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ДВОТИЖНЕВИК РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ СР

У чарах ніжного материнського слова
(Відбувся 54 Фестиваль драми і художнього слова ім. Олександра Духновича)

Мово рідна! Колискова
Материнська ніжна мово!
Мово сили й простоти, –
Гей, яка ж прекрасна – ти!
Іван Багряний
Ніби сьогодні згадується
Перший Фестиваль драми і
художнього слова, що проходив у Снині, а згодом – у

вітального листа Надзвичайного і Повноважного посла в
СР Олега Гаваші.
За конкурсом у читанні
прози і поезії слідкувала оціночна комісія у складі Йолана Марушак (голова), Юрій
Дацко та Марія Белей.
У конкурсі в чотирьох категоріях взяло участь 43 читці-

VV Сцена з вистави драмколективу з Ряшева Бардіївського округу.

Меджилабірцях, аж, нарешті,
уже у ніби демократичному
суспільстві, опинився набагато обскубаний у Пряшеві.
Так, уже 54 раз зійшлись у
Пряшів любителі українського художнього слова. 14-15
травня цього року на Фестивалі драми і художнього слова ім. Олександра Духновича, головним організатором
якого є Союз русинів-українців Словацької Республіки.
В перший фестивальний
день, після обіду, в Центрі
української культури розпочався конкурс у читанні
поезії і прози у третій і чет
вертій категоріях. Свято відкрив голова Центральної ради Союзу русинів-українців
Словацької Республіки Петро
Сокол, який говорив про велике значення українського
художнього слова, привітав
усіх присутніх, українських
письменників
Словаччини,
журналістів та представника
Посольства України у СР Віталія Усатого, який зачитав

з
Пряшева,
декламатори
Орябини, Гуменного, Удола,
Свидника, Снини, Кошиць,
Ублі, Цернини, Шариського
Ястраб’я та Бардієва. Най-

VV Читці-декламатори З’єднаної школи ім. Т. Г. Шевченка в Пряшеві
– постійні учасники Фестивалю.

сильнішою була перша і друга категорії, що є запорукою
того, що й наступні фестива-

ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРУ РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ СЛОВАЧЧИНИ
30 – 31 травня 2015 р.

`

Камйонка

`

ПРОГРАМА

10:00 –
13.00 –

VV Частина читців-декламаторів.

Реконструкція дитячого садка в Пряшеві
Разом з двома дальшими дитячими садками в Пряшеві буде реконструйований також Дитячий садок з українською мовою виховання (Пряшів, вул. Сладковича, 3, директорка Людмила Ґреґова).
Як інформувало Міністерство шкільництва, науки, досліджень
і спорту СР, в цілому за субсидії на реконструкцію дитячих садків
змагалися близько 430 заявників, з них 113 були успішними, які
розділять між собою 10 мільйонів євро. Заяву на субсидії пред’явило
426 самоврядних одиниць.
Успішні кандидати отримані гранти повинні використати протягом одного року. Передбачається, що три пряшівські дитячі садки
одержать нові приміщення із розрахунком на 60 дітей. В кожному
дитсадку виникне одне додаткове приміщення – спальня, приміщення для переодягання і туалети, на що буде витрачено загалом
147 тисяч євро. Зазначена сума складається з 135 тисяч євро на капітальні видатки та 12 тисяч євро на поточні витрати. Участь міста
Пряшева у фінансуванні проекту буде представляти не менше п’яти
процентів виділеної субсидії.
Реконструкція розпочнеться вже цього року. Проект мав би бути
закінчений до кінця 2016 року.
-мі-

«Європа з Україною»

50

15.00 –
18.00 –
20.00 –

лі будуть з ними рахувати.
Відрадним є те, що змагалися школярі і з тих сіл та
міст, де не вивчається українська мова. Але є там любителі українського слова
серед учителів і батьків, що
охоче готують своїх голуб’ят
до конкурсу. Наступного дня
(15 травня) йшов конкурс у
першій і другій категоріях.
Художній прояв і мова були
чудовими. Переможцями вийшли всі, хоч не кожен отримав приз. За оту надзвичайну
наснагу і самовідданість слід
висловити глибокий уклін
учителям-патріотам
Анні
Бандурчиній, Яні Баюсовій,
Марії Камозін, Ользі Катковчин, Жаннеті Штефаник, Іветі Світок, Марії Мінчик, Власті Сопко, Марії Голомань,
Тетяні Марушиній, Евеліні
Гвать, Оксані Хавко, Людмилі Ражиній, але й батькам –
Наталії Студенковій, Галині
Мивканич, Даші Ізсоф та Душанові Піпас з надією, що й в
майбутньому будуть плекати
оту мову колискову і що на
ювілейному 55 Фестивалі драми і художнього слова подвоїться число читців-декламаторів. А готуватись треба вже
тепер, підбираючи відповідні
віку і здібностям твори.

30 травня (субота)
I програма: «ГОЛОСЕ, ГОЛОСЕ... »
II програма: «ГІСТЬ ДО ДОМУ, БОГ ДО ДОМУ»
III програма: «ВІТАЙТЕ В КАМЙОНЦІ»
31 травня (неділя)
СВЯТА ЛІТУРГІЯ
IV програма: «БАРВІНКОВА КАМЙОНКА»

На Фестивалі було презентовано творчість таких авторів: Наталя Забіла, Любов
Пшенична, Ганна Чубар,
Леонід Коврига, Марія Підгірянка, Роман Завадович,
Леся Українка, Степан Жупанин, Грицько Бойко, Василь
Сухомлинський, Оксана Іваненко, Іван Сенченко, Микола Носов, Юрій Ярмиш, Ірина Черницька-Мандич, Іван
Малкович, Василь ҐренджаДонський, Іван Гриць-Дуда,
Іван
Прокопенко,
Остап
Вишня, Галина Малик, Іван
Франко, Степан Олійник,
Павло Глазовий, Тарас Шевченко, Ганна Коцур, Юрко
Боролич, Михайло Шмайда,
Станіслав Гринда, Ангеліна
(Продовження на 2 стор.)

6 травня 2015 року в Посольстві
України в Словацькій Республіці
відбулась зустріч Надзвичайного і Повноважного посла України
в СР Олега Гаваші та дипломатів
Посольства з учасниками проекту
«Європа з Україною».
Під час зустрічі Посол та дипломати Посольства розповіли
присутнім про актуальні питання
співробітництва з українською національною меншиною Словаччини та допомогу Посольства у вирішенні проблемних питань українців Словаччини.
Додаймо, що в рамках перебування в Словаччині учасники проекту «Європа з Україною» 5 травня
2015 р. відвідали Центр української культури в Пряшеві, де зустрілись з представниками Союзу

русинів-українців СР, українськими
письменниками Словаччини, журналістами, працівниками культури.
Учасниками проекту стали керівник секретаріату товариства
«Україна – Світ» Алла Кендзера,
заслужена артистка України Леся
Горова, заслужений діяч мистецтв
України Володимир Гонський, режисер телекомпанії УТР Людмила
Клименко, телеоператор телекомпанії УТР Андрій Демків та представник волонтерської організації
«Коло турбот» Борис Боднар.
Крім Словаччини, учасники проекту «Європа з Україною» побували в Польщі, Угорщині, Румунії та
Молдові.
За матеріалами
Посольства України в СР.

VV Під час зустрічі в Центрі української культури в Пряшеві. На фото (зліва): Володимир Гонський, Алла Кендзера, Леся Горова.
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У чарах ніжного материнського слова
(Закінчення з 1 стор.)

Мегела, Орест Голик та Лариса Андрела.
Зрозуміло, не пошкодило б,
коли б учителі і батьки звер-

театрального мистецтва свідчили бурхливі оплески та небувала реакція переповненого залу.
У рамках Фестивалю було
відкрито виставку картин.

VV Вчителька Оксана Хавко з Свидника регулярно готує читців-декламаторів.

нули більшу увагу й українським письменникам Словаччини, бо є з чого вибирати.
Конкурс був чудовим. Ді
точки-голуб’ята читали, ніби
досвідчені артисти. Але найприємніше було те, що оті
голуб’ята – ніби на крилах –
летіли увись. А ми певно віримо, що в майбутньому піднімуться високо, коли будуть
сумлінно працювати.
15 травня, після закінчення
змагання в першій і другій
категоріях, відбувся заключний семінар, на якому з оцінкою виступила голова журі
Йолана Марушак, а згодом
було передано премії в усіх
категоріях.

На цей раз глядачі мали
можливість бачити прекрасні роботи графіка-дизайнера

і триває досі. Рада Коффман
виставила 15 афіш, крім того,
низку програмок, запрошень,
графічно підготувала та ілюструвала збірку поезії Марії
Пасічник. Живе і працює в
Мюнхені.
Фестиваль закінчився виступом гостей з України. Пряшівській публіці, може, малочисельній (а над цим треба
задуматись!) відрекомендував
себе Закарпатський обласний
театр драми і комедії з міста
Мукачева. Гостей та глядачів
привітав голова Центральної
ради СРУСР Петро Сокол,
який оцінив хід Фестивалю
і запросив гостей на сцену.
Професіональний театр відрекомендував себе драмоюфеєрією Лесі Українки «Лісова пісня» у постановці режисера Євгена Тищука.
54 Фестиваль драми і художнього слова за нами.
Материнська мова звучала
ніжно. Колись тижневий Фестиваль звузився на два дні.
Пройшов успішно з надією на
ювілейний – п’ятдесят п’ятий.
Може, з’являться (або ожи-

З історії руських (українських) шкіл на Пряшівщині
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
Т. Шевченко

VV Читці-декламатори з Орябини з вчителькою Жаннетою Штефаник.

Ради Коффман (народ. 1969
р. в Чернівцях). Закінчила
мюнхенський коледж графіки Блохерершуле. Співпраця
з мамою, Ліною Гвать, котра
є членкою СРУСР й ставила вистави та організувала
концерти, почалася з 2005 р.

вуть) і деякі драмколективи,
яких колись було кілька десяток!
Бо
читцям-декламаторам
віримо!
Тож, до зустрічі у травні
2016 року!
Юрій ДАЦКО.

Результати змагання з художнього читання поезії та прози
Перша категорія – поезія
1. Любомира Катковчина, ОШ,
Гуменне
2. Анастасія Шимко, ОШ, Шариське Ястраб’є
3. Марія Добранська, ЗШ
ім. Т. Шевченка, Пряшів
Перша категорія – проза
1. Алексія Пітер-Бучко, ЗШ
ім. Т. Шевченка, Пряшів
2. Яна Ґаллий, ОШ, Орябина
3. Анета Столар, ОШ, Удол
Друга категорія – поезія
1. Софія Бандурчина, гімназія, Снина
2. Ігор Хавко, ОШ по вул. Коменського, Свидник
3. Матій Боднар, ОШ, Гуменне

У ці гарні весняні дні, як і усіх випускників – матурантів, нас хвилюють різні почуття. Тут і радість, і побоювання з того, що нас очікує попереду... І, звичайно, сум, що розлучаємося з колективом, зі школою.
Нас починало небагато, лише 11. Закінчує 10. Ми були різні, навіть дуже різні, але школа нас зріднила, стала тим спільним, що нас поєднало, думаю, на все життя. Ми будемо утримувати контакти, підтримувати один одного, просто будемо знати, що у кожного з нас є 9 друзів і
за це ми вдячні Тобі, наша школо!
Гімназію ім. Т. Г. Шевченка з українською мовою навчання закінчив
мій дідусь, моя мама і, думаю, що успішно закінчу і я. Це вже третє
покоління у моїй родині вихованців нашої школи. Ми її інакше й не називаємо, як наша школа!
Від імені випускників – матурантів дякую дирекції школи, учителям,
що нас вчили та пані класній учительці, які нас успішно довели до такого важливого кроку у житті – до атестату зрілості.
Наше випускне табло знаходиться на Головній вулиці у вітрині будинку «Гадяріго». Це наша колективна праця.
За колектив студентів – випускників Гімназії – З’єднаної школи
Т. Г. Шевченка з українською мовою навчання студентка 4 класу
Міхаела ШОЛТЕС.

***

Другу частину Фестивалю
презентував у Центрі української культури драматичний
колектив села Ряшів Бардіївського округу фрагментом
музичної комедії Григорія
Квітки-Основ’яненка
«Сватання на Гончарівці» ряшівською говіркою під керів
ництвом Евеліни Гвать. Про
успіх ряшівських любителів

До побачення, рідна школо!

Друга категорія – проза
1. Мартин Штефаник,
ОШ, Орябина
2. Браніслав Бандурич,
ОШ, Убля
3. Бріан Ізсоф, ОШ по вул. Кар-
патській, Свидник
Третя категорія – поезія
1. Домініка Адамишина, ОШ
по вул. Коменського, Бардіїв
2. Діана Кресила, ОШ по вул.
Студентській, Снина
3. Петро Кавецький, ОШ, Орябина
Наталія Пачес,
ЗШ ім. Т. Шевченка, Пряшів
Третя категорія – проза
1. Адріян Штупицький,
ЗШ ім. Т. Шевченка, Пряшів

2. Сабіна Шламп’як, ОШ, Орябина
3. Вероніка Ванюш, ОШ, Цернина
Четверта категорія – поезія
1. Патрик Чокина,
ЗШ ім. Т. Шевченка, Пряшів
2. Каріна Марчак, гімназія,
Снина
3. Яна Орос, Середня промислова школа, Снина
Лідія Ґоґоля,
ЗШ ім.Т. Шевченка, Пряшів
Четверта категорія – проза
1. Ангеліка Мегела, гімназія,
Снина
Власна творчість
1. Денис Лежнєв,
ЗШ ім. Т. Шевченка, Пряшів

У наших краях здавна існували руські (українські) школи. Жителі Порача свято зберігають свої давні церковні і народні традиції і презентують їх на різних святах і фестивалях, а Орябина
взагалі може бути прикладом для широкого загалу. Таж тут і в
наш незичливий час зуміли зберегти Основну школу з українською мовою навчання. Лиш би народжувалось більше дітей.
Де ж глядати витоки такої стійкості, гордості, шанобливого
ставлення до себе, своєї національності, школи і взагалі до рідної
культури? Полистаємо, для прикладу, кілька сторінок у книжці
«Історія Закарпаття» Степана Папа. Ось невеличкі уривки.
Ред.
Перша документальна згадка про руську народну школу відома з
1593 року, де згадується школа в Порачі на Спіші. У списку податей
записано, що Порач налічує 16 хат і з них одна порожня призначена під школу. Це – приходсько-парафіяльна школа. Отже, ця згадка
про руську школу є лише принагідною, подібно як принагідними
є згадки в сиву давнину про руські села. Певно, що подібні школи
були і в інших давніх руських парафіях. І школи, які в документах згадані пізніше, напевно, існували значно раніше, до їх першої
згадки. Так, наприклад, в Цигельці та Нижньому Тваріжці школа
згадується в 1717 році. В Тваріжці була школа ще давніше. На рукописному Євангелії в Нижнім Тваріжці був напис: «Сію книгу писал
богобойний раб Васко у попа Грегорія школу тримал Олексий Попович року Божого 1620» (запис виписав Іван Панькевич)…
У другій половині XIX ст. значна діяльність на благо школи розгорнулася на Спіші. Серед спішських сіл активнішим було село
Орябина. Тоді в Орябині священиком був Микола Михалич. В Орябині була школа і там рідко можна було зустріти неграмотного чоловіка. Був там і дитячий хор. «Русини Спіша не тільки по-руськи
красно говорять, але народність свою високо цінять», – писала про
них газета «Вісник». В Орябині успішно працювала й вечірня чи
недільна школа, заснована для дорослих, які сходилися в школі.
Орябина замовила й першу газету «Вісник», яку гуртом читали у
недільній школі. Селяни замість сидіти в корчмі, читали газету.
Недільна школа в Орябині була першою на українських землях.
Відомий галицький публіцист і громадський діяч Михайло Павлик
твір «Про русько-українські народні читальні» написав у 1883 році
і видав як окрему публікацію. Іван Франко у Львові в 1887 році з
пошаною згадував орябинців та колективне читання преси у цьому
селі. Він висловив думку, що Орябина цим почином стала піонером
ідеї заснування та організації народних читалень на Західній Україні.
Степан Пап. Історія Закарпаття. Том ІІІ.
(Івано-Франківськ, 2003), стор. 210 і 225.
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Феномен перекладу
Захоплював, та й надалі буде захоплювати пере
клад, цей «феномен на перехресті культур».
В рамках проекту «Ви
шеґрадського
фонду»
в центральній читальні
Університетської
біб
ліотеки
Пряшівського
університету
відбувся
у вівторок, 5-го травня
цього року, так би мо
вити, черговий раунд
«Центральноєвропей
ських дебат». Дискусія
була спрямована на пе
реклади з української та
білоруської літератур.
Учасником зустрічі був
український поет, лау Петро Мідянка – українреат Національної пре ський поет, педагог. Живе
мії України імені Тараса і працює на Закарпатті.
Шевченка Петро Мідян
ка, про якого літератур
на критика говорить як
про одного з найяскра
віших
представників
українського
постмо
дерного дискурсу. Нага
даємо, що він автор по
етичних збірок: «Поріг»,
«Фараметлики», «Диж
ма», «Ярмінок», «Луй
тра в небо», «40 сонетів
і гербарій» та інших. У
2004 році в Чехії вийшло Ян Замбор – словацький
поет, перекладач, педавибране поезії Петра
гог. Перекладає з російМідянки
«Ужгородські
ської, іспанської та українкав’ярні» у перекладі То ської літератур.
маша Вашута, а на три
роки пізніше пряшівське видавництво «Баум» вида

ло словацьке вибране його поезії під назвою «Vôňa
horcov» у перекладі Патріка Ор’єшка. Поезія Петра
Мідянки увійшла й у ви
дання «Дванадцять» (Ук
раїнська поезія авторів
Карпатського реґіону у
словацькому перекладі
Валерії Юричко), яке по
явилось в ужгородсько
му видавництві «Ліра» у
2010 році.
У дискусію включився
і словацький письмен
ник, поет і перекладач
Ян Замбор, який поді
лився з учасниками зу
стрічі зі своїм досвідом
Вікторія Ляшук – перекла- перекладу творів Павла
дач з Білорусі.
Тичини, Івана Франка та
Дмитра Павличка.
Гостем зустрічі була й
перекладачка з Білорусі
– Вікторія Ляшук, у пе
рекладацькому доробку
якої є твори словацьких
письменників: Яна Зам
бора, Йозефа Лайкерта,
Юліуса Балца, Владіміра
Балли.
Дальшим
учасни
ком дискусії була Івана
Сливкова – словацький
Івана Слівкова – словаць- перекладач. У центрі
її уваги білоруська та
кий перекладач і педагог.
польська літератури.
Приємно відзначити, що під час зустрічі прозвуча
ли перекладацькі спроби студентів Філософського
факультету Пряшівського університету.
Іван ЯЦКАНИН.

Щороку на початку травня
місто Кошиці відзначає Дні
міста Кошиць з нагоди річниці
надання місту першої гербової
грамоти королем Людвігом Великим у 1369 році. Складовою
частиною святкування від 1994
року є щороку 7-го травня і передавання нагород міста Кошиці, яку визначним особам
і колективам міста, на основі
пропозицій рад міських частин,
комісій міської і місцевих рад,
громадських об’єднань, наукових
установ, спортивних і мистецьких організацій, ухвалює Міська
рада. Найвищою нагородою є
«Премія міста» (Cena mesta), яку
вручають за «непересічну творчу
діяльність, визначні результати й
заслуги в науковій, мистецькій,
спортивній, публіцистичній і
суспільно-громадській діяльності». В цьому році, за пропозицією депутатів міста Кошиці, з нагоди життєвого ювілею – 80 років, була вручена «Премія міста
Кошиці» художньому керівнику
і диригенту Українського народного хору «Карпати» Левку Довговичу.
Премію Левкові Довговичу
вручили в залі Історичної ратуші
приматор міста Кошиці Ріхард
Раші (на фото посередині) і
його заступники Рената Ленартова та Мартин Петрушко.

Левко Довгович відомий громадськості як визначний представник української національної
меншини Словаччини. Премію
отримав з нагоди життєвого
ювілею за довгорічну активну
діяльність в суспільно-культурній сфері міста Кошиці, пропагацію міста в Словаччині та
за кордоном. Як 14-річного його
ув’язнило НКВД і як політичний
в’язень провів більше шести років в сталінських ҐУЛАҐах. Від
1963 року його життя пов’язане
із Східною Словаччиною, де розгорнув широку культурно-освітню діяльність.
У 2002 році «Премію міста
Кошиці» отримав і Український
народний хор «Карпати» «За
довгорічну мистецьку діяльність,
поширювання доброго імені
міста Кошиці вдома і за кордоном, за збереження музичних
традицій русинів-українців, за
зміцнення міжконфесійних відносин та духовне збагачення громадян».
На завершення урочистого акту вручення премій Український
народний хор «Карпати» заспівав дві гімнічні пісні «Ака сі мі
красна» Євгена Сухоня та «Молитву за народ» Миколи Лисенка.
Святослав ДОВГОВИЧ.

День добросусідства в Ублі

страцією та Кошицьким само
врядним краєм на 2015-2016
роки.
Окрім іншого, там йдеться
про зусилля щодо спрощен
ня механізму малого прикор
донного руху між Україною та
Словаччиною. Запропоновано
створити координаційну ра
ду з числа заступників голів
Кошицького та Пряшівського
самоврядних країв, Закарпат
ської ОДА, Закарпатської об
ласної ради, а також представ
ників Агенцій регіонального
розвитку трьох регіонів з метою
підготовки та узгодження пріо
ритетних проектів, що підтри
муються Євросоюзом, у рамках
Норвезького фінансового ме
ханізму, Програми «SlovakAid»,
ENI та інших програм в період
2014-2020 років, повідомляє
прес-служба Закарпатської об
лради.
На сьогодні в Закарпатській
області України зареєстровано
понад 80 підприємств з інозем
ним капіталом словацького по
ходження.
Делегацію Союзу русинівукраїнців СР на зустрічі в Ублі
очолив голова ЦР Союзу Петро
Сокол.
Ред.

Загадковий Духнович
Факти з життя будителя

(Продовження. Початок в № 7/2015)
Не витримавши влади свого
єпископа, 5 вересня 1830 року
Духнович утікає з Пряшева до
Ужгорода, міста його дитячих та
юнацьких студій. Тутешній єпископ Олексій Почі, який пам’ятав
обдарованого юнака ще з семінарії, вирішив прийняти пряшівського втікача. Але Таркович не
погодився звільнити його з-під
своєї влади. Духнович, не бажаючи повертатися і відчуваючи себе
вигнанцем, поступив на службу
вихователем у родину ужгородського віце-жупана Степана Петровая – до його семирічного
сина Акакія. Два роки, проведені
в Часлівцях біля Ужгорода у домі
високопоставленого, ліберально
налаштованого чиновника, де
сходилися визначні політичні і
культурні представники Угорщини в період її швидкого обуржу
азнення, сприяло подальшій демократизації світогляду Духновича. Це був світлий період в житті
закарпатського
просвітителя,
часом його великої особистої свободи.
Наприкінці 1832 року єпископ Таркович під загрозою позбавлення священицького сану
змусив Духновича повернутися
до Пряшева в єпархіальне управління. Але неприязнь між ними
не зменшилася і відносини тільки загострювалися. Владика посилає непокірливого попа «на
заслання» в глухі верховинські
села Маковиці – у Комлошу (нині
Хмельова) та у Біловежу, де той
провів п’ять своїх кращих років у
нестатках і самотності. Як він сам
писав, «сумно і часто про просвіту
зітхаючи».
Особиста трагедія і приреченість, душевні муки через закабалення в путах безшлюбності
та церковної дисципліни, важкі
переживання стимулюють його

літературну творчість. Життя поза культурними центрами негативно позначилося на формуванні Духновича як поета, але тут він
набув украй важливого почуття
тотожності зі своїм народом, з
убогими і зневаженими верховинцями. Почуття тієї ідентичності,
яку він не міг спостерігати у панському Ужгороді чи Пряшеві.
Ось як він сам про це пише:
«Збудилося в душі почуття руське. Я почав читати і писати поруськи. Але що було читати? Ніколи я не бачив руської книжки».
Відірваність від тогочасного
літературного життя Угорщини
та інших країн позначилося на
творчості Духновича, в якій він
спирався на архаїчні вже на ту пору сентименталізм та класицизм.
У Біловежі він укладає рукописну
збірку інтимної лірики, написану угорською мовою. Із 30 віршів
тільки один на релігійну тематику. Все інше – мотиви любові,
спогади про жіночі ідеали, про
зустріч і прощання з коханою. Поезії пройняті смутком і жалем. «Як
нещасний бранець вию» – пише
цей дивний священик-целібатник.
Тут він починає писати рідною
мовою – повільно, важко, незграб
но, але систематично. І навіть уже
бачить перед собою мету – стати письменником свого народу.
Під час свого сільського життя
Духнович починає товаришувати
зі словацьким літератором Яном
Андращиком, який жив у близькому Бардієві і котрого називав
«найдорожчим приятелем». У
1844 році Андращик видав п’єсу
для народу «Шинок горілчаний»,
спрямовану проти пияцтва і єв
рейського лихварства. П’єса мала
такий великий успіх серед народу, що селяни під її впливом
в одному із сіл напали на шинок
і розтрощили бочки з горілкою.
Після цього п’єса була забороне-

Премія міста Кошиці
для Левка Довговича

на кошицьким єпископом під загрозою кари вічним пеклом. Австрійський міністр Метерніх дав
наказ конфіскувати п’єсу. Дослідники вважають, що свій найкращий твір – п’єсу «Чеснота краще
багатства» Духнович написав під
впливом твору Андращика. У них
простежується не тільки спорідненість тем, але й думок.
(Далі буде)
Олександр ГАВРОШ.

15 травня 2015 р. в Ублі на
словацько-українському
кор
доні відбувся День добросусід
ства.
Участь взяли делегації Пря
шівського та Кошицького само
врядних країв Словацької Рес
публіки та українського Закар
паття. Словацьку сторону пред
ставляли: голова Пряшівського
самоврядного краю Петро Ху
дик, голова Кошицького само
врядного краю Зденко Требуля,
Почесний консул України у Во
ронові н/Т. Станіслав Обіцький,
а також Генеральний консул
Словацької Республіки в Ужго
роді Янка Буріанова. За укра
їнську сторону взяли участь
голова Закарпатської обласної
державної адміністрації Василь
Губаль, голова Закарпатської
обласної ради Володимир Чу
бірко, керівники міст та райо
нів. Зустріч відбулася у примі
щенні словацької митниці.
П. Худик позитивно оцінив
співпрацю між самоврядними
краями та двома братніми кра
їнами. В. Губаль зі свого боку
подякував за те, що Словаччи
на надсилає в Україну гумані

тарні вантажі і це є реальними
прикладами допомоги.
В. Чубірко запросив П. Худи
ка відвідати Закарпаття з візи
том для участі в урочистій пе
редачі в експлуатацію спільного
з Пардубіцьким краєм (Чесь
ка Республіка) інвестиційного
проекту – реконструкції до
шкільного навчального закладу
у міста Хуст та Зденка Требу
лю – для обговорення питання
створення
міжрегіонального
об’єднання «Тиса».
Офіційна частина заверши
лася підписанням двосторонніх
документів, а саме: Програми
спільних дій Закарпатської об
ласної ради, Закарпатської об
ласної державної адміністрації
та Пряшівського самоврядно
го краю на 2015-2016 роки,
яку скріпили своїми підписами
голова
облдержадміністрації
В. Губаль, голова обласної ради
В. Чубірко, голова Пряшівсько
го самоврядного краю П. Ху
дик. Учасники зустрічі підпи
сали також Виконавчий прото
кол № 7 до Меморандуму про
співпрацю між Закарпатською
обласною державною адміні
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Скільки уродженців нашого краю
воювало за наше визволення?

16. 5. 2015 р. в Кривому Бардіївського округу відбувся регіональний
огляд народних пісень «Маковицька струна», в якому взяло участь 14 співаків і прозвучали 24 пісні. Журі огляду вирішило, що в золоте пасмо потрапили Луція Ганішова з Шиби, Марія Чичвара з Біловежі, Гелена Олагова
з Гажлина та дует «Розмай» – Марія Хома з Ряшева та Оксана Гаром з Бардієва.
Переможці регіональних оглядів візьмуть участь в 43 огляді народних пісень «Маковицька струна» в Бардієві 27.– 28.11.2015 р. та в Пряшеві
29.11.2015 р.
На верхньому фото: частина учасників регіонального огляду народних
пісень «Маковицька струна» разом з організаторами.
На фото внизу: частина глядачів огляду в Кривому.
Марія ҐМИТТЕР.

Це одне з найскладніших питань, на яке і досі історики не
дали однозначної і задовільної відповіді. Справа в тому, що
одна з найважливіших битв у
Карпатах – Карпато-Дуклянська
операція – була дуже кровопролитною і з-за того багато фактів
замовчувались передусім через
політичні причини.
Як відомо, поруч з бійцями
Червоної (Радянської) армії за
свободу Чехословаччини у Другій світовій війні воювали і воїни І Чехословацького армійського корпусу. Чехословацькі
військові підрозділи у складі
Червоної армії діяли спочатку як

окремий батальйон, згодом – Чехословацька бригада, а потім Чехословацький армійський корпус. Командиром був полковник,
потім генерал Людвік Свобода.
Так, наприклад, І. Т. Муковський та О.Є. Лисенко в книжці
«Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової
війни» (за ред. В. Д. Конашевича, К.: Пошуково-вид. Агенство
«Книга Пам’яті України», 1996. –
568 с.) наводять, що перша самостійна чехословацька бригада складалася з 307 чехів, 19
словаків і 7260 закарпатських
українців. Отже, у лавах бригади було 70 – 80% закарпатських

українців, утікачів до СРСР у
1940 –1941 роках з-під угорської
окупації. Пізніше з 15 тисяч чоловік її особового складу 11 тисяч були закарпатськими українцями. В 1944 – 1945 рр. ряди
армійського
Чехословацького
корпусу поповнювались мобілізованими закарпатцями.
Досі найбільш ґрунтовні дані, почерпнуті з першоджерел,
наводить Іван Ванат в своєму дослідженні «Закарпатські
українці в чехословацькому війську в СРСР», опублікованому у
збірнику «Шлях до волі» (Пряшів,1966):

І. Національний склад чехословацької військової частини в СРСР на 8 квітня 1943 р.
Підрозділи
чсл. війської
частини
1–ий польовий
батальйон
Запасний
полк
Резервна
рота
Разом

Національність
чеська

506

сло– україн–
вацька
ська

78

56

139
701

256

6

1 363

103

1 678

19

росій–
ська

поль–
ська

лот.

євр.

нім.

угор.

хорв.

–

5
–

1

2

14

–

3

–

105

1

31

2

–

2

59

2

2
4

8

(VHA, SSSR – Čs. vojenská misse v SSSR – Početné stavy).

2

13

–

149

4

–

14

Разом

969

–

1438

2

2 665

258
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Публіцистика Сергія Макари
Збірка публіцистичних творів «Z
pohľadu a nadhľadu» (вільний переклад «Зі
сучасного погляду та погляду доби», Поніки, 2014,156 с.) – це вже третя книжка
публіцистичних творів Сергія Макари і всі
видав на власні кошти. В них виступає з
відкритим, щирим, іноді й вогненним, дошкульним та критичним словом. Слово у
нього здебільшого буває лагідне, миле, яке
зуміє погладити душу, потішити, викликати добрий настрій, але й вдарити, влізти
під шкіру.
Він сам своїм складом, способом думання, характером, своєю душею передусім
поет і як поет навколишнє життя, поведінку людей сприймає та оцінює набагато
чутливіше, ніж ми. Він ніколи не мовчав чи
за попередніх режимів, чи зараз. Завжди
намагався боротися за правду, справедливість, відстоювати добро і красу. Не дивно,
що протягом життя висловив свої погляди
з приводу різноманітних ситуацій і надрукував багато різних cтатей у словацькій,
чеській та українській пресі, в яких висловив свої погляди, подав свої оцінки. Виступав і тоді, коли було небезпечно. Маємо на
увазі виступи в пресі та по радіо в критичні
дні окупації Чехословаччини 1968 року
військами Варшавського договору. Його
виступи були надруковані і звучали за кордоном. Як правило, із-за надрукованого
часто потерпав.
Рецензована збірка, яка складається із
публіцистичних статей, інтерв’ю, рецензій, есе, які були надруковані в словацькій,
чеській, українській і закордонній пресі,
свідчить, що він не був байдужим до того,
що діється у нас. Правда, справедливість,
добро і краса були для нього найдорожчими атрибутами життя.
Тематично всі матеріали, надруковані
у збірнику, складають три групи: перша
присвячена словацько-українським літературним та й політичним проблемам, в яких
кличе до ліпшого, об’єктивнішого пізнання
літератури і життя русинів-українців, до
створення для них кращих умов для життя
і культури; друга розповідає про видавничі проблеми української літератури та
її рецепції словацькими читачами; третя
– знайомить читачів з проблемами заснування, діяльності і ліквідації Філологічного
факультету Банськобистрицького універ-

ситету ім. М. Бела, якого був засновником
та академічним функціонером. До речі, на
факультеті, крім іншого, заснував і відділ
україністики (який підготував до життя понад 30 абсольвентів, серед них і вихідців з
Пряшівщини), який після його відходу був
теж ліквідований.
Окремо стоять дві статті, присвячені
проблемі глобалізації, яка може, на його
думку, завдати великої шкоди народам, в
тому числі й словацькому чи українському.
Матеріали, що складають збірник, написані словацькою (16), українською (6)
і російською (1) мовами так, як були на
друковані в пресі. Характеризує їх, крім іншого, хороше знання ситуації, відвертість,
щирість, принциповість. Не дивно, що багато з них викликали опір, непорозуміння.
Видання збірника оцінюємо позитивно,
бо читач має в одній книжці серію статей,
які дають можливість ближче познайомитись із способом думання, настроями й
емоціями автора.
Михайло РОМАН.

Загальна кількість – 2 441 чоловік
Національність кількість

чехи
українці
євреї
русини
угорці

514
1 755
81
4
4

(VHA, SSSR – Čs. vojenská misse v SSSR – Početné stavy).

поляки
росіяни
чуваші
словаки

1
1
1
80
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чехи
словаки
закарпатські українці
росіяни
поляки

563
543
2 210
6
5

(VHA, SSSR – III č.j. 244 dův./1943)

Декотрі нові факти наводять у
своїй книжці Омелян Довганич і
Василь Пагиря у книжці «Закарпатські воїни генерала Людви-

VV Голова Української Народної Ради Пряшівщини Василь Караман
при урочистому акті кладення фундаментального каменя Пам’ят
ника полеглим героям на Дуклі. (6.Х.1947).

лотиші
євреї
німці
угорці
Разом

ка Свободи» (Ужгород, 1999). У
зв’язку з тим, що у центрі Словаччини спалахнуло національне повстання, СНР і закордонне
керівництво КПЧ у Москві звернулися до радянського Верхов
ного командування з проханням
надати повстанцям термінову і
пряму військову допомогу.
Далі цитуємо з книжки:
«Щоб задовольнити це прохання, радянське командування
вирішило здійснити силами 38-ї
армії 1-го Українського фронту
наступальну Карпато-Дуклянську операцію. Колишній командуючий 38-ї армії генерал К.С.
Москаленко у своїй книзі «На
південно-західному
напрямі»
відзначав, що ця операція з точки зору військової науки була
невигідною, але необхідною з
політичних міркувань.
Зі складу 4-го Українського
фронту Чехословацький армійський корпус був переданий
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38-й армії і став учасником Карпато-Дуклянської операції. Його
чисельність тоді становила 17
тисяч чоловік. 30 жовтня 1944
року у ньому було 4 030 закарпатських українців».
Втрати були значними як наступаючих частин Червоної армії, так і Чехословацького армійського корпусу. З його особового
складу загинуло в боях близько
800 закарпатців.
Під час наступальних операцій Червона армія на території
північно-східної частини Чехословаччини мобілізувала (за
неповними даними) понад 560
бійців. Йшлося про уродженців нашого краю. Ближче про
це можна прочитати в збірнику
«Шлях до волі», в якому міститься поіменний список мобілізованих бійців за окремими селами.
-мі-
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