чергу, були схвалені ОК 
або КК КПС. Всякі намагання та 
ініціативні прояви, які виходили 
з намічених рамок, були відвер-
нуті.

6 травня цього року пан Ми-
хайло Калиняк відзначає ви-
значний життєвий ювілей – 75 
років від дня народження.

Вже як студент Середньої 
економічної школи в Пряше-
ві він активно брав участь у 
діяльності української націо-
нальної меншини, в тому числі 
в успішному ансамблі «Весна».

Пізніше, як студент вищого 
навчального закладу в Брати
славі, восени 1965ого року став 
членом Товариства україн-
ських студентів, в рамках якого 
вже в першому році існування 
розпочали свою діяльність хор і 
група танцюристів, а через рік 
і драматичний гурток. Товари-
ство очолював Михайло Кали-
няк.

Від 1971 року із членів цьо-
го Товариства виник Музич-
нодраматичний ансамбль ім. 
Тараса Шевченка – єдина ама-
торська опера в колишній Че-
хословаччині. Під цією назвою 
колектив працює дотепер біля 
Дому культури Култус, Ружи-
нов – Братислава, організацій-
ним керівником якого є і досі 
пан Михайло Калиняк.

За роки свого існування ан-
самбль поставив 25 прем’єр, в 
яких він завжди грав одну з 
головних ролей. Крім прем’єр, 
ансамбль здійснив понад 100 
дальших концертів та виступів 
на Словаччині і за кордоном 
(Австрія, Німеччина, Україна, 
Хорватія, Польща, Чехія, Ка-
захстан...), далі організував в 
Братиславі вечори – зустрічі з 
визначними гостями – лектора-
ми, організаційно забезпечував 
концерти інших колективів та 
солістів в Братиславі. Щороку 
також готує урочисті академії 
до ювілеїв визначних україн-

ських діячів та до пам’ятних 
подій. Це все не могло б відбу-
тися без жертвенної невтомної 
праці, завжди усміхненого та 
доброзичливого керівника ан-
самблю пана Михайла.

Крім плідної на невтомної 
праці в ансамблі, він є і членом 
виконавчого комітету Словаць-
коукраїнського товариства.

Михайло Калиняк є одним 
з найвизначніших культурних 
діячів в Словаччині, який ак-
тивно та невтомно вже понад 
50 років працює на народній 
та культурній ниві української 
національної меншини в ко-
лишній Чехословаччині та в 
теперішній Словаччині.

Члени Музичнодраматично-
го ансамблю ім. Тараса Шев-
ченка в Братиславі разом з 
братиславською українською 
громадою бажають ювіляру 
від щирого серця знаходження 
гармонії, життєвої мудрості, до-
бробуту, міцного здоров’я, лю-
бові і турботи з боку близьких. 
Нехай кожен день буде насиче-
ний благополуччям і добрими 
справами в будьяких дрібни-
цях.

Бажаємо багато сил на по-
дальші добрі вчинки на радість 
та користь тим, на кого вони 
спрямовані.

На многая і благая літа!
Музично-драматичний 

ансамбль
ім. Тараса Шевченка, 

 Братислава.

21 квітня 2022 року в пряшівській 
галереї «Атріум» за рекордної учас-
ті фотографів Східної Словаччини 
і любителів мистецтва і художньої 
фотографії відбулось відкриття пер-
сональної виставки «Фотографії і 
макрофотографії» відомого фото-
графа, видавця, одного з органі-
заторів виставок картин і художніх 
фотографій Ладислава Цупера 
(1952). Своїми думками на відкритті 
виставки поділилися директор гале-
реї «Атріум» Андрій Баленчин, жур-
налісти, в тому числі Кветослава 
Мудрикова (інформаційне агентство 
SITA).

Ось як Л. Цупер зізнається про 
своє тяжіння до художньої фотогра-
фії і до художнього бачення світу:

У дитинстві я захоплювався ма-
льовничою красою природи та її 
зміною в різні пори року. Я часто 
лежав у траві й дивився на небо. 
Вона завжди була різною і цікавою. 
Я отримав у спадок частинку та-
ланту, тож пішов малювати кра-
євиди села олівцями та водяними 
фарбами. Біля річки серед тополь 
у кутку нашого саду ріс високий, 
грубий, майже двохсотлітній дуб, 
у якому пульсує життя. Він дав 
притулок білкам і там жило бага-
то різних птахів. Ніколи не забуду 
ранкові пташині концерти, коли 
в небі світало. Я любив дерево і 
черпав з нього енергію. Ця любов 
до дерева і природи супроводжує 
мене протягом усього життя. Я 
фотографую дерева, воду, небо, 
гори, мінливі пейзажі, архітектуру, 

а також повсякденне життя нав-
коло мене. Я зробив багато пор-
третів, натюрмортів, створив 
багато фотоілюстрацій до книжок 
поезії та прози, які видаю у своєму 
видавництві. Я створив фотопре-
зентацію під назвою «Ідеї дерева». 
У мене вже було 28 персональних 
виставок у країні та за кордоном, 
я брав участь у багатьох колек-
тивних виставках. Видав три фо-
товидання: «Весна рідного краю», 
«Гори, сині гори», «Карпати» та 
близько 280 видів листівок. Брав 
участь у десяти міжнародних пле-
нерах. Я був куратором багатьох 
виставок художників і фотографів 
у пряшівській галереї «Атріум», 
Центрі української культури в Пря-
шеві, Ніредьгазі, польському Кросні 
та українському Ужгороді. Художня 
фотографія стала моїм щоденним 
життям, але я ніколи не забуду це 
магічне дерево в своєму житті.

-мі-

Сторінки минулого (54)Життєвий
ювілей

Михайла
Калиняка

Слово про
художню фотографію

 V Ладислав Цупер під час відкриття виставки.
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Ольга Грицак
З Братислави надійшла сyмна вістка: 21 

квітня 2021 р. на 90 році життя померла Ольга 
Грицак.

Народилася Ольга 19 травня 1932 р. у за-
карпатському містi Хуст в національно свідо-
мій українській сім’ї Юрiя-Августинa і Анни 
Шерегіїв. Хрестили її на ім’я Ольга-Ірина в 
греко-католицькій церкві.

Останнє прощання з покійною Ольгою Гри-
цак відбулось 26 квітня 2021 р. в прощальній 
обрядовій залі братиславського крематорію 
за великої участі рідних, друзів та знайомих. 
Гарнo, емотивнo, з уривками з віршів Владі-
міра Райсела тa Івана Драча («Жінці жінок» – 
Лесі Українці) прощалася з покійною двомовно 

– словацькою і українською – пані Марія Шлоссер. Навела також, що покійна 
прожила своє життя гідно, яке було наповнене сумлінною працею, любов’ю та 
відданою вірою. Вона була турботливою зразковою дружиною для свого чоло-
віка Василя та особистим менеджером його концертів і виступів оперного спі-
вака. Так само вона з великим захопленням невтомно жервувалась Музично-
драматичному ансамблю Тараса Шевченка у Братиславі, oсновоположником 
якого був її батько Юрій-Августин Шерегій. Була до останніх хвилин його ду-
шею – режисером, драматургом, декламатором, секретарем i організаційним 
керівником.

Bона була дуже люблячою і зразковою матір’ю, з великою увагою і підтрим-
кою спостерігала за всім, що відбувалося навколо її дітей. Біль, завданий не-
щодавним відходом старшого сина Василя, не змогла пережити. (Проф. МУД-р 
Василь Грицак користався великим авторитетом в колах кардіологів. – Прим. 
редакції). Також була зразковою і щиро люблячою бабусею.

Наприкінці прощальної промови було процитованo наступне із заповіту по-
кійної: «Господи, до Тебе возношу душу мою. Знайте: Я любила Господа Бога, 
Божу Матір, cвою сім’ю – вас мої діти, і свою батьківщину – Україну. Прошу про 
молитви.»

Церковний обряд українською відбув о. Ігор. Заупокійну св. Літургію з 
Панахидoю було відслужено згодом в каплиці cв. Розалії.

Вічная їй пам’ять!                                              Йосип Шерегій,
брат.

5 квітня 2022 р. у виставковому 
залі СНМ – Музею української куль-
тури у Свиднику відбулось урочис-
те відкриття етнографічної вистав-
ки під назвою «Панове майстри». 
Виставка надає можливість відвіду-
вачам заглянути до таємниць вось-
ми традиційних ремесел північно-
східної частини Словаччини з точки 
зору ремісниками використовува-
них матеріалів, прийомів їх техно-
логічної обробки, функціональності 
та оригінальності ремісничих виро-
бів. Відвідувачі мають змогу озна-
йомитися з історією презентованих 
ремесел, знаряддями праці та об-
ладнанням ремісничих майстерень. 
Відкриття виставки було збагачене 
демостраціями колесарського, ко-
вальського, ґонтарського, кошикар-
ського, гончарського, дрітарського 
та писанкарського ремесел, які при-
вабили передусім дитячого відвіду-
вача.

Інсталяція виставки проведена 
таким способом, що в кожному з 
презентованих ремесел увага гляда-
ча привернута до цікавого ремісни-
чого знаряддя. У колесарстві йдеть-
ся про колесарський стілець, на 
якому складалися дерев’яні колеса, 
ковальстві – великий ковальський 
міх, за допомогою якого вогонь у 

вогнищі набирав на інтенсивності, 
ґонтарстві – ґонтарський стілець, 
на якому ґонти набували дефіні-
тивної подоби, гончарстві – гончар-
ський круг, завдяки якому гончар-
ські вироби набували досконалої 
симетричної форми. Оригінальними 
є й вироби дрітарів, бондарів, коши-
карів та коритарів.

Початки ремісничого виробниц-
тва на території нинішньої Словач-
чини сягають до раннього серед-
ньовіччя. Ремесла виникали вна-
слідок суспільного розподілу праці 
відокремленням від землеробства 
та зосереджувались передусім в міс-
тах. Ремісники об’єднувались до це-
хів, які розвивали свою діяльність 
аж до періоду капіталізму. На тери-
торії північно-східної частини Сло-
ваччини можна виділити регіони з 
типовою для них ремісничою про-
дукцією, що нав’язувала на вироб-
ничі традиції та наявність місцевих 
сировинних ресурсів (ковальство, 
гончарство, млинарство, фарбу-
вальництво, бондарство, столяр-
ство, колесарство). Створювались 
центри ремісничого виробництва, 
які проіснували аж до кінця ХІХ ст. 
(Пряшів, Бардіїв, Кежмарок, Спись-
ка Нова Весь). Визначними були та-
кож міста Гуменне та Стропків.

Значну роль відігравало домашнє, 
т. зв. народне виробництво. Йдеться 
переважно про сезонну працю руч-
ним способом. На відміну від цехів, 
домашні ремісники не мали жод-
ної кваліфікації щодо виконування 
свого ремесла, не були ніяким спо-
собом організовані та не підлягали 
цеховим реґулам. Виробляли пред-
мети для потреб свого господар-
ства, для знайомих та сусідів, а та-

кож для продажу на регіональних 
ринках. Ремісничу роботу виконува-
ли самостійно або за допомоги чле-
нів своєї сім’ї. Специфічною озна-
кою предметів народного виробни-
цтва є їхня своєрідність, як прояв 
індивідуальності їх творця.

Ремісниче виробництво на Схід-
ній Словаччині подолало дорогу 
свого формування, розвитку, зане-
паду та зникнення. Коритарство, 
боднарство, кошикарство, гончар-
ство та дрітарство належать до 
ремесел, які не зникли повністю. 
Вироби наведених ремесел в мину-
лому повсякденно слугували для 
складання та транспорту різних 
матеріалів й харчів. Були важливою 
складовою обладнання кожного се-
лянського господарства, викорис-
товували їх також самі ремісники 
та торговці, та не бракували також 
в міських домашніх господарствах. 
Сортимент ремісничих виробів був 
дуже різноманітний. Аж до сього-
дення вони зберегли свою технічну 
та мистецьку якість, цікаві форми 
і досконале опрацювання. Ґонтар-
ство обмежило свою продукцію 
для власної потреби, для рекон-
струкційних робіт на історичних 

пам’ятках або для будівництва ре-
креаційних установ. Колесарство 
належить до ремесел, які вже не іс-
нують. Виробництво воза, але й ко-
леса було високо фаховою та склад-
ною працею. Зникло і традиційне 
сільське ковальство, а з ним також 

кузні, як складова частина колори-
ту села. В сучасності ковальство іс-
нує у формі художньої професії.

Процес модернізації, заміщення 
традиційних виробів промисловою 
продукцією, але також недоступ-
ність потрібного матеріалу посту-
пово відсунули народне ремесло 
на край економічної вагомості та 
необхідності. Ремісниче виробни-
цтво зберігалося тільки як традиція 
з міжгенераційним успадкуванням 
набутих знань та вправності.

В сучасності ми є свідками відро-
дження фольклоризму в мистецтві, 
промислі та поп-культурі. Причи-
ни цього можна шукати в процесі 
ґлобалізації, який стирає локальні 

традиції й регіональні відмінності 
та створює гомоґенізовану світову 
культуру. Щоб протистояти глоба-
лізації, людина шукає і знаходить 
своє коріння в традиційній культурі 
й намагається в культурній спад-
щині знову відкрити свою особисту 
ідентичність та комфорт.

Стосовно ремісничого виробни-
цтва настає трансформація та реін-
терпретація традиційного ремесла. 
Ремісничі продукти впливають на 
форми модерного дизайну. У кожно-
му випадку ремесло визнане атрак-
тивним та цінним явищем й стає 
символом якості та оригінальнос- 
ті.

Виставку розгорнуто в рамках 
відкриття словацьких музеїв для 
громадян України та потриває до 12 
червня 2022 р.

Івета ВАСИЛЕНКО,
куратор виставки.

Від 13.4.2022 року в районі 
Нове Місто в Братиславі офіцій-
но почав працювати Українсько-
словацький громадський дім 
допомоги українцям, які через 
війну змушені були переїхати до 
Словаччини. Про це інформує 
газета «SME».

Центр було відкрито в резуль-
таті спільних зусиль волонтер-
ської організації Україна-Словач-
чина SOS / Sme Spolu та райо-
ном Нове Місто Братислави, яке 
й надало приміщення для цього 
центру.

«Сьогодні ми відкрили укра-
їнсько-словацький громадський 
будинок, щоб наші українські 
друзі себе почували справді як 
вдома. Останні тижні до Сло-
ваччини приїжджають десятки 
тисяч біженців з України, вони 
тут залишаються жити і перед-
бачаю, що саме мами з дітьми, 
які приїжджають, стануть час-
тиною нашого населення. Тому 
питанням найближчого майбут-
нього для нас буде інтеграція 
українських біженців до нашої 
общини. Тому саме з відкрит-
тям українсько-словацького до-
му ми хочемо об’єднати укра-
їнців та словаків», – підкреслив 

староста району Рудольф Куси.
« Цей дім буде відкритий для 

всіх людей, для українців та сло-
ваків та тих, які б хотіли нас під-
тримувати чи допомагати і разом 
з нами також приносити користь 
Словаччині. Звісно, українці за-
раз потребують допомоги, але, 
разом з тим, багато з нас також 
може її дати комусь. Це примі-
щення нам в цьому дуже допо-
може», – зазначила координа-
торка центру Анна Швачка.

13 квітня у центрі відбулась 
перша зустріч на тему життя в 
Братиславі: досвід мігранта. Спі-
керами були блогер Олександр 
Скориченко разом з волонтер-
кою Ганною Холодовою. На зу-
стрічі висвітлювались загальні 
теми щодо громадського тран-
спорту, покупок, медицини, пра-
цевлаштування, системи освіти 
та інше. Для мам, які прийшли 
на зустріч з дітьми, у сусідній 
студії центру проходив дитячий 
майстер-клас з розпису Велико-
днього печива.

Українсько-словацький дім зна- 
ходиться за адресою: Ovručská 
1663/5 Bratislava.

Години роботи: з 9:00 до 17.00.
(Джерело: Alina Graffyova)

У Братиславі відкрили
Українсько-словацький дім

 V Відкриття Українсько-словацького дому для громадськості.

ПАНОВЕ МАЙСТРИ


