2
(3391)

30. 1. 2015
Cena 0,40 €

DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV-UKRAJINCOV SR

Подвійне свято в Братиславі
У четвер, 22 січня ц. р., вдвічі
зійшлись представники української громади в Братиславі.
Після полудня на запрошення
радника з питань культури та
нацменшин Посольства України в Словацькій Республіці
Віталія Усатого здійснились
збори активу Словацько-українського товариства, Українсько-словацької
ініціативи,
членів Музично-драматичного
ансамблю ім. Т. Шевченка та
ГІ «Євромайдан Словаччина» з
нагоди Дня Соборності України. Присутні послухали Звернення Президента України Петра Порошенка з нагоди Дня
Соборності, у вступній частині
якого Президент навів: «Історичний Акт злуки, проголошений 22 січня 1919 року, був
символічним документом. Він
окреслив географічні та ментальні контури єдиної України. З плином десятиліть ідея,
закладена в Акті, поступово
втілювалася в життя». А вкінці свого звернення запевнив в
тому, що «Ніхто й ніколи вже
не зможе підірвати нашу єдність. З соборністю в думці, з
єдиною Україною в серці ми
всі разом назавжди будемо
єдиною українською політичною нацією, в складі якої рівною мірою комфортно почуватимуться всі етноси».

Після дискусії до Дня Соборності присутні заслухали
і підтримали Звернення щодо звільнення Надії Савченко,
військовослужбовця Збройних
Сил України, депутата Верхов
ної Ради України, члена Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській
асамблеї Ради Європи, адресоване вищим посадовим особам Словацької Республіки, яке
підписали керівники шістьох
українських громадських організацій в Словацькій Республіці.
Присутні говорили про гуманітарну допомогу Словаччини постраждалій Україні і
можливості її координації між
українськими
громадськими
об’єднаннями.
Святковий день братиславська українська громада разом
із словацькими любителями
української культури завершила незабутнім концертом Дмитра Губ’яка, бандуриста, вокаліста, композитора і актора,
заслуженого артиста України.
З 2007 р. він викладає в Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному університеті Т. Шевченка на кафедрі
музичних дисциплін. З 2009 р.
працює на неповну ставку актором в Тернопільському академічному музично-драматич-

ному театрі ім. Т. Шевченка, а з
2010 р. педагогом гри на бандуру на факультеті мистецтв
Тернопільського педагогічного
університету Володимира Гнатюка. Для публіки в Словаччині його відкрив Евґен Прохац,
громадського
співзасновник
об’єднання Гарна музика, яке
разом з Музично-драматичним
ансамблем Т. Г. Шевченка, передусім в особі Михайла Калиняка та Марти Каконі, і Посольством України в Словацькій
Республіці в особі радника Віталія Усатого зорганізував цей
концерт в Будинку культури
Ружінов в Братиславі. Концерт
був складовою частиною серії
Концертів гарної музики.
В програмі Дмитра Губ’яка
були колядки, українські народні пісні, козацькі пісні і билини, думи, класичні твори,
твір з елементами джазу, але і
його власні твори. Під час концерту бандурист грав на бандурі київського і харківського типу. А співав неймовірно емоційно. На честь жертв конфлікту
в Східній Україні він спонтанно включив у свою програму
прекрасну пісню «Бандуристе
– орле сизий». Кожен з творів
публіка оцінила тривалими
оплесками, а в кінці концерту
стоячи.
Марія ФОЛЛРІХ.

Вже десять років у Снині відбувається улюблена акція «Добрий вечір, щедрий вечір», яку
організує Міська рада Союзу
русинів-українців СР у співпраці з Об’єднанням переселенців
з водоймища Старина і Міським культурно-освітнім осередком в Снині. Акція відбулася
11.1.2015 р. у Будинку культури.
Виступаючі з обох сторін залу під мелодії колядки «Добрий
вечір тобі, пане господарю» вийшли на сцену. Тим самим вони
поздоровили присутніх глядачів. Потім вже по повечерії колядники почали приходити до
дому. А було їх нівроку: від наймолодшої Емки Малинич, через

Андріану Шкубу, учнів Основної
школи мистецтв, традиційного
бетлегема з Осадного, фольклорних груп «Старинчанка»
і «Кичера», хору при православному приході в Снині, до
фольклорної групи «Бескид» з
Стащина і заграничних гостей
– колективу «Березнянка» з
Великого Березного і колективу
відділу культури Ужгородської
районної державної адміністрації.
Перша частина програми була присвячена Різдву, тому в
ній переважали колядки і різ
двяні віншування. У другій частині, спрямованій на вітання
Нового року, з сцени звучали

новорічні віншування і веселі,
часом і жартівливі пісні. На Новий рік на селі ніколи не бракувала забава. Своє мистецтво в
цій частині показали танцюристи колективу «Шинява». Глядачі оплесками нагородили майже кожен номер програми.
Дуже успішно програму вела
Анна Бандурчина. За сценарій
і режисуру треба подякувати
Ірині Малинич. Серед глядачів, переважно з різних куточків
Снинщини, були присутні гості –
начальник управління культури
Закарпатської державної адміністрації Юрій Глеба, завідуючий
сектору закордонних відносин
Обласного інформаційно-методичного центру культури Іван
Тужеляк, начальник управління
культури Великоберезнянської
державної адміністрації Нела
Глодан, мер Великого Березного Богдан Кирлик, заступник
голови ЦР СРУСР Віктор Бандурчин та ін. На жаль, не видно
було представників міста і міської самоуправи. Справляється
враження, що культура і особливо національна, починає бути
на краю їх інтересів.
Фестиваль колядок і віншування переріс рамки міста і регіону і без перебільшення його
можна назвати міжнародним.
Михайло ІВАНЦО.

Снинська сцена: 10 років колядок
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В. Клементіс і Україна
Приводом і поштовхом до написання статті на цю тему був роман словацького письменника Любоша Юріка (1947) «Смерть міністра», який на днях появився в ужгородському видавництві «TIMPANI» у перекладі на українську мову.
Автор перекладу – український письменник Словаччини Іван Яцканин.
Любош Юрік – словацький письменник, публіцист, політолог, головний редактор журналу «Euroreport Plus», творець
більше двох десятків прозових книг. Чимало
його книг вийшло за кордоном. Він також автор телевізійних сценаріїв і драматичних творів.
Дебютував збіркою оповідань із життя братиславської периферії – «На Польовій вулиці» (1973). У другій книзі оповідань «Довгий
втомливий шлях» він так і залишився вірним
братиславській темі. Цій же темі приділяє увагу
і в наступних книгах – «Уже про це не говорім»
(1986), «Коли одного разу розсерджусь» (1991).
Вибране з його чотирьох книг склало збірку
«Місто у понеділок вранці» (1995) та книгу
«Братиславські оповідання» (2001). Братислава
оживає і у його книзі спогадів «Нариси та історії
зі старої Братислави» (2006). Як романіст уперше заявив про себе твором «Емігранти» (1977), який видрукуваний багатьма європейськими мовами. Українською мовою вийшов
у перекладі Дмитра Андрухіва (ж. «Всесвіт», 1980,
№ 11, 12). Читацький успіх автору приніс роман
«Журналісти» (1984), але також романи «Справедливі» (1989) і «Усі ми нащадки Каїна» (2010).
Значна частина його літературної творчості –
книги розмов з визначними особистостями: словацькими, чеськими, європейськими та американськими письменниками («Розмови» – 1975,
«Розмови про літературу» – 1986, «Празькі розмови» – 1987. Книга «Неспокійні діалоги» (1983)
представляє у формі інтерв’ю шістдесятьох європейських письменників.
У 1997 р. видає книгу політологічних есеїв
VV Любош Юрік – сучас- «Єврохаос». Наступною його документальною
ний словацький пись- книгою є «Спокуса влади» (2002). За це видання
отримав міжнародну премію ім. Еґона Е. Кіша. Таменник.
ке саме визнання дісталось йому і за книгу «Словацький біг-біт. У 2009 році отримав національну премію імені Войтєха Замаровського за внесок у літературу факту.
У своїй літературній діяльності не цурається й детективного жанру. Написав
п’ять психологічно-кримінальних творів із життя старої Братислави 30-х років,
причому кожна книга містить у собі п’ять повістей («Три детективні випадки
репортера «АЗ» – 1992, «Три рази репортер «АЗ»
– 1993, «Останні кримінальні випадки репортера
«АЗ» – 1999, «Кримі-випадки репортера «АЗ» –
2001 і «Перші кримі-випадки репортера «АЗ» –
2005).
У 2014 р. видав книгу «Діалоги із зірками літератури», за яку отримав премію ім. Е. Е. Кіша.
У центрі роману «Смерть міністра» постать словацького політика Владіміра Клементіса (19021952), його бурхливе життя і трагічна доля. Він
був визначним словацьким інтелектуалом, юристом, журналістом, під час війни редактором лондонської «Бі-Бі-Сі». Після війни, як перший словак, був міністром закордонних справ ЧСР.
Клементіс і Україна. Любош Юрік у своєму роVV Владімір Клементіс мані торкнувся цієї теми лише фрагментарно
(1902-1952) – словаць- («У Харкові нам показували тільки вибрані вулиці,
кий політик, публі- упорядковані будинки, театр, колгосп, машинобуцист.
дівне підприємство – усе здавалось оптимістичним, оновленим, сповненим будівничого ентузіазму. Лише за кілька вулиць поодаль стояли бідні дерев’яні домики, дороги, повні болота, виднілися люди у
драному ганчір’ї…Країна повна протиріч!») або згадавши захоплення Клементіса
кіномистецтвом Олександра Довженка.
Здається, що першим словацьким письменником, який у 20-і роки минулого
століття відвідав Україну, був саме Владімір Клементіс. У листопаді 1929 р. В. Клементіс з нагоди 12-ої річниці Жовтневої революції відвідав Радянський Союз.

(Продовження на 2 стор.)

На фонд газети «Нове життя»
Редакція «Нового життя» вдячна за моральну і матеріальну
підтримку читачів і прихильників газети.
На фонд газети пожертвував:
Михайло Роман, Пряшів – 35 €
Анна Гуменик, Пряшів – 10 €
Лідія Мушинка, Руська Нова Весь – 20 €
Ладислав Пушкар, Свидник – 8 €
Микола Мушинка, Пряшів – 50 €
Юрій Магур, Кошиці – 15 €

Пожертви на газету і діяльність Союзу русинів-українців СР
можна надсилати на такий рахунок:
VÚB Prešov, číslo účtu: 2234572/0200
Редакція.
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Єва Олеар: «Доки існує адміністративний
поділ, доти будемо перед колапсом»
(Інтерв’ю з нагоди життєвого ювілею)

Якою була Твоя життєва дорога?
Дорога життям у кожної людини
починається від перших обіймів
мами, батька та від того, куди, яким
напрямом ця дорога попрямує.
Я народилася 4-го січня 1945
року у Фулянці поблизу Пряшева,
де жив дідусь по батькові зі своєю
сім’єю.
Моя мама походила з Пряшева,
дівочим ім’ям Марта Галушка, одна
з дев’яти дітей, донька пряшівського ремісника.
Войтєх
(Адальберт)
Батько
Олеар походив зі села Розтоки на
Свидниччині, як перший з чотирьох синів учителя.
І мама й тато закінчили Пряшівську Греко-католицьку учительську семінарію, а своє учительське
покликання вони віддано і чесно
виконували в різних селах Маковицького краю. І ми, четверо дітей,
народились кожний десь інде: брат
Мирослав – в Пряшеві, сестра – в
Гутці, молодший брат – у Вишній
Полянці, а я – у Фулянці.
Економічну освіту я здобула
в Середній економічній школі в
Пряшеві. Оскільки від 1950 року
ми жили в Пряшеві, а тут вже існували Восьмирічна і Одинадцятирічна школи з українською мовою
навчання, було логічним, що всі
ми, діти, навчались в такій школі.
І в фахових школах в той час були
українські класи, які ми відвідували.
Твоє життя пов’язане з культурно-освітньою діяльністю.
Як бачиш майбутнє регіональної організації СРУСР в Пряшеві?
Праця на ниві національної
культури – багатогранна. В Культурному союзі українських трудящих я від 15 років. У мене життя
склалося так, що в змінених суспільних обставинах і далі працюю
на ниві національної культури – в
Союзі русинів-українців Словацької Республіки, якій віддаю багато
часу та енергії. Життя диктувало
і диктує свої завдання виконувати терміново, готуватися до праці
старанно, вчасно, не забуваючи
про всі обставини, які можуть виникнути, як з ними справитися, рішати справи так, щоб ніхто не був
скривджений.
Бути членом, а очолювати регіональну організацію СРУСР – це
велика різниця, бо тоді відстоювати згадані атрибути – бути чесним,
відповідальним, поважати і допомагати людям – вимагає немало
відданості.
В часі, коли така функція була

оплачувана, а її місце було, крім
іншого, і в Руському домі в Пряшеві, дотації для діяльності були
достатні, тоді і прихильність до неї
була багата і від молоді, і від старших членів, людей за походженням
з наших сіл, але і міських моло-

дих і старших, людей різної національності. Тут була можливість
об’єднатися чи по професії, чи за
своєю зацікавленістю. Молодь зі
всіх пряшівських шкіл тут знаходила місце для своїх музичних і
забавних вечорів, різних організованих зустрічей або лиш для того,
щоб зайти, поговорити, відпочити
від студентських обов’язків.
І мені прийшлось в Руському домі прожити кілька років у функції,
однак зміною обставин організація
стала громадським об’єднанням,
працює на добровільних засадах,
залежна від респекту та позитивного відношення до її програми не
тільки своїх членів і середовища, в
якому вона діє.
Майбутнє організації – чи регіональної, або взагалі організації
СРУСР залежне від різних факторів. Поки будемо зв’язані скупими
дотаціями державних органів, не
відчуємо потребу вложити свої добровільні спонсорські матеріальні
або й духовні внески для її життя,
доки буде штучне адміністративне розділення нашої національної
меншини приводом для недоброзичливців відокремити одну від
другої, русинів від українців, що
проживають в Словаччині і дати
простір для ліквідації одної з них,
до того часу наша організація буде
в стані перед колапсом.
На днях вийде з друку Твоя
друга книжка прози. Що Тебе
надихає до літературної творчості?
Близькі дотики до життя русинів-українців, часті подорожі

у наші села, пізнання долі різних
людей, короткі статті, зарисовки,
інформації у пресі, ведення різних
програм в рамках всієї діяльності
пряшівської організації. Це були
й дотики з українським письменством у тижневику «Нове життя»,
місячнику «Дружно вперед» і літературному журналі «Дукля», де
я пізнавала творчість поетів, прозаїків, художників. Власні переживання, спостереження, емоційне
сприймання різних подій, цікаві
зустрічі – це все зумовило, що я
пробувала писати короткі художні твори – оповідання, які, на моє
щастя, були опубліковані.
Дальшим поштовхом до творчості була і моя довгорічна аматорська
дикторська робота в пряшівській
Українській студії Словацького радіо. Працюючи в дитячій драматичній групі, в передачах для школярів, пізніше читаючи різні замітки, інколи і короткі твори, я пізнавала майже всіх тодішніх акторів
УНТ, викладачів колишніх пряшівських факультетів. Це була добра
школа для засвоєння української
мови. З українським словом я не
перестала робити, намагалась його
оволодіти якнайкраще, що було в
пригоді у веденні програм, які наша організація готує в сучасності.
Минуло багато часу, прийшли
дальші пізнавання себе, дальші
життєві обставини, що належить
до певного віку, інакший погляд
на життя, інакша оцінка навколишнього світу. Твори, з якими я
вийшла в сучасності, інакшого розміру, сучаснішого, але в них я намагалась відкривати хороший характер людини, щирість, ніжність,
справедливість, бо так між людьми
приємніше жити.
Підсумовуючи той етап, який
мені довелось завдяки всім людям,
з якими я працювала, товаришувала, сперечалася, від яких я набувала досвід, вчилася жити, які мені
допомагали йти прямою дорогою,
висловлюю всім свою подяку за
підтримку, силу, творчі інспірації,
задоволення і вічний неспокій,
очікуючи завтрашній день.
За розмову дякує
Мирослав Ілюк.

(Закінчення з 1 стор.)
Як зазначає словацький україніст Михайло Мольнар у виданні «Зустрічі культур»
(Братислава-Пряшів: СПВ–ВУЛ, 1980. – 544 с.) у харківському журналі «Червоний
шлях» (1930, № 2, с.217) про цю подію можна прочитати: «Словацький письменник В. Клементіс на Україні. В кінці м. р. приїздив на. Україну видатний словацький письменник, марксівський критик Володимир Клементіс – редактор літературно-художнього журналу «ДАВ» (Маса) в м. Братиславі, що об’єднує словацькі
комуністичні літературно-художні сили. В. Клементіс пробув в СРСР місяць і побував у Ленінграді, Москві, Харкові і Києві. У Києві Вол. Клементіс ознайомився з
лаврським заповідником, з роботою кіно-фабрики і управи ВУФКУ. Тут він дуже
зацікавився роботами Ол. Довженка. переглянувши «Арсенал» та окремі кадри з
нового фільму «Земля», Клементіс познайомився з багатьма київськими і харківськими письменниками. В Києві на засіданні Марксо-Ленінської кафедри і в Харкові
в Інституті Марксизма він зачитав доповідь про словацьку літературу».
В. Клементіс відвідав Харків, будучи делегатом З’їзду пролетарських письменників. Тут він зустрівся з українськими письменниками – І. Микитенком, І. Куликом, І. Кириленком. Але, безперечно, найцікавішою була зустріч з представником
українського футуризму – Михайлом Семенком (1892-1937). Україніст Микола
Неврлий твердить, що В. Клементіса й М. Семенка зближували прямота характеру, незалежність поглядів, знання мов, нахил до модерних напрямків і майже
невіддільне від мистецького покликання богемство (Неврлий Микола: Минуле
й сучасне: Збірник слов’янознавчих праць. – Київ: «Смолоскип», 2009. – c.351).
Про зустріч із М. Семенком В. Клементіс пише у книзі «Незакінчена хроніка»
(Clementis V. Nedokončená kronika, SVKL, Bratislava, 1964. –190 s.). Саме цим спогадом і розпочинається стаття Миколи неврлого «Михайль Семенко, український
футурист і словацькі давісти» (ж. «Дукля», 1966, № 3, стор. 23-25): «Було це під
час харківського з’їзду пролетарських письменників у 1931 році. Харків я відвідав
ще рік тому сам і мав там багато знайомих, особливо між письменниками й митцями. Лідер українських футуристів був тоді мені особливо симпатичним. Його
прізвище, зрозуміло, закінчувалось на «енко», але вцілості вже не пригадую.
Я з ним домовився, що одного вечора прийдемо до нього на товариську
розмову й «чарочку» горілки. З росіян обіцяв прийти Луговськой, із наших
з’єднав я для цього Кіша й Вайскопфа, із американців, пригадую, Майкла Голда – «Майка», а з німців Ернесга Глезера, з котрим я там подружив.
Коли вже все було готове і ми збирались після закінчення вечірнього засідання відійти, до нас підійшов з президії, здається, Микитенко. Сказав, що
запрошує нас офіціально на концерт української національної музики й пісні.
Таке запрошення годі було відмовити, особливо чуттєвому українцеві. А зокрема це тяжко було таким офіційним людям, якими були Глезер, Егон та ін.
Це мені було відомо й тому я рішуче відповів, що не можемо міняти програму,
яка була вже раніше визначена.
По дорозі до мешкання нашого футуриста почали деякі знову міркувати, чи
все ж таки не було б добре заглянути на концерт, оскільки ми гості українців.
Я їх переконав, що відійти передчасно з концерту, котрий затягнеться за північ, гірше, ніж на нього зовсім не йти.
Глезер здивувався, чому я так безкомпромісно настоюю на своєму, прецінь
той концерт українських інструментів буде очевидно естетичним вечором.
Без роздумування і без помилок в німецькій мові я відповів:
– Це тому, що я люблю більше людей, ніж інструменти – хоча б вони, були
навіть українські національні інструменти».
Владімір Клементіс цікавився українським кіномистецтвом. Він належав до
перших словацьких авторів, які опублікували статтю про Довженкову «Землю»
(Vl. Clementis: Zem, posledný Dovženkov film. – Журнал «Іndex, 1930, № 2, с. 9).
Як пише М. Неврлий у вже згаданому виданні «Минуле й сучасне», серед книг
В. Клементіса знаходилась і поема «Чорна епопея» Івана Кулика (1897-1937), яка
вийшла у Харкові в 1929 році. У ній знаходиться присвята: «Товаришеві В. Клементісові із щирим побажанням, щоб між словацькою та українською пролетарською літературами зав’язались щонайтісніші стосунки. Харків 30.10.1929».
У відношенні Клементіс і Україна є ще кілька запитань, на які досі не знайдено відповіді. Йдеться, наприклад, про причини не здійснення задуму, про який
В. Клементіс неодноразово згадував, писав – видати по-українськи «Живий
бич» Міла Урбана, але й збірники словацьких оповідань та словацької поезії.
(ія)

Будемо шилом кашу їсти?
Ґлоса

Може, комусь вже й надокучили
скарги на проблеми нашого культурно-національного життя, які,
хоч-не-хоч, часто спочивають і на
фінансовій біді. Є багато «радників», які теоретично «одним махом»
вміють вирішити оті, часто основні
передумови нашого подальшого
існування, але коли настане «праведний» час, тобто час на практичні
рішення, тоді їх і не видно, і не чути. Їхня правда є лише в тому, що
не можна повністю покладатися на
державну підтримку і що слід глядати й інші джерела фінансування.
Якщо це твердження «змінити на

ПОДЯКА

VV З нагоди життєвого ювілею Єву Олеар за особистий вклад у розвиток культури русинів-українців Словаччини було нагороджено золотою медаллю СРУСР. Медаль їй вручив 20 січня 2015 року голова
Центральної ради СРУСР Петро Сокол. На фото: Єва Олеар (посередині) в колі членів Президії Центральної ради СРУСР.

В. Клементіс і Україна

Висловлюю щиру подяку всім
колегам в СРУСР, членам Президії
Центральної і пряшівської Регіональної ради СРУСР, приятелям,
членам колективу «Карпатянин» і
знайомим за щирі вітання до мого ювілею.
Єва Олеар.

дрібні», то виходить, що в основ
ному йдеться про програми Європейського Союзу та інші фонди, як,
напр., Норвезького Королівства, а
також про спонсорство.
Підготовка та реалізація проектів
із згаданих фондів є досить складна, зокрема в умовах громадських
організацій, які не диспонують
колективом фахових працівників.
Наперекір цьому Союз русинівукраїнців Словацької Республіки
підготував і зреалізував порівняно
великий проект, результатом якого
є діючий Центр української культури в Пряшеві та декілька супровідних акцій. Цими днями вирішується
доля проекту на створення інформаційного центру, поданого на Норвезький фонд. Всі центральні акції
СРУСР, а також періодичні та неперіодичні видання фінансуються
з проектів Уряду СР, які на цей рік
були здані 19-го січня.
Але правда така, що дотації держави кожним роком скорочуються
і не вистачають не то що на якісь
нові акції, які б розвивали нашу
культуру, але ані на реалізацію
довгорічних традиційних акцій та

періодичної преси, яка належить
до найстарших серед усіх національних меншин.
І так ми знову опинилися біля
питання власних джерел фінансування, тобто в основному біля спонсорства, хоча можна дискутувати й
про якесь підприємництво, але це
знову мусить бути людина, яка буде
охоча частку свого зиску давати на
користь нашого культурно-національного життя. Якщо бути реальним, то всім відомо, що наші люди
переважно не належать до тих багатих. Але й так стає прикро, коли
на акції, де вступ безплатний та організатори поставлять коробку для
«добровільного вступного», щоб хоч
трохи знизити витрати, появиться
в ній лише декілька євро. Ба навіть
колись на свидницькому Святі культури, у скрутному для організатора часі, було оголошено фінансову
збірку і у такій коробці, крім декількох крон, хтось, ніби насміхаючись,
кинув ґудзик. З таким ставленням
до власної культури буде тяжко вижити. Та хто його знає, може, і нас
біда навчить шилом кашу їсти.
П. БОҐДАН.

2/2015
Кошиці знов прожили на початку Нового 2015 року дві непересічні культурні
імпрези – Новорічний бал і Новорічний
концерт русинів-українців, організатором яких уже довгі роки підряд є Український народний хор «Карпати» та
молодіжна організація «ПЛАСТ». Понад
400 осіб вітало в суботу, 17-го січня 2015
р., в «Spoločenskom pavilóne» Новий
рік за юліянським календарем на традиційному, вже 24-ому «Маланчиному
вечорі», гостем якого була і популярна
музична група «Дрішляк», а заповнений
зал Історичної ратуші в неділю, 18-го
січня 2015 року, бурхливими оплесками
прийняло програму Новорічного концерту.
«Маланчин вечір» проходив знов в
прекрасному середовищі «Сполоченського павільйону» в Кошицях і завдяки
кропіткій роботі організаторів, зокрема директорки всіх дотеперішніх балів
Олени Довгович, став знов незабут-

VV Початок мистецької програми Новорічного балу «Маланчиного
вечора» – коровай і свічки співаючи колядку «Добрий вечір тобі, пане
господарю» приносять члени творчих колективів Львівського міського палацу культури імені Гната Хоткевича.

Незабутнє вітання Нового року
ньою подією. Між учасниками балу і в
цьому році були почесні гості: радник
Посольства України в Словаччині Віталій Усатий, депутат Словацького парламенту Вільям Новотний, заступник
мера міста Кошиці Мартин Петрушко,
староста міської частини Кошиці-СтареМісто Любомир Грега, за адміністрацію
Уряду СР у справах нацменшин Наталія
Кухтова, заступник голови ЦР СРУСР
Віктор Бандурчин, уповноважений мера
міста Кошиці для співпраці міста Кошиці
з містом Ужгород Едуард Бураш, представники чеської нацменшини, Клубу
земплинчанів та дальші.
В мистецькій програмі Новорічного балу брали участь творчі колективи
Львівського міського палацу культури
імені Гната Хоткевича – Народний ансамбль танцю «Мрія» і ансамбль бандуристів під керівництвом Наталії Сайко,
до танцю грав «Епілог» зі Свидника.
Бал модерували Людмила Ґар’янська та
Зузана Бобрикова.
Організатори в цьому році запросили
на бал і відому музично-гумористичну
групу «Дрішляк» з Воронова, яка перед
північчю розіграла майже двогодинну
забаву в русинсько-українському дусі,
після якої можна поставити питання –
яку несподіванку підготує «душа балу»
Олена Довгович учасникам ювілейного
25-ого «Маланчиного вечора» в наступному 2016 році?
Забава продовжувалася і після новорічного тосту, в якому всього доброго
в новому році учасникам балу побажав
заступник мера міста Кошиці Мартин
Петрушко. Три десятки учасників потішили і ціни в багатій «томболі», речовій
лотереї, після якої присутні вже традиційно танцювали аж до «білого рана».
Не пройшло ані дванадцять годин,
багато учасників балу зустрілося на
кошицькому ювілейному 15-ому Ново-
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річному концерті русинів – українців.
Новорічний концерт реалізовано у
співпраці з містом Кошиці, під захистом
мера міста Ріхарда Раші, який привітав
учасників концерту з новим роком і на
початку концерту, разом із своєю заступницею Ренатою Ленартовою, передав художньому керівнику і диригенту
хору «Карпати» Левку Довговичу символічний подарунок – чек на 500 Євро
для підтримки заходів та діяльності хору «Карпати».
Високу оцінку діяльності хору «Карпати» у своєму вітальному листі, який
вкінці програми концерту зачитала модератор Людмила Ґар’янська, дав і Надзвичайний і Повноважений Посол України в СР пан Олег Гаваші.
І на Новорічному концерті з мистецькою програмою виступали колективи
Львівського міського Палацу культури зі

Львова. Прекрасні танці у виконанні Народного ансамблю танцю «Мрія» і дитячого колективу «Квіти України», колядки і народні пісні у виконанні солістки
Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії
Крушельницької Вероніки Коломіщевої і
ансамблю бандуристів під керівництвом
Наталії Сайко і його солістів Марії Майгер і Назаря Ковалця, між котрими не
бракувала і словацька народна пісня
«Танцуй, танцуй, викруцай» у виконанні
бандуристів, публіка оцінила бурхливими оплесками.
Не менш бурхливими оплесками присутні глядачі оцінили і оригінальне хореографічне спрацювання окремих таночків: «Краю рідний», «Подоляночка»,
а вкінці програми стоячи вже традиційний «Гопак» на завершення з «Козацьким маршем».
Довгорічні Новорічні імпрези в Кошицях вже не вперше виправдовують потребу презентації української культури
в мультинаціональному місті Кошиці,
про що свідчить і численна та вдячна
публіка.
Святослав ДОВГОВИЧ.

VV В мистецькій програмі Новорічного балу брав участь і ансамбль
бандуристів Львівського міського палацу культури імені Гната Хоткевича під керівництвом Наталії Сайко (вправо).

VV На фото: Мілан Малик, виступає Павло Боґдан.

Актив з нагоди 80-річчя
радіопередач для русинів-українців
16 січня 2015 року в Центрі
української культури в Пряшеві відбувся актив колишніх
працівників Української студії Словацького радіо з нагоди
80-річчя виникнення радіопередач для русинів-українців.
Актив організувала пряшівська
Первинна організація СРУСР №
3. Голова Первинної організації
Мілан Малик після відкриття
зборів запросив до слова заступника голови ЦР СРУСР Павла Боґдана, який дав цілісну
картину історичного розвитку
радіопередач для русинів-українців від їх заснування. Високо
оцінив заслуги першого директора радіо Андрія Рудловчака,

VV Учасники активу.

Vyhlásenie účastníkov aktívu

pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania pre Rusínov-Ukrajincov
Rozhlasové vysielanie pre RusínovUkrajincov vzniklo pred 80 rokmi ako
vtedajší moderný prostriedok šírenia
informácií, ktoré sa postupne inštitucionalizovalo aj ako významná ustanovizeň
kultúry a osvety príslušníkov tejto národnostnej menšiny. Tento trend sa výrazne upevňoval a nadobúdal čoraz väčší význam najmä po presídlení redakcie
do Prešova v roku 1948. Týmto krokom
sa vyšlo v ústrety oprávneným požiadavkám Ukrajinskej národnej rady Prjašivščyny a poslucháčov, aby táto ustanovizeň bola bližšie k svojmu prirodzenému poslucháčskemu zázemiu, a tým aby
bola aj priamym aktívnym spolutvorcom
kultúry a celého národnostného života
Rusínov-Ukrajincov. Túto úlohu štúdio a
jeho pracovníci plnili v tomto meste počas plných 55 rokov.
Rozvoju štúdia výrazne prospelo
otvorenie novej účelovej budovy v roku
1986. Znamenalo to nielen nové, širšie
technické možnosti pre tvorbu programov, ale aj nový impulz pre tvorivú prá-

cu programových pracovníkov, výrazne
zlepšenie pracovných podmienok pre
všetkých zamestnancov štúdia.
Prelomový rok 1989 priniesol nové možnosti a širšie perspektívy, ktoré
však vzápätí zatienili nepriaznivé trendy
usilujúce sa o zvrátenie rozvoja, ktoré
vyvrcholili rozdelením dovtedy jednotnej rusínsko-ukrajinskej redakcie na dve
samostatné a presídlením celej Hlavnej
redakcie národnostno-etnického vysielania Slovenského rozhlasu (HR NEV
SRo) z Prešova do Košíc. Tento necitlivý
zásah do národnostného života RusínovUkrajincov znamenal vytrhnutie redakcie z jej prirodzeného prostredia, sťažil kontakt programových pracovníkov
s odborným zázemím. Spôsob, akým
sa celý proces presídlenia pripravoval
a realizoval, bol ponižujúci a nenasvedčuje tomu, že príslušníci národnostných
menšín v SR môžu spolurozhodovať o
dôležitých otázkach svojho kultúrnonárodnostného života. Nesplnili sa ani
sľuby vedenia SRo ohľadom budovy HR

NEV na ul. Baštovej v Prešove, ktoré sa
týkali jej využitia pre účely národnostných organizácií a inštitúcii. Dnes už nikto nehovorí o jej statických narušeniach,
súkromní majitelia bez akýchkoľvek
problémov stávajú nadstavbu a plánujú
ju využiť na obchodné účely.
My, účastníci aktívu pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania
pre Rusínov-Ukrajincov konštatujeme,
že jeho úloha a poslanie v histórii tejto
národnostnej menšiny je mimoriadne
dôležitá a nespochybniteľná. Sme hrdí
na výsledky, ktoré dosiahlo počas svojej
existencie, najmä v prešovskom období,
a vysoko ich oceňujeme. Zároveň však
vyslovujeme hlboké znepokojenie nad
udalosťami, ktoré sa okolo tohto vysielania odohrali po presídlení z Prešova
do Košíc. Dnes musíme konštatovať, že
týmto sa proces degradácie tohto vysielania neskončil. Roky nasledujúce po
premiestnení redakcie znamenali totiž
aj obmedzenia finančné, personálne
a programové, ktoré vyvrcholili presu-

який прокладав перші стежки
до слухачів радіо.
Окремо оцінив пряшівський
період радіопередач. Як сказав, Українська студія Словацького радіо, oкрім aктуaльниx
інфoрмaцій з пoлітичного і
грoмaдського життя рecпубліки
тa українського рeгіoну, плекала в слухачів повагу до міcцeвих
тa зaгaльнoнaціoнaльних культурних нaдбaнь і трaдицій. Як
уcтaнoвa викoнувала нeoціниму
і неперевершену культурноocвітню рoбoту у нaціональному
житті руcинів-укрaїнців Пряшівщини.
29 серпня 2003 року радіомовлення за адміністративним

nom programu do neskorých večerných
hodín.
I naďalej sa nazdávame, že presídlenie a opatrenia nasledujúce po ňom
znamenali mimoriadne necitlivý krok
vo vzťahu k tejto národnostnej menšine a že to nebolo na jej prospech, ako
ani na prospech samotného vysielania.
Preto opätovne žiadame vedenie a Radu RTVS, aby ako predstavitelia verejnoprávnej inštitúcie neignorovali verejnú
mienku a aby sa konečne začali vážne
zaoberať riešením tohto problému. Zároveň vyzývame kompetentné štátne
orgány, aby v súlade s odporúčaním
RecChL(2009)6 Výboru ministrov Rady
Európy o uplatňovaní Európskej charty
regionálnych alebo menšinových jazykov z 18.11.2009 sa nezbavovali zodpovednosti za daný stav a aby prispeli
k racionálnemu riešeniu situácie.
V Prešove 16.1.2015
Účastníci aktívu

рішенням «зверху» (всупереч
тому, що проти переселення під
петицію поставило свої підписи
понад 20 тисяч слухачів і прихильників радіо) було переселено з Пряшева до Кошиць. Тим
самим завершився найсвітліший
– майже 55-річний період в історії радіопередач для русинівукраїнців Словаччини.
В дискусії виступили Павло
Василь, Анна Галечка, Юрій Дацко, Петро Дупей, Михайло Шкурла, Іван Чурпек та інші.
З Новим роком та ювілеєм
Української студії Словацького
радіо присутніх привітали українськими піснями студенти Приватної консерваторії ім. Дезидера Кардоша під керівництвом
педагога Мирослава Морохо
вича.
У зборах взяла участь заві
дуюча редакцією національноетнічних передач РТВС Кристина Маґдоленова.
Актив прийняв Проголошення.
Ред.
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Визначні життєві віхи
Наприкінці минулого року двоє колишніх визначних педагогів Готельної
академії в Пряшеві відзначили свій
життєвий ювілей – 80-річчя від дня
народження. Оскільки «Нове життя»
майже півроку не виходило, інформацію про їх життєвий та творчий шлях
публікуємо із запізненням. Цей приклад свідчить також про те, як потрібно мати такий інформаційний орган,
щоб можна було віддавати пошану
таким особистостям, які свої зусилля
безкорисливо віддавали на користь
свого народу.

Інж. Андрій Костельник
народився 15 вересня 1934 року в
селі Криве Бардіївського округу в селянській родині. Дитячі та роки юності були типовими для його ровесників
міжвоєнного періоду – тяжка праця
батьків у підгірській області Карпат та
потяг до знань. Фахову освіту Андрій
одержав в Пряшівській економічній
школі, яку потім доповнив у Вищій
економічній школі в Братиславі.
Свій трудовий стаж Андрій Костельник розпочав в Українській студії
Чехословацького радіо у Пряшеві
(1956-1959). Деякий час працював
економістом на Філософському факультеті УПЙШ, а від 1967 року до
виходу на пенсію свої сили та знання
присвячує педагогічній діяльності у
Пряшівській готельній академії. Там
працює на посаді заступника директора та директора.
З позиції своєї функції Андрій
Костельник велику увагу приділяв
нав’язаності теоретичного навчання
студентів на практичне, заочному
навчанню працівників готельних, гастрономічних та туристичних підприємств, які проявили бажання підвищувати свою кваліфікацію заочним нав
чанням. Викладав економічні предмети. Написав підручник «Економіка для
готельних шкіл».
Окремо можемо підкреслити його
піклування про студентів українських
класів, освоєнню ними усіх необхідних знань та зручностей, щоб відчували себе рівноцінними спеціалістами,
без почуття меншовартості. В цьому
дусі виховував і своїх троє дітей, які
відвідували українську школу. Його
син Іван вже третій виборчий період
очолює Основну школу в Люботіцях
біля Пряшева. Цей приклад може послужити яскравою відповіддю на запитання для тих, які запитують «Де
підеш із українською школою?»
Андрій Костельник і на заслуженому відпочинку цікавиться культурнонаціональним життям свого народу.

Д-р Андрій Баленчин
народився 24 грудня 1934 року в
селі Біловежа на Бардіївщині в селянській родині. Потяг до знань та педа-

В кінці 2014 р. світ побачила за
змістом цікава книга «Hlas pamäti
– Голос пам’яті», яку у співпраці з пряшівським видавництвом
Nitech s.r.o. видав реоптант д-р
Михайло Шкурла (народився 3
червня 1942 р. в Ладомировій, в
1947 р. разом з батьками виїхав
в Україну), випускник пряшівського Філософського факультету кошицького Університету ім.
П. Й. Шафарика.
Презентація книги відбулася
в СНМ – Музеї української культури у Свиднику (4. 11. 2014) і
в Центрі української культури в
Пряшеві (19. 11. 2014).
За структурою книжка складається з трьох розділів: Від початку, Весна народів і Пряшівщина, і
XX століття – століття змарнілих
сподівань. Ядро книги складає
період ХХ століття, які автор розділив до 13 підрозділів: Чехословаччина в першому періоді свого
існування, Період Словацького
штату, Оптація в Радянський Союз, УНРП і привид українського

гогічної роботи привели його спочатку у Педагогічну школу в Пряшеві, а
пізніше на Природознавчий факультет Вищої педагогічної школи в Братиславі. З дипломом вчителя Андрій
Баленчин у 1958 році повертається на
рідну Пряшівщину, з якою пов’язав
усе своє трудове життя, особливо з
шкільництвом. Спочатку викладає фізику в пряшівській українській середній школі. Там у співпраці з колегою
Андрієм Тільняком уклав «Словацькоукраїнський словник з природознавчих предметів», перекладає підручники фізики для українських шкіл.
В 1963 році Андрій Баленчин переходить працювати на посаду інспектора для українських фахових шкіл Східнословацького КНК. Виконуючи цю
функцію, разом із своїм колегою Михайлом Голендою приділив багато зу-

На кожній шкільній акції в художній
програмі звучали українське художнє
слово та українська пісня.
Андрій Баленчин проявляв себе і як
добрий організатор шкільної справи
взагалі. Під його керівництвом школа
розвивалась як з матеріально-технічного боку, так і з боку теоретичнопрактичного навчання. Сучасні гучні
теорії про дуальне навчання (теоретичне та практичне) Готельна академія використовує уже давно. І дотримується цього й тепер. Практичні заняття студентів проходять у шкільних
лабораторіях, ресторанах та готелях
міста та краю, старшокурсники проводили практику в Болгарії та НДР,
а тепер – в Австрії, Італії, Франції, Німеччині, на Кіпрі та інде.
Ювіляр запровадив у школі надзвичайно добрий звичай – зустрічі вчителів-пенсіонерів із сучасними колегами
з нагоди закінчення календарного року та Дня вчителя. Його дотримується
й нове керівництво школи – сучасний
директор школи Йозеф Шенко, колишній її абсольвент.

VV Ювіляри Андрій Баленчин та Андрій Костельник (на передньому
плані) в колі своїх колег із Готельної академії.
силь, щоб у школах паралельно з словацькими були відкриті й українські
класи. Це давало б можливість дітям
із українських основних шкіл продов
жувати навчання у середніх школах
та фахових училищах. Такі намагання
у багатьох випадках стали успішними.
Українські класи були відкриті майже
в усіх районних центрах Пряшівщни –
від Снини через Меджилабірці, Свидник, Пряшів, Сабинів аж до Старої Любовні. Такий стан шкільництва надав
можливість здобути середню та фахову освіту сотням русько-української
молоді. Це незаперечно.
Паралельні українські класи було
відкрито і в Пряшівській готельній академії. Тут студенти вивчали українську
мову та на українській мові викладалась історія та суспільствознавство.
Інші предмети велись на словацькій
мові. Якраз цю школу у 1968 році очолив Андрій Баленчин. Українським класам в професійному та національному
вихованні він приділяв особливу увагу.

Національно-патріотичні почуття
Андрій Баленчин прищеплював і своїм трьом дітям. Вони відвідували
українську школу. Це зовсім не перешкодило, наприклад, сину Андрію закінчити Економічний факультет і стати в Пряшеві успішним підприємцем
в області готельєрства та гастрономії.
Андрій Баленчин брав участь і в
суспільно-громадському житті. Обирався в члени ЦК Словацької ради
профспілок, був депутатом та певний
час заступником голови ОНК в Пряшеві. В культурно-національне життя
включався як член Пленуму ЦК та ОК
КСУТ. Та й тепер, вже будучи на пенсії, він турбується про національне та
культурне життя свого роду, відвідує
акції, які організовує ЦР СРУСРу.
Обидвом ювілярам бажаємо міцного здоров’я, родинного щастя та
спокою в майбутніх роках.
Михайло ШКУРЛА
за колектив педагогів Пряшівської готельної академії.

Що робити з нашими
мільйонерами?
(Глоса)

Гроші – не найголовніші у
житті: вони стоять аж на
ПЕРШОМУ місці!
Коли б рахувати на коруни – майже кожен з нас був би
мільйонером. Досить мати дім,
авто – і ви вже – мільйонер! Коли рахувати на євро – то й тоді
можна між нами нарахувати
пару десятків (може, й сотень)
багатих людей.., однак вони самі себе не рекламують, а іншим
способом тяжко дізнатися «гуіс-гу» (хто є хто)?
Останнім часом можна різними способами дізнатися, що
довкола нас живуть оті мільйонери; окремі з них навіть
спонсорують якусь важливу
культурну акцію русинів-українців, проте найчастіше вони навіть не хочуть, щоб ви публічно
похвалили їх за їх щирість, подякували за дари та щоб навели
їх як спонсорів.
Інтересно було б дізнатися,
чи то вони роблять зі скромності, чи, навпаки, з ганьби за
те, що вони мільйонери (або,
що вони русини чи українці). То
як би їм, нещасним, допомогти,
щоб звикли до того, що вони
своєю працею добилися таких визначних успіхів у своєму
житті, що з «бідних руснаків»
вибилися між багатих людей
(нехай ще не між найбагатших
в країні, Європі чи у світі, проте
– між багатих).
Відомо, що 1% найбагатших
людей світу володіють таким
маєтком, яким володіє решта
світу: понад сім мільярдів людей світу!
Зі статистик також відомо,
що, наприклад, 110 найбагатших мільярдерів України володіють 120-ма мільярдами доларів, що творить 22% ВВП всієї
України, що 400 найбагатших
мільярдерів Америки володіють
маєтком, який становить 13%
ВВП Америки. (Вони не худобніші від українських багатіїв,
проте бюджет Америки багатший.)
Визначити процент мільйонерів між нашими українцями,

«Hlas pamäti – Голос пам’яті»
буржуазного націоналізму, Культурний союз українських трудящих, Період т. зв. консолідації,
Промені дисидентства, Страйк
свидницьких вчителів, Відновлення Греко-католицької церкви,
Українська редакція Словацького
радіо, Український національний
театр, Музей української культури, Джерела сучасного русинізму.
Після передмови голови Центральної ради СРУСР Петра Сокола автор в хронологічному порядку стисло характеризує окремі періоди історичного розвитку
Пряшівщини і діяльність особистостей, які в даному періоді піддавались переслідуванню з боку
пануючих режимів, серед них
єпископ Мукачівської єпархії Андрій Бачинський, політичний діяч
Адольф Добрянський, священик,

педагог і письменник Олександр
Духнович, єпископ Пряшівської
єпархії Петро Павло Ґойдич, політичні, громадські і культурноосвітні діячі – Василь Караман,
Петро Бабей, Петро Жидовський,
Василь Капішовський. Загалом
58 осіб.
Метою роботи, яку автор коротко сформулював в кінці книги,
було в максимально можливій
мірі знайти такі особистості в історії русинів-українців, які свої
здібності, талант і сили безкорисливо віддавали і віддають
служінню своєму народу. Всіх їх
за таку діяльність пануючий режим якимось способом покарав –
ув’язненням, замахом, звільненням з праці, фінансовою карою,
забороною брати участь в культурному і громадському житті, за-

бороною друкувати, політичним
переслідуванням,
моральним
приниженням і т.п.
Опубліковані роботи приносять
багато досі не досліджених і неопублікованих документальних матеріалів на цю тему. Книга написана на хорошому професійному
рівні, фактично і логічно книжка
має свою структуру, містить перелік джерел, які наведені при
кожній особистості і комплексно
в розділі Джерела і використана
література. На закінчення автор
наводить причини, які вели його
до написання книги.
Позитивно слід оцінити те, що
автор з історичною ерудицією в
інтересі історичної правди оцінює
окремі сторінки історичного розвитку русинів-українців Пряшівщини в наведених періодах.

русинами-українцями чи русинами (або й руснаками) неможливо, бо ті села, містечка й люди,
які віддавна належали до того
«народу» кожним переписом населення та кожним роком міняються, весь той край жодного
свого – державного! – бюджету (отже, й свого ВВП) не має
(навіть даром подорожувати
не може, бо часто й метра залізниці не має!), ніхто його (та
й він сам себе) від інших не сепарує (тому в нас нема жодних
сепаратистів). Про «Наш край»
хіба відомо, що в ньому нема
жодної добре оплачуваної роботи, нема жодного доброго заробітку, є хіба найнижчі зарплати, найнижчі пенсії.
В нас – на жаль! – дуже часто нема й елементарної національної свідомості та гордості
за своє коріння чи походження,
тому навіть якщо окремим
«нашим людям» вдасться досягти високих посад в системі
державної влади – жодні статистики такого екстреного
явища не зафіксують чи іншим
способом не задокументують. А
подібні випадки були: Були міністри, були депутати, посли, був
навіть голова Уряду СР, проте
цього ніхто в державі не знав!
То як би тим людям – і «нам»,
«нашій справі» – в тій біді чи в
тому нещасті помогти? Бути,
надалі, тихо? Якось їх посмілювати та пропагувати, – дістати їх бодай у «сметанку» чи
між «целебріти» … Або: скликати Світовий конгрес мільйонерів-русинів та русинів-українців
– цікаво, чи прийшов би хтось, –
або: скільки б їх прийшло (зокрема, коли б їм заплатити подорожне та дати даром обід та
ще й вечерю та даром їх переночувати десь в Нижній Полянці,
на Данові чи десь на Снинських
Рибниках)?
Добрі люди – порадьте: Що
робити з (такими) «нашими»
мільйонерами!?
Андрій Калина.
Автор не обійшов ні розвиток
цього етносу після 1989 року. Ситуації русинів-українців, яка склалася в цьому етносі після 1989
року, присвячений підрозділ ХХ ст.
Джерела сучасного русинізму, в
якому автор не лише стисло аналізує відносини після перевороту
в середовищі цієї національної
меншини, але й критично оцінює
відносини між русинами і українцями.
З технічної точки зору треба
оцінити графічне оформлення і
розміщення фотографій в тексті
про окремих осіб.
Книга, напевно, послужить широкому колу людей, зацікавлених
у цій темі, студентам, вчителям
історії в основних і середніх школах у вивченні регіональної історії. Книжка є цінним внеском у
глибше пізнання історії русинівукраїнців Словаччини.
Михайло МУРЦКО.
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День Соборності України
22 січня 2015 року відзначається 96-річчя важливої історичної події України – проголошення Акту
об’єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою.
У 1919 році зазначеним Актом було
об’єднано Українську та Західноукраїнську Народні Республіки і на українській землі постала єдина Українська
держава.
Це був перший крок на складному
шляху державотворення, вияв нестримного прагнення народу до консолідації, територіального об’єднання
та духовної єдності, незалежно від
мовних традицій, національності та
віросповідань.
Акт Об’єднання став значним проявом волі українців до об’єднання,
свідченням їх самоідентифікації,
важливим етапом становлення єдиної нації. Це був реальний крок до
об’єднання українських земель, який
істотно позитивно впливає на національно-політичні процеси в Україні.
Об’єднати українські землі було
вкрай складно, проте Український народ зміг зробити цю складну справу
і постав об’єднаною нацією і єдиною
державою.
Відчуття єдності, братства, прагнення до свободи та віра в демократичну, незалежну Україну були для мільйонів громадян потужним поштовхом, що дав надію і став передумовою для проголошення Незалежності.
Це свято нагадує, що Український
народ реалізував своє багатовікове
прагнення жити у вільній і соборній
державі та сповідувати єдині національні і суспільні цінності.

Сьогодні Україна продовжує розбудовувати єдину та незалежну Українську державу, утверджує демократію,
розвиваючись як сучасна європейська держава, яка бачить своє місце
в об’єднаній європейській спільноті.
Важливо, що Україна успішно рухається до Європейського Союзу як
об’єднання європейських держав –
розвинутих, успішних, що впевнено
прямують шляхом соціально-економічного прогресу.
В цей день визначається єдність
держави та міжнаціональне порозуміння як найважливіша суспільна
цінність, яка є головною умовою для
динамічного розвитку та процвітання
України.
Водночас, в останній період Україна стикнулася з чисельними проблемами, до яких призвели як внутрішні,
так і зовнішні чинники. Росія спровокувала збройне протистояння на сході
України та відкрито вторглася військами до України.
Під впливом цих подій, Український народ дійшов згоди та повністю
усвідомлює важливість шляху в напрямку євроінтеграції України, оскільки єдиним реалістичним виходом із
ситуації, в якій опинилася Україна, є
інтеграція України у європейські та
євроатлантичні структури, зокрема з
метою надання необхідної допомоги
Україні, яка нині стикнулася з найпотужнішим агресором у світі.
Україна заінтересована у мирному
врегулюванні ситуації в східних регіонах та припиненні людських жертв,
а також продовжує залишатися відданою Мінським домовленостям і

сподівається на підтримку іноземних
держав з метою недопущення подальшої ескалації.
Україна переконана, що іноземні
партнери у різних форматах мають
вжити негайних заходів з метою примусу Росії до припинення агресії та
повного виконання Мінських домовленостей, передусім стійкого припинення режиму вогню, виведення
військ, найманців та військової техніки з території України, сприяння встановленню контролю над кордоном з
обох боків, звільнення всіх без винятку заручників.
Важливим елементом встановлення миру є продовження здійснення
міжнародного тиску для забезпечення миру на сході України та демонстрації Росії наполегливого очікування
від неї реалізації Мінських домовленостей.
У цьому зв’язку важливо пам’ятати,
що українці ведуть боротьбу за свободу, єдність і демократію в Європі і
світі в цілому.
Україна була і буде єдиною, соборною, вільною, демократичною
та європейською державою, а День
Соборності України був і назавжди
залишиться святом національного
єднання, нагадуванням про знаменні
історичні події, які заклали підвалини української незалежності, стали
надійним орієнтиром у відповідальному процесі державотворення на
шляху до національного прогресу,
розбудови демократичної та успішної
України!
Велика заслуга у ствердженні Соборної та Вільної України належить
закордонному українству, яке цілеспрямовано та послідовно підтримує
Україну за межами держави, в усіх
країнах світу, зокрема Словаччині.
Посольство України
в Словацькій Республіці

Минає 80-річчя з дня народження Василя Симоненка
У 2015 році відзначається
80-річчя з дня народження Василя
Симоненка відповідно до постанови Верховної Ради України «Про
відзначення 80-річчя з дня народження Василя Симоненка» № 295-

VII. Василь Андрійович Симоненко
є відомим українським поетом
і журналістом, шістдесятником.
В. Симоненко народився 8 січня
1935 р. в с. Біївці Лубенського району Полтавської області.
У 1952 році після закінчення
середньої школи В. Симоненко поступив на факультет журналістики
Київського університету.
Після закінчення університету
молодий журналіст за направленням працював в обласній партійній
газеті «Черкаська правда». В. Симоненко працював начальником відділу пропаганди в газеті «Молодь
Черкащини».
В 1963 році В. Симоненко став
власним кореспондентом загальноукраїнської «Робітничої газети».
В. Симоненко видав свою першу і
єдину за життя збірку поезій «Тиша і грім», після якої його стали
вважати вільнодумцем.
У 1962 році В. Симоненко випадково виявив місця поховань
розстріляних органами КДБ на
Лук’янівському та Васильківському цвинтарях, а також у Биківні
(про що написав відповідну заяву
до міської ради).

5

УКРАЇНА

У 1963 році В. Симоненко був
жорстоко побитий працівниками
органів КДБ на залізничній станції
ім. Т.Шевченка у місті Смілі, після
чого йому відмовили нирки. Нев
довзі поет помер у головній обласній лікарні. В. Симоненко похований в м.Черкаси.
Посмертно були опубліковані
такі збірки поезії В. Симоненка:
«Земне тяжіння» (1964), «Поезії» (1966), «Лебеді материнства»
(1981), казки «Цар Плаксій та Лоскотон» (1963), «Подорож у країну
Навпаки» (1964), збірка новел «Вино з троянд» (1965).
У 1995 році Василю Симоненку
посмертно присуджено Державну
премію імені Т. Шевченка.
У 1998 році в м. Черкаси був від-

критий Літературно-меморіальний
музей Василя Симоненка. Черкаська спеціалізована школа №33 носить його ім’я.
Ім’ям поета названі вулиці у багатьох містах України, зокрема в
Голосіївському районі м. Київ.
25 грудня 2008 року Національний банк України випустив в обіг
пам’ятну монету номіналом 2
гривні, присвячену поету.
Феномен творчості Василя Симоненка з роками набуває більш
глибинного і пророцького змісту,
оскільки він є одним з найвідоміших
українських поетів шістдесятників,
які виступали за ідеали свободи і
демократії та незалежність України.
Посольство України в
Словацькій Республіці

26 січня 2015 року Українсько-словацька ініціатива разом з ГІ «Євромайдан Словаччина» організували

акцію протесту біля Посольства РФ
в Словаччині з вимогою щодо звільнення Н. Савченко.

Ювілей «Всесвіту»
Найстаріший український літературний журнал «Всесвіт» відзначає 90-річчя свого існування. Журнал «Всесвіт»
присвячений іноземній літературі. Під
час свого існування журнал надрукував
понад 500 романів, тисячі поетичних
добірок, повістей і драматичних творів.
Який же генезис цього журналу? Його започаткували Харкові, де 15 січня
1925 р. і вийшов перший номер. Заснов
ником журналу були Василь Блакитний, Микола Хвильовий, Олександр
Довженко, Кость Гордієнко. Відтоді
дев’ять років постійно «Всесвіт» виходив у Харкові. Його початковий тираж
становив 7-10 тисяч примірників, пізніше сягнув 40-60 тисяч примірників. Однак на подальше спрямування журналу
впливають політичні обставини – він
стає більш сухим і заполітизованим.
Доходить і до змін у складі редакції.
Наприкінці 1925 року помирає один з
основоположників часопису Василь Еллан
Блакитний.
Другий
головний
редактор,
Євген Касянко, теж
був репресований на
початку 30-х років і
загинув у концтаборі.
У 1933 році застрелився М. Хвильовий,
який працював заступником головного
редактора журналу у
перші роки його існування. Арештованим і розстріляним
був і третій головний
редактор Ф. Таран. У
1934 р. після випуску
354 номера журнал
було закрито. Журнал знову повертається до своїх читачів під час так званої
«хрущовської відлиги». З ініціативи
М. Рильського, П. Тичини, М. Терещенка, а також О. Гончара, П. Загребельного, Ю. Збанацького. І так 1958 р. «Все
світ» відродився як журнал іноземної
літератури.
Перша зустріч зі словацькою літературою на сторінках «Всесвіту» відбулася
аж кінцем 50-х та початком 60-х років. У
першому номері «Всесвіту» за 1959 рік
появляється переклад віршованого твору Цтібора Штітніцького «Грудневий
вечір» (автор перекладу Олекса Ющенко). З прози це був роман М. Крно «Повернуся живий» (пер. Т. Величко–Безгудової, А. Сулименка). До цього періоду
належить і публікація поезії Штефана
Жарі «Нова зірка» (переклад Є. Нарубіної, Г. Коновалова), «Різьбярі камей»
(переклад М. Гірника), поезії Войтєха
Мігаліка «Жовтень» (перекладач Юрій
Петров), «Пісня про Батьківщину» (перекладач Василь Швець), «Революція»
(перекладач Іван Гончаренко).
На початку 60-х років на сторінках
«Всесвіту» друкувалася поезія Ф. Краля, Л. Ондрейова, Я. Понічана, М. Разуса, В. Райсела, М. Руфуса, М. Разусової-Мартакової, Я. Смрека, В. Турчані,
М. Ферка, А. Плавку, М. Лайчака. Багато
українських перекладачів у цей час перекладає словацьку класику – С. Ваянського (М. Бажан), П. Ґвєздослава
(А. Патрус–Карпатський, А. Малишко),
Я. Краля (С. Голованівський), Я. Ботта
(Д. Паламарчук та Л. Первомайський),
Ш. Крчмері (В. Мисик). З прозових та

Акція протесту з вимогою звільнення Надії Савченко
У протесті взяли участь: голова
Українсько-словацька ініціативи Людмила Вербицька, координатор ГІ «Євромайдан Словаччина» Антон Горшков, члени Музично-драматичного
ансамблю ім. Т. Шевченка, інші представники української національної
меншини Словаччини та громадяни
Словаччини, які підтримують Україну
та вимагають звільнити Н. Савченко.
Протест проходив під гаслами щодо звільнення Н. Савченко та закликами стосовно надання допомоги Україні з припинення російської агресії.
Акція протесту була продовженням
активних дій української національної
меншини Словаччини з метою сприяння звільненню Н. Савченко після
підписання 22 січня 2015 р. Звернення
до вищих посадових осіб Словаччини
щодо надання допомоги України у
справі визволення Н. Савченко.

драматичних творів це були переважно
твори, які тематично торкалися боротьби словацького народу проти фашизму.
У цьому зв’язку не можна не згадати роман Владіміра Мінача «Дзвони звітують
день» у перекладі Г. Кочура (1963, ч. 6,
7, 8), який у 1964 році виходить також
окремою книжкою у київському видавництві «Дніпро». Це стосується і драми
Петра Карваша «Всеношна» у перекладі
Д. Андрухова (1962, ч. 4, с. 6-38).
У 70-х роках доходить до більшого зацікавлення словацькою літературою. У
1971 році на сторінках «Всесвіту» виходить роман словацької письменниці Гани Зелінової «Чардаш диявола» (1971, ч.
4. –с. 24– 60; ч. 5. – с. 78-133) у перекладі
Дмитра Андрухова та Ярослава Дзири.
З поетичних перекладів слід згадати добірку віршів Лаца Новомеського у
перекладі Григорія Конура (1971, ч. 11, с.
101-105),

У 1972 році головним редактором
«Всесвіту» став Дмитро Павличко. У
другому ж номері журналу за цей рік
широко представлена словацька новела. Український читач тут вперше мав
змогу детальніше познайомитись з короткою прозою таких словацьких письменників, як Рудольф Яшік, Владімір
Мінач, Гана Зелінова, Вінцент Шікула,
Петер Ярош.
Після прозових творів у «Всесвіті»
знову було представлено словацьку поезію: у 1973 р. поезію Андрея Плавки у
перекладі Романа Лубківського.
А, наприклад, поезія Мілана Руфуса
вперше з’явилась на сторінках журналу у 1962 році (ч. 11, с. 11). Це був вірш
«Поезія» у перекладі Г. Кочура. Добірку
поезії М. Руфуса видрукувано у 1979 р.)
ч. 9, с. 9). Автори перекладів – П. Марусик та М. Рябчук. Українське пізнання
творчого доробку поета Мілана Руфуса
стало набагато глибшим після видання «Вибраних творів» у перекладі Віталія Конопельця (Словацьке педагогічне видавництво у Братиславі, відділ
української літератури в Пряшеві, 1991
р.). До цього, правда, ще слід додати й
«Антологію словацької поезії XX століття» (Київ: Основи, 1997), яку підготував
Дмитро Павличко.
У 80-х роках на сторінках «Всесвіту»
(1985, ч. 3,-1985, ч. 5) була представлена
сучасна словацька поезія, яку репрезен
тували окремі вірші твори Андрея
Плавки, Войтєха Мігаліка, Павла Койша, Мирослава Валека, Яна Ондруша,
Мілана Лайчака, Маріяна Ковачіка,
Мілана Ріхтера, Яна Замбора, Войтєха
Кондрота, Любоміра Фелдека, Яна Бузаші у перекладі Віктора Терена та ціла
добірка віршів Лідії Вадкерті-Ґаворнікової у перекладі Віктора Терена.
З прозових творів цього періоду слід
згадати публікацію журнального варіанту повісті Яна Йоганідеса «Слони з
Маутгаузена» («Всесвіт», 1987, ч. 11) у
перекладі Галини Сиваченко, яка була
також перекладачем повісті Йозефа Кота «Кегельбан» (1986, ч. 2).
Чимало місця журнал «Всесвіт» присвятив також аналізу та розвиткові словацько-українських та українсько-словацьких літературних взаємозв’язків.
Засвідчує це хоча б широке рецензування книжкових видань українських
авторів, які вийшли у словацькому перекладі.
А що торкається сучасного, то у
зв’язку зі словацькою літературою на
сторінках «Всесвіту» не треба залишатись у площині спогадів чи навіть ностальгії. Знову поступово появляється на
його шпальтах сучасна і класична словацька література.
Журнал «Всесвіт» був і залишається
місцем якісного художнього перекладу
і публіцистики, твердинею українства в
бурхливому і неспокійному геополітичному сучасному.
Іван ЯЦКАНИН.
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Померла Олена Гапак
9 січня 2015 року тихо в сімейному колі в Братиславі померла д-р Олена Гапак,
кандидат наук (дівочим прізвищем Данилич). Майже все життя у неї були проблеми з серцем. Належала до тих пацієнтів,
яких на початку шістдесятих років минулого століття оперував у Брно проф. Навратіл. З тих пір вона була змушена дотримуватись строгого щоденного режиму і свої сили роздавати між
сім’єю і працею…
Тіло покійної було кремоване в Братиславі. Останнє прощання
було на Ольшанському цвинтарі в Празі і її прах покладений у сімейну гробницю
Вона народилася 3 листопада 1938 р. в Добрянському на Закарпатті, де відвідувала школу. Під час Другої світової війни її батько
Андрій Данилич воював в корпусі генерала армії Людвіка Свободи.
В Чехії він зазнав тяжке поранення і довго лікувався. У 1947 році,
повертаючись на рідне Закарпаття, під час аварії поїзда знову постраждав і довго лікувався в Празі. Через заслуги перед Чехословаччиною, власті задовольнили його просьбу, аби дружина з трьома дітьми могла переселитись до Праги, де сім’я отримала квартиру і чехословацьке підданство.
У Празі Олена Данилич продовжила навчання в чеській горожанці і згодом навчалась у 9 і 10 класах одинадцятирічної середньої
школи. Тим не менш, в 1955 році поступила в останній клас одинадцятирічної школи в Пряшеві, у наш український клас, і тут матурувала вже разом з нами в 1956 році. Олена відразу стала улюб
ленцем нашого класу і відтоді ми її називали НАШОЮ ОЛЕНОЮ.
Після здобуття атестату зрілості навчалася на Педагогічному
факультеті Університету Коменського в Братиславі. Після закінчення навчання залишилася працювати в університеті і незабаром
вийшла заміж за історика д-ра Павла Гапака, доктора наук. У 60-х
роках у них народилося двоє синів.
У своїй професійній та науково-педагогічній роботі в основному
присвятила себе соціології і була спеціалістом у медичній педагогіці. Вона працювала з молоддю, яка опинилась на роздоріжжі. І не
раз їй вдавалось допомогти багатьом молодим людям.
З роками серце Олени все більше і більше зраджувало. У 2010
році вона перенесла ще одну операцію на серці (3 байпаси і 1 клапан), але, на жаль, результат не був таким, як очікувався… Проблеми зі здоров’ям наростали. В останні два роки вона з нами – однокласниками говорила тільки по телефону.
Ми ніколи не забували про неї. З наших поматуральних зустрічей
в Пряшеві ми посилали їй вітання. Вона, однак, на наші зустрічі могла прийти лише одного разу, в 2001 році, коли ми зустрілися після
45 років. І навіть тепер, після її кончини, ми мобілізували свої сили і
обіцяємо, що добро, яке несла вона людям, ми понесемо далі.
Вічная їй пам’ять!
За однокласників
Олена Масиця-Бодіан, Прага,
Ґабріела Шутяк, Братислава.

Гумор
***

Урок російської мови в грузинській школі.
Учитель: Діти, розкладіть
по членам речення: «Хлопець
з дівчиною пішли в баню помитися».

Програма радіо
1.2.2015 – неділя (У)
20.30 – 21.00 – Особистості на радіо: Єва Олеар
21.00 – 21.30 – Гіт-парад українських пісень
21.30 – 22.00 – Корені – реприза
22.00 – 23.00 – З радіоархіву
2.2.2015 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
3.2.2015 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
4.2.2015 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
5.2.2015 – четвер
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
6.2.2015 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
7.2.2015 – субота (Р)
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
19.00 – 20.00 – Радіожурнал русинський

Гогі: Дівчина – подлежащеє,
хлопець – надлежащеє, баня –
предлог.
Учитель: Сідай, чотири.
Гогі: Чому чотири?
Учитель: Дівчина – подлежащеє, хлопець – надлежащеє,
баня – мєстоімєніє, помитися –
предлог.
20.00 – 21.00 – Радіо молодих.
Казка: 1. – як любов
21.00 – 21.30 – Подоби життя:
Василь Турок-Гетеш, недожите
75-річчя
21.30 – 22.00 – Музика національностей
22.00 – 23.00 – Бесіда кумів реприза
8.2.2015 – неділя (Р)
20.00 – 21.00 – Село грає, співає і
думу думає
21.00 – 21.30 – Гіт-парад русинських пісень – реприза
21.30 – 22.00 – Літературне віконце – реприза
22.00 – 23.00 – З радіоархіву – реприза
9.2.2015 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
10.2.2015 – вівторок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
11.2.2015 – середа
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
12.2.2015 – четвер

На світанку історії
Постаті Київської Русі (16)
Ігумен Варлаам
Преподобний Варлаам Печерський (р. і м. нар. невід.
– 1065 р., м. Володимир, теВолодимир-Волинський
пер
Волинської обл.) – києво-печерський святий, перший ігумен Києво-Печерського монастиря.
Син київського воєводи, представника старовинного боярського роду Яна Вишатича, внук
Вишати Остромирича. Отримав
добру християнську освіту і з
юності відрізнявся душевною
чистотою. Змолоду, відвідуючи
преподобного Антонія, захопився благочестивим життям
києво-печерських подвижників
і наважився назавжди залишити світ з усіма його принадами
та жити в печері. Свій таємний
задум він відкрив преподобному
Антонію, але той, схвалюючи намір юнака, зауважив, щоб слава
цього світу не відвернула його
від чернецтва. Через день після
цієї бесіди з преподобним Антонієм Варлаам залишив батьківський дім і навіть свою заручену наречену і, одягнувшись
у пишні шати, з великим почтом,
на багато вбраному коні під’їхав
до печери преподобного Антонія. Смиренні ченці вийшли назустріч вельможі та з поклоном
і шаною його прийняли. Варлаам, зійшовши з коня і вклонившись до землі преподобному,
скинув із себе і поклав до ніг
преподобного боярські шати, а
далі – підвів до нього свого коня й почет і смиренно проказав:
«Ось принади світського життя;
як хочеш, так і вчини з ними,
а я вважаю їх за ніщо, хочу з вами жити в печері, аби придбати
Христа і ніколи не вернутися
до свого дому». Преподобний
старець відповів: «Пам’ятай, чадо, кому ти даєш обіцянку і чиїм
ти воїном хочеш бути. Тут невидимо предстоять Ангели Божі
і приймають твої обіцянки. Дивись: а якщо батько твій, прийшовши сюди, насильно візьме
тебе – адже ми допомогти тобі
в цьому не в силах, – і ти опи18.15 – 18.40 – Радіоновини (У)
13.2.2015 – п’ятниця
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
14.2.2014 – субота (У)
14.00 – 15.00 – Музичні вітання
20.00 – 21.00 – Радіо молодих.
Казка про півника та курочку
21.00 – 21.30 – Корені
21.30 – 22.00 – Музика національностей
22.00 – 23.00 – Особистості на радіо – реприза
15.2.2015 – неділя (У)
09.00 – 10.00 – Літургія ПЦ
20.00 – 21.00 – Клуб професорів
21.00 – 21.30 – Гіт-парад українських пісень – реприза
21.30 – 22.00 – Літературне віконце – реприза
22.00 – 23.00 – З радіо архіву – реприза
16.2.2015 – понеділок
18.15 – 18.40 – Радіоновини (Р)
Зміна програми можлива.

нишся брехуном і відступником
від Бога!» Але Варлаам сказав:
«Якщо і мучити мене стане батько мій, не вернуся до світського
життя і тільки прошу тебе, отче,
пострижи мене». Після цього,
за розпорядженням преподобного Антонія, блаженний Никон
постриг Варлаама в ченці і зодягнув його в чернечу одіж.
Ця переказана в Патерику Києво-Печерському подія відбулася
в 1055 р. Преподобний Варлаам
став першим ігуменом Києво-Печерського монастиря. Прийнявши керівництво, він ще більше
відзначився чернечими подвигами. Поступово братія зростала. Коли ж її кількість сягла 20,
то преподобний Варлаам зауважив, що печерна церква занадто мала і не вміщає всіх ченців.
У 1058 р., попросивши благословення преподобного Антонія,
преподобний Варлаам побудував
над печерою дерев’яну церкву
в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці. Відтоді місце поселення
святих подвижників стало видимим для всіх. Блаженний Варлаам недовго пробув ігуменом
печерної братії. З волі великого
князя Ізяслава Ярославича його
перевели «в монастир святого
мученика Димитрія і в ньому поставлений був ігуменом».
Монастир св. Димитрія було засновано великим князем
Ізяславом на честь його Ангела, великомученика Димитрія.

VV Портрет (уявний) Варлаама
Печерського.

Тут преподобний Варлаам продовжував з тією ж ревністю
і святістю боговгодно пасти довірене йому нове стадо Христове. Він намагався запровадити
в новій обителі дух і правила
преподобних отців Печерських.
Бог благословив труди преподобного ігумена, і нова обитель
стала відома чеснотами і подвигами її ченців. Двічі преподобний Варлаам здійснював паломництво до святих місць Єрусалима і Константинополя, як для користі своєї душі, так і для блага
Церкви бажаючи краще ознайомитися з життям ченців Східної
Церкви і вивчити церковний
чин богослужіння. Повертаючись із другої подорожі, він занедужав і помер у Володимирському Святогірському (Зимненському) монастирі на Волині. Перед
смертю Варлаам побажав бути
похованим у Печерській обителі,
якій заповів усі ікони й церковні
обладунки, що набув у Царгороді. Його поховали в Печерській
обителі в Ближніх печерах.
«Українці в світі».

Консульський підрозділ Посольства
України в Словацькій Республіці
Керівник:
Адреса:
Телефон:
Факс:
Ел. пошта:

Богданова Світлана Степанівна
другий секретар з консульських питань
81101, Словацька Республіка, м.
Братислава, вул. Радванська, 35.

(00 4212) 59202836, (00 4212) 5920 2816,
(00 4212) 5920 2813 (екстреної допомоги
виключно для отримання інформації про
надзвичайні події)
(00 4212) 59202837
emb_sk@mfa.gov.ua, ukremb@ukrembassy.sk

Графік роботи: 08:30 – 11:30 прийом громадян; 14:00 – 16:00
видача документів, перерва: 12:00 – 13:00, вихідні дні: СБ-НД
До уваги заявників

Повідомляємо, що Посольство України в Словацькій Республіці
буде проводити виїзні консульські обслуговування громадян на
сході країни в приміщенні Центру української культури за адресою:
м. Пряшів, вул. Янка Бородача, 5.
У 2015 році виїзні консульські обслуговування проходитимуть
з 9 до 12 год. кожну третю п’ятницю місяця, починаючи з лютого, за
наступним графіком:
1. 20 лютого
2. 20 березня
3. 17 квітня
4. 15 травня
5. 19 червня
6. 17 липня
7. 21 серпня
8. 18 вересня
9. 16 жовтня
10. 20 листопада
11. 18 грудня
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Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
консульського відділу Посольства 02/59202816 з 14 до 15 год.
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