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Ювілейні «Струни серця» 2015
Під назвою «Струни серця» щороку відбувається конкурсний
огляд з художнього читання жінок,
присвячений пам’яті Ірини Невицької. Головним організатором цієї
акції, яка святкує молодий, але визначний 25-ий річник, є Союз русинів-українців Словацької Республіки, а його співорганізатор – Спілка
українських письменників Словаччини. Струни серця жінок звучать
по-різному, залежно від настрою
кожної жінки. Вони можуть бути
ніжні, чутливі, задушевні, тривожні,
неспокійні, веселі або й сумні. Такими вони були і цього року 18-го
квітня, коли жінки з різних регіонів
зійшлись в Центрі української культури у Пряшеві.
В огляді брало участь 17 жінок у
трьох категоріях та у власній творчості. Найбільше було у першій
категорії до 40 років, що дуже радувало журі у складі: Зузана Ганудель, Йолана Марушак та Марія
Белей. У другій категорії до 60 років були три жінки, в третій брали
участь чотири жінки, а власну творчість представили так само чотири
жінки.
Першу категорію заступали Галина Галчик та Галина Мивканич
із Свидника, Влада Герасимова із
Грабівчика, Оксана Петер, Марія
Коцур та Ольга Журило – студентки філософського факультету ПУ
в Пряшеві. В другій категорії це
були свидничанки Олена Піндяр,
Людмила Ражина та Оксана Хавко.
До найстарших вже традиційно залучились також жінки зі Свидника
Анна Ванько, Ольга Урам, Софія
Кундрат та Марія Барна.
Власна творчість, між іншим, дуже актуальна, була спрямована на
сучасну ситуацію в Україні, яка тривожить всіх, кому не байдужа доля
українського народу. Авторками
таких творів були: Ніна Загурак із
Сабинова, Марія Пасічник із Бардієва, Люба Бахура зі Свидника та
Валерія Чернак із Михаловець.

В огляді звучали твори Т. Г. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, Л. Костенко, Б. Олійника, Д. Павличкa,
Д. Білоуса, а також твори, які репрезентують українську літературу
в Словаччині – Й. Збіглея, М. Бобака, Л. Ярмак.
Гостями «Струн серця» та й інших акцій, що організовує в Пряшеві СРУСР, є щороку жінки-декламаторки Закарпатської України. На
ювілейному огляді декламували
Марія Купарь, Катерина Семенченко та Леся Дубенко.
Журі оцінило у кожній категорії
жінку за кращий вибір твору та за
краще виконання.
У першій категорії за кращий вибір була нагороджена дипломом
Ольга Журило, а за краще виконання твору – Оксана Петер. У другій
категорії за кращий вибір твору
– Оксана Хавко, а за виконання –
Людмила Ражина. У третій категорії за кращий вибір твору – Ольга
Урам, а за краще виконання – Анна
Ванько.
Милими й поважними гостями
25-го річника «Струн серця» були
нащадки Ірини Невицької, а саме
внук інж. Еміл Невицький, внучка
д-р Ірина Невицька та правнучка Ксеня Сичак. Відвідав Пряшів і
староста села Удол Стефан Арендач, де Ірина Невицька жила 12
років, та де починалась історія наших «Струн серця», а присутнім
на огляді був також голова Спілки
українських письменників Словаччини Іван Яцканин.
Після святкового офіційного відкриття 25-ого огляду з художнього
читання жінок «Струни серця» ім.
Ірини Невицької головою ЦР СРУСР
Петром Соколом, жінки створювали прекрасну атмосферу, яка не
змінилась аж до кінця огляду.
Оцінку продемонстрованих художніх творів жінками-деклама
торками після обіду зробив поет Ілля Галайда, який стояв на чолі журі
від перших аж майже до останніх

річників цього своєрідного свята
поезії.
Всі присутні учасники огляду
вшанували пам’ять Ірини Невицької, поклавши букет квітів на її
могилу на міському цвинтарі. Ірина Невицька померла в Пряшеві у
1965 році.
На початку святкової ґалапрограми після обіду, вже за присутності публіки, слово про 25-річний
етап «Струн серця», перелічивши
прізвища жінок, які в ньому брали
довгорічну участь, назвавши авторів, твори яких найчастіше жінки
брали до свого репертуару, виголосила Зузана Ганудель, ініціаторка
жіночого руху в наших регіонах,
яка стояла на початку свята-згадки
про жінку великого значення в жіночому русі і жінку, вірну своєму
народові.
У художній програмі для широкої публіки виступили оцінені декламаторки, а їхні виступи чудово
збагатили музичними номерами
студенти Приватної консерваторії
Д. Кардоша в Пряшеві зі співачкою
Монікою Шутяк, модерною піснею
урізноманітнила програму Галина
Мивканич, одна з декламаторок, а
Івана Світок, студентка Пряшівського університету, професійно зіграла
соло на скрипці.
Після закінчення офіційної частини чекали всіх учасників підготовлені повні столи із напитками та
закускою, зокрема типовими пасхальними варіаціями. Посмакувало
всім, бо кожний знайшов для себе
те, що він любить, навіть і шоколадний дорт, який спекли у ресторані «Вікторія» Крушкових. Під час
вільних розмов помаленьку надійшов підвечір. Присутні поспупово
розходились, спочатку поспішаючі,
а за ними вже і останні. Надіємось,
що у всіх залишились у душі лише
приємні враження, будуть дов
ше згадувати і очікувати наступні
«Струни серця».
Марія БЕЛЕЙ.
Фото Мирослава Ілюка.

VV Частина учасниць конкурсного огляду «Струни серця».

Дні України в Кошицях
Від 14 до 23 квітня в Кошицях проходять Дні України. Дні організували К 13
– Кошицький культурний
центр, Місто Кошиці спільно
з громадською організацією FEMAN. Організаційним
партнером Днів є також Союз
русинів-українців Словацької
Республіки.
Дні України були відкриті 14
квітня вернісажем фотовиставки «Елемент Майдану». У
відкритті взяли участь радник
Посольства України в СР Віталій Усатий, керівник «Європейського
Медіа-центру»
з Ужгорода Микола Кошута,
керівник громадської організації FEMAN Єдуард Бураш,
представники
Кошицького
самоврядного краю та міста
Кошиць, заступник голови
ЦР СРУСР Віктор Бандурчин,
журналісти, представники ук
раїнської національної меншини Словаччини.
В цей же день був проведе-

ний також дискусійний форум щодо актуальної ситуації
в Україні, учасники якого позитивно сприйняли курс реформ в Україні та висловили
підтримку Україні в реалізації її євроінтеграційних прагнень.
В неділю, 19 квітня, відбувся урочистий концерт
під назвою «Поважаємо свої
традиції», присвячений 201
річниці з дня народження
Тараса Шевченка, в програмі
якого виступили хори «Карпати» (Кошиці) і «Галичанка»
(Львів).
Глядачі мали можливість
також бачити ансамбль модерного танцю «Гармонія»,
побувати на різних виставках, концертах, в тому числі
на презентації Закарпаття чи
Одеси і Одеської області.
Дні України завершилися 23
квітня 2015 р. програмою для
дітей «Кольорове приятельство» (Farebné priateľstvo).

Свиднику Марія Панько, Марія Лабик, Анна Ванько, Галина
Мивканич, Галина Галчик, Олена Піндяр, Даша Ісзоф, Марія
Барна, Ольга Урам, Оксана Хавко, Софія Кундрат, Людмила Ражина.
Чудово справились із монтажем про життя і творчість
Шевченка учні 4 Основної школи, вул. Карпатська у Свиднику
– Наталка Голодняк, Ігор Хавко,
Брян Ісзоф, сестри Піпасові, підготовлені вчителькою Оксаною
Хавко. Збагатили програму піс-

нями тріо «ТРОПАР» у складі
Мирослав Гуменик, Марія Лабик, Анна Ванько та співачка Галина Мивканич.
Головні організатори РР СРУСР,
СНМ-МУК та Клуб художнього
слова при Піддуклянській бібліотеці у Свиднику висловлюють
подяку приматорові міста Свидника Яну Голоднякові за підтримку та за теплі оплески всім
глядачам.
Людмила РАЖИНА,
Свидник.

У Свиднику вшанували пам’ять
Тараса Шевченка та Людовіта Штура

15 квітня 2015 року в СНММузеї української культури в
Свиднику пройшла святкова
академія (шоста за чергою),
присвячена генію українського
нараду Тарасу Шевченкові.
Цьогорічну акцію організа-

тори присвятили ще одній великій людині – генієві словацького народу, поетові, політику і
громадському діячеві Людовіту
Штурові у зв’язку з 200-річчям
від дня його народження. Назву академії творили цитати:

Вручено медалі

Української Всесвітньої Координаційної Ради
18 квітня 2015 р. в рамках 25 конкурсного огляду з художнього
читання жінок «Струни серця» ім. Ірини Невицької в Центрі української
культури в Пряшеві голова Центральної ради Союзу русинів-українців
СР Петро Сокол за дорученням Української Всесвітньої Координаційної
Ради вручив Ювілейні золоті медалі «200 років з Дня народження
Т. Г. Шевченка» українцям Словаччини за їх особистий внесок у справу
популяризації творчості Тараса Шевченка у Словаччині. Медалями були
нагороджені: закордонний член НАНУ Микола Мушинка, письменник
Іван Яцканин, заступник голови ЦР СРУСР Павло Боґдан, журналіст
Мирослав Ілюк. Медалями були нагороджені також актриса Евеліна
Гвать та диригент хору «Карпати» Левко Довгович, яким медалі були
вручені при інших нагодах за присутності публіки. Петрові Соколу
медаль було вручено в Києві.
-мі-

«Щоб усі славяни стали добрими братами...» (Т. Шевченко)
та «V kmeni našom musíme byť
Slovania, v národe našom ľudia...»
(Л. Штур).
Головною темою програми
було слов’янство і його переплетіння в творчості Шевченка та Штура. Також вони були
представлені своїми творами,
в яких звучала тема рідної землі, народу. Поруч з тим, звучали
твори будителів – О. Духновича,
О. Павловича, Ю. СтавровськогоПопрадова. Прозвучали також
зразки творчості нашого сучасника – письменника Юрія Бачі.
В супровідному слові присутні
мали змогу почути біографічні
нариси визначних людей нашої
землі, а також заслухати розповідь про стан культурно-національного життя русинів-українців.
Вірші читали декламаторки
клубу художнього слова при
Піддуклянській бібліотеці у
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Концерт Евеліни Гвать
17 квітня 2015 р. в концертному
залі Основної школи мистецтв ім.
М. Вілеца в Бардієві відбувся концерт,
присвячений життю і творчому шляху
Евеліни Гвать (нар. 2.3.1940 р.). Українська артистка, співачка і режисер
Евеліна Гвать (на фото) народилася
в Україні, але майже все своє активне життя провела за межами рідної
країни. Пенсійний вік проводить дуже
жваво, активно і творчо. Живе з своїм
чоловіком Іваном в Ряшеві Бардіївського округу.
Режисуру ювілейного концерту підготувала сама Евеліна і виступала в
ньому разом з співаками, читцямидекламаторами, любителями драматичного мистецтва з Ряшева, Бехерова і Бардієва. Глядачі змогли послухати народні пісні у виконанні співацьких груп «Ряшів’янка» і «Ряшів’ян»

(колективи працюють під художнім
керівництвом Ліли Матяш), співачок
Яни Адамишин, Івети Космач, Оксани Гамор, Біанки Фелеґі. Під час програми увагу привернув виступ дуету

Евеліни і Ліли Матяш, читців-декламаторів Домініки Адамишин і Марії
Хома. Марія Пасічник зачитала вірші
з власної поетичної збірки «Якби я
мала крила». На гармошці виступали
Франтішек Новак і Каміл Адамишин.
Складовою частиною програми був
виступ любительського драмгуртка з
Ряшева, який показав третю дію опери Миколи Лисенка за однойменною
п’єсою Івана Котляревського «Наталка
Полтавка». В рамках концерту виступили Іван Сидор, Мирослав Міценко,
Франтішек Новак, Франтішек Шверга і
Михайло Ґрибус. Ролі виконували Ева
Юрчишин, Марія Хома, Йосиф Томко,
Йосиф Адамишин, Рене Адамишин і
Каміл Адамишин.
Евеліну Гвать з нагоди її життєвого
ювілею було нагороджено ювілейною
медаллю УВКР «200 років з Дня народження Т. Г. Шевченка» і золотою
медаллю Союзу русинів-українців Словацької Республіки. Медалі вручили її
голова ЦР СРУСР Петро Сокол і голова
РР СРУСР в Бардієві Микола Деніс.
M. Ґ.

ПИСАНКИ 2015 – СИМВОЛ ВЕСНИ
Вже стало доброю традицією,
що напередодні Великодніх свят у
виставочному залі СНМ – Музею
української культури в Свиднику
здійснюється виставка-змагання в
розписуванні великодніх писанок.
2-гo квітня поточного року відбулось урочисте відкриття 16–гo річника виставки – ПИСАНКИ 2015.

В ньoму взяло участь 24 писанкарок
з Бардієва, Бардіївської Нової Весі,
Буківця, Ґрибова, Кожан, Мніхового
Градіштя, Нижньої Писаної, Словенської Кайні, Снини, Стащина,
Стропкова, Свиднички, Свидника
та Требішова. В художній програмі
представилася вінком популярних
українських пісень Галина Мивка-

нич, вчителька Основної школи
мистецтв в Свиднику, лауреатка
«Маковицької струни» 2014.
На виставці експонується понад
400 великодніх яєць, розписаних
переважно традиційною восковою
технікою багатокольорового фарбування (батик) та технікою воскового розпису пластичним рельєфним

орнаментом на білій натуральній
поверхні яйця та яйця, пофарбованого в один колір; техніка продряпування
(«вишкрябування»)
орнаменту на пофарбований в один
колір (зелений, червоний, коричневий, чорний) поверхні яйця; техніка мадейри («діркувані»); техніка
обклеювання сферичної поверхні

Не забувають старовинні традиції

VV У дитсадку по вул. Мукачівській в Пряшеві вже четвертий рік відроджують старовинний слов’янський звичай «Спалювання Морени»,
яким люди здобували прихильність богів при відході зими, а з нею
хвороб і смерті. Оце виношення Морени, як правило, організується
два тижні перед Великоднем. У підготовку цієї традиції (в цьому році 20-го березня) регулярно включається вчителька цього дитсадка
Анна Жиграй. Дітей на акордеоні супроводив д-р Іґор Крета.

різнокольоровим текстилем, папером, сaлфeткою та бавовняними
нитками; оздоблення вишивкою та
в’язанням. На виставці попри геометричному орнаменті домінують
писанки з рослинними мотивами.
Декорування писанок виходить, в
першу чергу, з традиційних локальних мотивів з використанням найновіших варіацій по відношенню
до традиційного орнаментального
розпису.
Вперше була презентована дуже
цікава та своєрідна тематика на великодніх писанках, а саме Хресний
шлях Христовий – Шлях Покаяння:
14 зупинок страждання Ісуса Христа
з дому Пілата аж на гору Голгофу.
Авторка – Анна Стрелцова з Требішова.
За критеріями організатори виставки оцінили шість найкращих
колекцій писанок окремих майстрів: Анна Цимбаляк (Бардіїв),
Марія Рошко (Свидник), Дана Іванчо (Кожани), Анна Стрелцова (Требішов), Марія Лабик (Свидник) та
Ірина Гіцова (Стропків). Саме Ірина
Гіцова (рік нар. 1933) належить до
найстарших представників народного писанкового мистецтва на згадуваній виставці. Зразки наочного
розписування великодніх яєць демонструвала на виставці під час перерви одна з кращих майстрів писанкового розпису Марія Кравець із
Свидника (на фото).
Доречно згадати, що цьогорічну
виставку писанок чутливо й гармонійно підсилюють 37 народних
вишивок з багатющих фондів СНМ
– Музею української культури в
Свиднику, які зачаровують багатством старовинних узорів майстрів
вишивальниць з області Північно-Східної Словаччини, де проживає українсько-руське населення.
Йдеться про старовинні узори, вишиті переважно на домотканому
лляному полотні, якими жінки в
минулому оздоблювали тканини,
скатертини, плахти, рушники, подушечки і, зрозуміло, покривала на
великодні кошики.
Bиставкa ПИСАНКИ 2015 потриває дo кiнця трaвня 2015 рoку.
Йoсиф ВAРХOЛ.
Фото: Ладислав Пушкар,
Людмила Ражина.

Божена Ганат
У неділю, 5 квітня 2015 р., в Пряшеві померла музичний редактор Української студії Словацького радіо Божена Ганат.
Життєва дорога Божени Ганат почалася
12 березня 1951 р. у Квасилові Рівненської
області України, де вона народилася в сім’ї
Анни і Миколи Тереків, які тут оптували
в 1947 році з рідного села Пчолине Снинського округу. Незабаром родина переїхала до Ужгорода, де Б. Ганат здобула початкову освіту. Очевидний талант привів
її в Дитячу художню школу, де отримала необхідні основи для гри на
скрипці. Повернувшись до Чехословаччини, в 1966-69 рр. відвідувала
Середню загальноосвітню школу з українською мовою навчання у
Пряшеві, а після її закінчення вивчала музичне виховання та українську мову на пряшівському Педагогічному факультеті Університету
П. Й. Шафарика. Вже в середній школі вона стала членом хору «Весна», згодом народної капели фольклорного ансамблю «Ториса», хору
кафедри музичного виховання та студентського театру «Смолоскип»,
брала участь у змаганнях з художнього читання. Театральне мистецтво
її настільки опанувало, що в 1970-72 рр. була екстерним членом драмколективу УНТ в Пряшеві.
Але музика перемогла і стала її любов’ю і долею протягом усього
життя. З широко відкритими очима і щирим серцем вона шукала свій
шлях у житті і мистецтві, ввібравши в себе різноманітні знання та
інформації, щоб пізніше використати їх в житті і на роботі. Після набуття вищої освіти у 1973 році прийшла працювати в Українську студію Чехословацького радіо в Пряшеві. Професія музичного редактора,
яка стала її понад двадцятирічною долею, вимагала широкий спектр
знань, мистецтво роботи з людьми. Заслугою Божени Ганат кількість
звукозаписів музики різних жанрів у фонотеці радіо збільшилася у два
рази. За її допомоги вийшли перші касети з нашими народними піснями, як «Крячок лялійовий» чи «Швіть, мішечку», або свята літургія, записана у кафедральному храмі св. О. Невського у Пряшеві.
На радіо вона виступала і як ведучий або модератор інформаційнопубліцистичних передач, готувала прямі трансляції та репортажі з різних
важливих подій або фестивалів. Її передачі звучали й на хвилях інших
радіостанцій. Згадаймо хоча б цикл музичних передач радіостудії в Банській Бистриці під назвою «Pieseň v srdci zrodená», де вона представила
ряд співаків та музикантів з середовища русинів-українців Словаччини.
У 1996 році їй, однак, довелося піти на пенсію по інвалідності. Мріяла про повернення, але коли її здоров’я покращилося, такої можливості вже не було. Тому у 2002 році почала працювати у відділі соціальних
справ Окружного уряду, згодом Міського уряду в Пряшеві, де на повну
силу проявилось її приязне, чутливе і гуманне ставлення до людей, які
потребували спеціальної опіки.
Вийшовши на пенсію, вона не перестала інтересуватися культурнонаціональним життям, була членом органів СРУСР, різних фахових комісій. Її фахові поради допомогли вирости не одному таланту.
В особі Божени Ганат наша громадськість втрачає особу, яка внесла
посильний вклад у розвиток музичної культури русинів-українців Словаччини, у нашу журналістику, жінку, яка понад усе любила рідну культуру і допомагала її розвитку.
Вічная їй пам’ять!

Николай Онуфрак

7 квітня 2015 р. на цвинтарі у Зволені родина,
колеги по роботі, любителі театру та громадськість міста попрощались з нашим земляком
Николаєм ОНУФРАКОМ, який закінчив свій життєвий шлях по тяжкій довготривалій хворобі.
Николай Онуфрак народився 23. 9. 1941 р. у
селі Габура Меджилабірського округу. Після закінчення середньої школи два сезони був елевом Українського національного театру у Пряшеві, де вперше показав свій талант. Був випуск
ником Вищої школи мистецтв у Братиславі, а від 1964 р. став актором
Театру ім. Йозефа Ґреґора Тайовського у Зволені, де працював ціле
життя.
На сцені театру виконав понад 100 ролей, був актором кіно, телебачення, читцем-декламатором, модератором фестивалю у Виходній та
Дєтві. Багато виступав через агентство «Словконцерт» на естрадних
концертах – як співак, народний розповідач, декламатор. З екрану відомі його ролі у кінофільмах «Аlžbetin dvor», «Kosenie jastrabej lúky»,
«Úsmev dіabla» і інших епізодичних ролей. Він лауреат Премії «Літературного фонду» – 2012 та Премії «Čestný motýľ» – 2011 р. Помер 4 квітня 2015 року. У своїх інтерв’ю та автобіографіях гордо зголошувався,
що народився у русинському селі Габура і що починав свою кар’єру в
УНТ.
Степан Юричків.

До відома громадян
Посольство України в Словацькій Республіці повідомляє, що у зв’язку
з реконструкцією пункту пропуску Вишнє Німецьке, у період з 09 квітня
по 01 вересня 2015 року, в пункті перетину державного кордону «Ужгород – Вишнє Німецьке» працюватимуть дві з трьох смуг руху, для виїзду з
України. Даний факт може збільшити час вашого очікування при перетині
державного кордону.
У випадку необхідності можливо скористатися іншими, найближчими
пунктами пропуску:
1.  Пункт пропуску «Малий Березний – Убля», вид сполучення автомобільний (вантажопідйомністю до 3,5 тон), пішохідний; категорія – міжнародний, характер перевезень – вантажно-пасажирський;
2. Пункт пропуску «Малі Селменці – Вельке Слеменце», вид сполучення – пішохідний, велосипедний; категорія – міжнародний, режим роботи з
09.00 до 21.00;
Пункт пропуску «Тиса – Загонь», вид сполучення автомобільний (вантажопідйомністю більше 3,5 тон), категорія – міжнародний, характер перевезень – вантажно-пасажирський.
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«На Бескиді в родном краю»
З нагоди 150-річчя з дня смерті Олександра Духновича

Греко-католицький священик
Олександр Духнович є найвизнач
нішим представником культурно-суспільного життя русинів
Словаччини. Він народився в селі
Тополя в 1803 році. Під час життя був відомий своїм смиренням
і милосердям. Це знайшло своє відображення в його останній волі,
яка була написана в заповіті 1857

флоренів, фонду вдовиць – десять
флоренів, для фонду семінарії
– п’ять флоренів, для фонду віровідступників – вісім флоренів,
для бідних вісім флоренів, у тому
розуміється Алумнеум, для якого
поступить все, що залишиться зі
суми на похорон. Рухоме майно
мало розділитись між дітей його
трьох сестер Зузани, Терези, Софії

VV Виставка Олександра Духновича в дерев’яній церкві в Тополі.

р. У тестамент – заповіт він вставив додатки у 1862 і 1864 роках.
Як місцевий патріот, який ідентифікує себе зі своїм рідним селом,
тестамент він розпочав такими
словами:
«Я, Олександр, син Василія і
внук Димитрія Духновича, народжений дня 24 квітня 1803 року на
парафії Тополя в Земплинському

і домогосподарки Аґнеси Трібуш.
Олександр Духнович помер
після тяжкої хвороби 29 березня 1865 р. об 11:00 год. ввечері у
своїй квартирі в Пряшеві. Ця дата смерті наведена в некрологах
у тодішній руській та словацькій
пресі. Його друг, архівіст Віктор
Ладомирський, який був з ним
до самого останнього моменту,

VV Напис на могилі О. Духновича «Alexander Duchnovics. Can. Lector
† 1865» в крипті кафедрального собору в Пряшеві.

комітаті королівства Угорщини,
тепер каноник Пряшівської кафедральної церкви, в цей час, дякуючи Всевишньому Богу, як душевно,
так і тілесно здоровий, а втім,
тому що дні мого життя вже підраховані і жодна людина не знаходиться далеко від кінця, а роки
швидко проходять, стосовно свого
скромного майна роблю такий заповіт…»
Далі у тестаменті сказано:
«Я, власне, бажав би, щоб моє тіло,
зайвий тягар душі, розложилося,
було поховане в землі, на спільному цвинтарі, одначе, в цьому
нехай буде воля Панів Колег моїх,
які нехай поховають мене, де будуть вважати за найкраще, та
без всякої пишності, дуже просто,
як звикли хоронити бідних людей,
тому що я завжди ненавидів зайві
урочистості». І ще додано: «Ніхто
нехай не сторожить бездушне тіло».
Будитель заповів для капітульного фонду – 50 флоренів за
одну Божественну Літургію, півцеучителям за треби – двадцять

30 березня 1865 р. повідомив
про смерть метрику, а потім зробив коротку записку в особистому щоденнику Духновича, який

почав зі слів: «Завершився цей
щоденник отця Олександра Васильовича Духновича…». Одночасно
підготував документи для письма
єпископу Йосифові Ґаґанцю, яким
вірникам Пряшівського греко-католицького єпископства було повідомлено про смерть о. Олександра Духновича. В ньому він навів
дату кончини за григоріанським
та 18 березня – за юліанським
календарем. Ця дата стала офіційною датою його смерті.
Олександр Духнович не був похований згідно з його останньою
волею на спільному цвинтарі. Хоча рішення про те, як повинен бути похований, залишив на приятелів, проте ще за життя він хотів
бути похований на батьківщині,
як це сказано у вірші, про що говорять такі його слова:
«На Бескиді в родном краю,
В том ісконно-руськом раю,
Де світ узрів, там лежати,
Хочу вірно спочивати».
На своєму гробі хотів мати епітаф, який починався словами:
«Тополя – колибель,
А Стакчин – кормитель,
Ужгород – учитель,
Пряшов – мні погибель...»
Останки Олександра Духновича
2 квітня 1865 р. були похоронені в
крипті сьогоднішнього Архієпископського кафедрального собору
св. Іоанна Хрестителя в Пряшеві і знаходяться за мармуровою
дошкою з написом на латинській
мові: «Alexander Duchnovics. Can.
Lector † 1865».
Найбільш повну інформацію
про життя і творчість Олександра Духновича громадськість має
можливість дізнатися з виставки,
присвяченій будителю, яка знаходиться в дерев’яній церкві св.
Архангела Михаїла у його рідному
селі Тополя Снинського округу.
Мирослав БУРАЛЬ,
Стащин.
(На цьому місці додаймо, що незадовго в Ужгороді вийде останній четвертий том творів О. Духновича, який містить також досі неопубліковану епістолярну
спадщину будителя, в тому числі
і його «Тестамент – Заповіт» з додатками. Електронну підготовку
текстів задовго до своєї смерті дослідниця творчості О. Духновича
Олена Рудловчак доручила Мирославові Ілюку. Скрупульозно і прискіпливо вичитаний Оленою Рудловчак текст четвертого тому (без
зносок і приміток) було передано
в Ужгород. – Примітка редакції).

VV Один з некрологів, який повідомляє про смерть Олександра Духновича.

VV Виступ «примашів» і «примашок» під керівництвом Іванни Світок
(перша зліва)

КОНЦЕРТ НАРОДНОЇ
МУЗИКИ У ПРЯШЕВІ
Небуденний концерт відбувся у
пряшівському Парку і відпочинку
(Park kultúry a oddychu) – огляд
народних музик та інструменталістів з регіону Шариша під
назвою «Грай, грай, шумні грай»
(драматургія, сценарій та режисура Мілана Рендоша). Концерт
відбувся в рамках найпопулярнішої фольклорної радіопередачі
Словацького радіо «Скарбниця
народної музики» («Klenotnica
ľudovej hudby»), яка вже майже
три десятиліття звучить на хвилях
радіо. Тут же відбувся її публічний радіозапис.
Згадувана «Кленотниця» була
присвячена народній музиці регіону Шариша (Північно-Східна
Словаччина), а виступили в ній
самодіяльні музичні капели: «Шаришан» (керівник Іванна Світок),
дитяча капела фольклорного колективу «Дубравієнка» та капела
Станка Балажа із Раславиць.
Гостем концерту був майстер
гри на аерофонних інструментах

Михайло Сметанка із с. Брутовці,
який збагатив програму віртуозною грою на різних типах сопілок,
труби, гайдиці, дримби та співом,
головним чином, вівчарських пісень та балади про смерть оприш
ка «Забили Яніка».
В концерті, який модерувала Зузана Бобрікова, прозвучали типові
мелодії регіону Шариша, причому
не лише мажоритарного словацького населення, але й національних меншин та етнічних груп: русинів-українців, угорців, євреїв та
ромів.
Кульмінацією концерту був
виступ шістьох «примашів» (трьох
чоловіків і трьох жінок) під керівництвом «першої примашки» Іванни Світок). Під кінець усі учасники
концерту виконали танцювальні
мелодії чардашів, які на бажання
публіки довелось повторювати.
Словацьке радіо передавало
програму в суботу, 18 квітня, о
15.00 год.
Микола МУШИНКА.

Занепад національного
шкільництва
Страхітливих обертів набрала
ліквідація українських національних шкіл в Словацькій Республіці.
Здебільшого з об’єктивних, але і
суб’єктивних причин.
Так, наприклад, тільки на протязі попереднього навчального
року перестали існувати школи з
українською мовою навчання або
з вивченням української мови в Габурі на Меджилабірщині, Хмельовій на Бардіївщині, в Нижній Полянці Бардіївського округу перестали загалом вивчати українську
мову, а Основну школу-інтернат
з українською мовою навчання в
Гуменному за рішенням місцевих
властей було виселено з власних
просторів і переселено до школи
з словацькою мовою навчання по
вул. Кудловській. Тим самим школа втратила будь-яку перспективу. Так і сталося: цими днями до
першого класу батьки вже не записали ні одну дитину. Не допомогли школі ні заманливі обіцянки
дирекції, що поруч з українською
діти будуть могти вивчати також
русинську мову. Як причину припинення існування цих шкіл відповідні органи наводять невтішні
економічні показники і падіння
кількості учнів у національних
школах. Саме за таким сценарієм
кілька років тому була ліквідована

українська школа в Руській Порубі Гуменського округу, школярі
якої були розпорошені по словацьких школах на близькій околиці, а
більша частина з них була переміщена якраз до Основної школи-інтернату в Гуменному.
У 2014/2015 навчальному році українську мову ще вивчають
в Удолі та Орябині Старолюбовнянського округу, кілька уроків в
Основній школі в Ублі, згаданій вже
школі в Гуменному та в З’єднаній
школі ім. Т.  Шевченка в Пряшеві.
Українцям Словаччини лише з
подивом доводиться слідкувати,
якими темпами почало розвиватися словацьке національне шкільництво в Закарпатській області
України. В центрі Ужгорода вже
кілька років успішно діє школа з
словацькою мовою навчання, засновуються дальші словацькі школи на Закарпатті. Значних успіхів
досягає кафедра словацької філології Ужгородського національного університету. Якби так успішно
розвивалися справи у нас, не було
б страху перед нашим майбутнім.
Натомість добре живлене домашнє антиукраїнство діє прискореними темпами, спішить, доки в
Україні горить полум’я війни.
-мі-
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Пошана нашому краянові
В українському місті Рівне по вулиці Міцкевича, 14 стоїть будинок, в
якому знаходиться Обласна дирекція страхової кампанії «ОРАНТА»,
директором якої був наш земляк, що
родом з села Хмельова Бардіївського округу Петро ЯРОЩАК, 1941 року
народження.
Наш земляк у 1947 році разом з
батьками переселився в Україну в село Грушвиця, хутір Брезина. Тут він
закінчив середню школу, відслужив

військову службу в Іркуті, закінчив
Економічний інститут у Львові і поступив на роботу в Управлінні державного страхування у місті Рівне.
Починав як обліковець, рахівник,
ревізор, інспектор, заввідділом, заступник директора, а потім став директором контори державного страхування.
Після трансформації державної
контори вона стала підпорядкована
голландській компанії «Ахмеа» і ви-

никла Обласна дирекція страхування
«ОРАНТА», де до функції генерального директора було призначено досвідченого керівника Петра Дмитровича ЯРОЩАКА.
У галузі страхування він працював
44 роки, з того 17 років був на посаді директора. За довгорічну самовіддану працю йому було присвоєно
звання заслуженого працівника, а в
будинку контори у 2015 році було
встановлено
мармурову меморіальну дошку з
його портретом. Він був
меценатом краянської організації у Рівненській області, економічно допомагав православній церкві,
акціям культури і освіти.
Добре володів материнським діалектом, хоч його
дружина Галя, медпрацівник, була російської національності. При зустрічі з
земляками Волині він всебічно допомагав Словацькому телебаченню, Кошиці (Л. Кольова, Л. Чікі)
та нашим підприємцям, що пробували надв’язати торгівельні контакти в
Україні.
Наш земляк дуже радо приходив
у рідну Хмельову та у село Бехерів,
звідки походила його мама.
Помер у 2013 році. І в Україні наші
краяни залишили глибокий слід.
Ст. Юричків.

ПОВІДОМЛЕННЯ
До уваги громадян України

У зв’язку з ліквідацією восьми закордонних дипломатичних установ України Постановою Центральної виборчої комісії №34 ліквідовано закордонну виборчу дільницю №900087 при Генеральному
консульстві України в Пряшеві та змінено межі закордонної виборчої дільниці №900086 при Посольстві України в Словацькій Республіці (м. Братислава, вул. Радванська, 35).
Текст Постанови ЦВК від 07.04.2015 № 34 «Про внесення змін
до постанови Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 67 та визнання такою, що втратила чинність, постанови
Центральної виборчої комісії від 19 квітня 2012 року № 71» розміщено на веб-сторінці Центральної виборчої комісії за адресою:
http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=40617&what=0).

Програма радіо
1.5.2015 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Святкова програма
(Р)
2.5.2015 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
19.00 – 20.00 – Радіожурнал український
20.00 – 21.00 – Радіо молодих.
Казка: Як господь ділив людям тварин
21.00 – 21.30 – Літературне віконце: «Струни серця»
21.30 – 22.00 – Музика національностей
22.00 – 22.30 – Клуб професорів –
реприза
3.5.2015 – неділя
20.00 – 21.00 – Особистості на радіо: Ю. Бондарєв: Фронтова любов
– реприза
21.00 – 21.30 – Гіт-парад український
21.30 – 22.00 – Корені – реприза
22.00 – 23.00 – З радіоархіву
4.5.2015 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
5.5.2015 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
6.5.2015 – середа
18.15 – 18.40– Радіоновини (Р)

7.5.2015 – четвер
18.15 – 18.40– Радіоновини (У)
8.5.2015 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Святкова програма
(Р)
9.5.2015 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
19.00 – 20.00 – Радіожурнал русинський
20.00 – 21.00 – Радіо молодих.
Казка: Весняна казка
21.00 – 21.30 – Подоби життя:
Післявоєнні наслідки на Східній
Словаччині
21.30 – 22.00 – Музика національностей
22.00 – 22.30 – Бесіда кумів – реприза
10.5.2015 – неділя
20.00 – 21.00 – Село грає, співає і
думу думає
21.00 – 21.30 – Гіт-парад русинський – реприза
21.30 – 22.00 – Літературне віконце: Розсипані рядки – реприза
22.00 – 23.00 – З радіоархіву – реприза
23.00 – 24.00 – Радіожурнал український – реприза
11.5.2015 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
12.5.2015 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)

На світанку історії
Постаті Київської Русі (20)
Вишеслав Володимирович
Вишеслав Володимирович
(бл. 980 – бл. 1010, м. Новгород, тепер РФ) – найстарший
син великого князя київського Володимира Святославича
(Великого), князь новгородський.
Найстарший син великого
князя київського Володимира
Святославича народився від його першої дружини – дочки одного з вождів шведських вікінгів – Олови. «Повість временних
літ» вказує, що його матір’ю була
«чехиня», але Л. Войтович вважає це твердження помилковим.

За адміністративною реформою
988 р. юний Вишеслав отримав
від батька для набуття досвіду
у керівництві Новгород як стратегічно важливе місто. За задумом Володимира, після князювання у Новгороді старший
син мав стати головним претендентом на київський престол.
Помер Вишеслав (за В. Татищевим) у 1010 р. у Новгороді.
Ця дата може бути й пізнішою –
1013–1014 рр. На новгородському
престолі його замінив Ярослав,
оскільки старші за Ярослава
брати були позбавлені цієї мож-

Не забудьме на них…
(На діалекті)

Хочу высловити велику подяку д-ру Шкурлови за написаня книгы – вызначного
документу под назвом «Голос
пам’яті».
Таков вызначнов особов, на
котру собі нихто то довгы рокы
не спомянув, описуєся в даній
публикації і покойный священик отець Сірко, котрый в 50тых роках быв несправодливо
отсудженый і арештованый.
Я як роджена Орябинчанка
і учениця о. Сірка памятам на
моменты діяня о. Сірка в Орябині і до конца його жывота.
Окрем уведженых в книгі фактів, я собі дозволю
доповнити к особности і способностям отця Сірка то, же
окрем теологичного факультету мав докторат права і 4
семестры медицины. Тото,
може, йому додало і шырокых

професиональных схопностей
і сил, же в тяжкых роках
другой світовой войны Нім
цы были уж приготованы вы
палити Орябину, а священик
Сірко з Німцами выїднав і
тым заборонив планованого
выпаліня села.
Орябина як село з глу
бокыми історичными і куль
турно-національными традиціями мать тыж такы
вызначны особности, як быв
священик Сірко, такисто і
молодых хлопців – Йосифа
Ґерку і Василя Медвецького-Гриньового, котры ушыли
властными руками червену
заставу і вывісили єй на церьков на знак того, же Совіцька
армія нас ослободить, та то
так і сталося.
В терашнім часі Орябинчане горды на то, же нас те-

13.5.2015 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)

Гумор

14.5.2015 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
15.5.2015 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
16.5.2015 – субота
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 21.00 – Радіо молодих.
Казка: Грецькі міфи і легенди
21.00 – 21.30 – Корені
21.30 – 22.00 – Музика національностей
22.00 – 23.00 – Особистості на радіо: Фронтова лінія – реприза
17.5.2015 – неділя
09.00 – 10.00 – Літургія ГКЦ, Няґів
20.00 – 21.00 – Клуб професорів:
Іван Бача
21.00 – 21.30 – Гіт-парад український – реприза
21.30 – 22.00 – Літературне віконце: «Струни серця» – реприза
22.00 – 23.00 – З радіоархіву – реприза
23.00 – 24.00 – Радіожурнал русинський – реприза
Зміна програми можлива.

***

Українському солдату дають
цеглину і наказують збити російський літак.
Солдат: «Але ж як я зіб’ю літак
цеглиною?»
Командир: «Але ж ти патріот!»
Солдат перебиває цеглину нав
піл і каже: «Я зіб’ю два літаки».

***

Розум не врятує від дурниць, які
здійснюються під впливом настрою.

***

– Життя треба прожити так, щоб
на небесах сказали: «Повтори».
– Або в пеклі: «Ласкаво просимо, Наш Пан».

***

Суддя запитує у свідка:
– Так ви бачили, як підозрюваний душив вашу тещу?
– Так!
– А чому ж не допомогли?
– Та я хотів, але зрозумів, що
він і сам справиться.
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VV Портрет (уявний) Вишеслава
Володимировича.

ливості – Ізяслав помер у 1001 р.,
а Святополка перевели у Вишгород під нагляд Володимира. Існує також версія, що Вишеслав
помер у 995 р., але вона малоймовірна.
«Українці в світі».
левізія інформує о тім, же в
Орябині плануєся зрядити
памятный музей, котрый понесе назву хлопця з Орябины,
котрый з родичами одышов
до Америкы як 2-річный, а
в другій світовій войні як вояк на японськім острові підняв америцьку заставу, де ай
загынув.
Было бы на уважіня назвати музей і такыми особностями, котры заслужылися о то,
же Орябина днесь є Орябинов,
гордов на своїх людей, котры
в Орябині жыли, село захранили. Выналожыли в другой
світовой войні одвагу, силы,
розум і стратили в твердых
арештах здравя.
Вірю, може, тото розгоднутя
потішыло бы і нашу стару іщі
жыючу ґенерацію, котра на
тяжкы, страшны часы памятать.
Най молоды Орябинчани і
дальшы ґенерації не забывают
на правду і тішаться, же Орябина не зостала попілом.
Юстина ПАНЬКОВА,
Пряшів.

***

– Синок, як екзамени?
– Подорожчали, тату!

***

Четвер – це вже майже п`ятниця!
Пам`ятай про це в середу! Думай у вівторок і мрій у понеділок.

***

Дзвінок із Росії в Україну. В Ук
раїні піднімають слухавку.
– Слава Українi!
– Ой, перестаньте это!
– Що перестати?
– Ну вот это ваше...
– Не розумiю, що саме ви маєте
на увазi?
– Да ваше вот это «Слава Укра
їнi»!
– Героям слава!

***

– Я тебе люблю!
– Доведи!
– Як?
– Крикни, що любиш, щоб всі у
світі це почули.
Він тихо підійшов і шепнув їй
на вушко:
– Я тебе люблю ...
– Чому так тихо і чому на вушко?
– Тому що весь світ для мене –
це ти.
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