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ВСТУП 

Серед професіональних установ русинів-українців Чехо-Словаччини помітне місце посідає 

Свидницький музей української культури, який у 1991 році завершив 35-річний етап свого 
розвитку. 

Вивчення історії, пошана до минулого вже з давніх давен стояли в центрі уваги кОжної 

культурної людини. Пам'ятки матеріальної та духовної культури становлять невід'ємну 

частину нашого загального багатства. Вони відображають основні етапи розвитку люд

ського суспільства, документують закономірності історичного процесу та визрівання його 

основної рушійної сили ,- народу. В пам'ятках історії та культури - архітектурних спору

дах, рукописних книгах, творах мистецтва, в піснях та інших проявах народної творчості вті

лені етичні й естетичні, соціальні й політичні ідеали найширших народних мас. 

І нам, русинам-українцям, йдеться про комплексне вивчення та збереження найосновні

ших документів, які засвідчують конкретні питання етнічної історії, побуту, матеріальної і 

духовної культури народу. Така документація - необхідна передумова наукового обгрунту

вання історичного походження та етнографічної специфіки цього населення, розкриття діа

лектичної єдності його культури з материнською культурою українського народу, а також 

тісних взаємозв'язків з культурою чехів і словаків, з якою її поєднують інтереси громадян 

спільної батьківщини - Чехо-Словаччини. Таж українці разом з чехами і словаками на про

тязі довгих сторіч жили і творили в тому ж самому природно-географічному середовищі. 

Крім того, між ними майже H~ було жодного мовного бар'єру, а історична закономірність 

позначила їх спільною долею в боротьбі за збереження самобутності та соціальної свободи. 

Культура населення українського етносу в ЧСФР є, отже, складовою частиною культури 

чехо-словацької. Якраз тому вивчення, документація та охорона пам'яток історії та куль

тури цього населення є складовою частиною культурної політики в Чехо-Словаччині. 

Музей української культури у Свиднику в сучасному належить до мережі державних куль

турно-освітніх закладів Східнословацького крайового національного комітету в Кошицях~ 
Це єдина національна установа такого типу в Ч СФ Р, завданням якої є документувати істо

рико-культурний розвиток українських співгромадян та специфічними музейними засобами 

популяризувати його між широкими верствами населення. В області культурно-виховної 

роботи завданням музею є активно впливати на правильне формування людини нашої епо

хи, виховувати, зокрема, молодше ПО,коління в дусі національної гордості, чехо-словацького 
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UVOD 

Spomedzi profesionalnych institucif Rusfnov-Ukrajincov Cesko-Slovenska vyznamne miesto patrf 
Muzeu ukrajinskej kultury уо Svidnfku, ktore roku 1991 zavrsilo 35-госпй etapu svojho rozvoja. 

Poznanie hist6rie, ucta k minulosti иі odpradavna Ьоlі stredobodom pozornosti kaideho kultur
neho cloveka. Pamiatky materialncj а duchovnej kultury su neoddelitel'nou sucasiou nasho сеl
koveho bohatstva. Odraiaju hlavne etapy rozvoja l'udskej spolocnosti, dokumentuju zakonitosti 
historickeho procesu а vyzrievanie jeho hlavnej hybnej sily - l'udu. Pamiatky hist6rie а kultury 
- architektonicke stavby, rukopisne knihy, umelecke diela, piesne а іпе prejavy l'udovej tvori
vosti vtel'ujt. v sebe eticke а esteticke, socialne а politicke idealy najsirsfch vrstiev l'udovych mas. 

Aj пат Rusfnom-Ukrajincom CSFR ide о komplexne poznanie а zachovanie najhlavnejsfch 
dokladov potvrdzujucich konkretne otazky etnickej hist6rie, sp6sobu iivota, materialnej а du
chovnej kultury l'udu. Takato dokumentacia je nevyhnlltnym predpokladom vedeckeho zd6vod
пепіа historickej identity а etnografickej zvlastnosti tohto obyvatel'stva, vysvetlenia dialektickej 
jednoty jeho kultury s materinskou kulturou ukrajinskeho naroda, ako aj tesnych vzajomnostf 
s kulturou Cechov а Slovakov, s ktorou ju spajaju zaujmy оЬсапоv spolocnej vlasti - Cesko-Slo
venska. Ved' Ukrajinci spolu s Cechmi а Slovakmi v priebehu dlhych starocf ііlі а tvorili v tom 
istom prfrodno-geografickon1 prostredf. Okrem toho medzi піті пеЬоlо takmer iiadnej jazykovej 
Ьагіегу а historicka nevyhnutnosi ich poznamenala spolocnym osudom v zapase za zachovanie 
svojbytnosti а socialnej slobody. Kultura obyvatel'stva ukrajinskeho etnika v CSFR je teda sucas
іои kultury Cesko-slovenskej. Ргауе preto poznanie, dokumentacia а ochrand pamiatok hist6rie 
а kultury tohto obyvatel'stva je jednym z clankov kulturnej politiky v Cesko-Slovensku. 

Muzeum ukrajinskej kultury уо Svidnfku v sucasnosti patrf do siete statnych kulturno
vychovnych ustanoviznf Vychodoslovenskeho krajskeho narodneho ууЬоги v Kosiciach: Je to 
narodnostna institucia, jedina tohto druhu v CSFR, poslanfm ktorej je dokumentovai historicko
kulturny rozvoj ukrajinskych spoluobcanov а specifickymi muzejnymi formami popularizovai hu 
medzi sirokymi vrstvami obyvatel'stva. V oblasti kulturno-vychovnej ргасе ulohou muzea je 
aktfvne prispievai k spravnemu formovaniu clovcka sucasnej epochy, vychovavai najma mladsie 
pokolenia v duchu narodnej hrdosti, cesko-slovenskeho vlastenectva а humanizmu. Svojou aktfv
пои Cinnosiou sa vyznamnou тіегои podiel'a па rozvoji cesko-slovenskej vedy а kultury, па 
zvysovanf politickej, odbornej а kulturnej игоупе оЬСапоу. 

Muzeum ukrajinskej kultury je jednou z najmladsich institucif v ralnci vychodoslovenskej 
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патріотизму та гуманізму. Своєю активною діяльністю музей визначною мірою бере участь 

у РОЗВИ1ї,У чехо-словацької науки та культури, отже, й на підвищенні політичного, фахо

вого та культурного РІВня громадян. 

Музей української культури - один з наймолодших в рамках мережі східнословацьких 

музейних закладів. 35 років - це невеликий період з погляду загальної історії людства та 

його культури. Все-таки. багаті фонди, які дбайливо зберігаються в експозиціях та депози

тах музею, значно перевершують той час, на протязі якого працівники музею з величезним 

натхненням та любов'ю збирали документи про матеріальну й духовну культуру свого наро

ду. у музеї знаходяться цінні пам'ятки, які документують усі періоди історичного розвитку 

русинів-українців ЧСФР. Ці періоди, починаючи від перших слідів оселення краю аж по 

сучасні дні, охоплюють понад три тисячі років. 

Свідчення історії, які зберігаються у фондах Музею української культури, мають вели

чезне значення. Аджеж людство завжди, коли опинялося на роздоріжжі свого дальшого 

розвитку. заглядало у майбутнє через історію. Оглядаючись назад, шукало в ній вихід із 

скрутних ситуацій. Кожна доба радикальних змін, коли виникає потреба нової орієнтації на 

шляху розвитку суспільства, коли необхідна переоцінка багатьох перед тим непорушених 

проблем, характеризується діалогом з історією, використанням історичного досвіду. 

Історія українців ЧСФР пере~онливо доводить, що це населення по мірі своїх можливос

тей сприяло прогресу. найсвітлішим ідеям людства. Наші предки вже від найдавніших часів 
рішуче протистояли усім формам соціального й національного гноблення. 

Українці, разом зі словаками та іншими народами, на протязі довгих сторіч вперто відсто

ювали свої основні людські права. Так це було в період феодалізму, за часів Австро-Угор

ської монархії, за бувшої Чехословацької республіки, фашистського поневолення і т. п. 

Світлою сторінкою нашої історії та яскравим прикладом братнього інтернаціонального 

співжиття є відомі виступи Адольфа Добрянського в Угорському сеймі, де він твердо відсто

·ював також політичні й національні інтереси словаків та інших слов'ян монархії. Подібно й 

передові представники словацького народу, як, наприклад, Л. Штур, й. Гурбан, Б. Носак
Незабудов та інші, активно виступали в період Відродження й за національні права західно

українського населення. 

Хоч українці Східної Словаччини жили колись в дуже важких політичних та соціально

економічних умовах, зате культура у них надзвичайно багата. Так, наприклад, їхні пісні -
це перлини народної творчості, відомі в цілім світі. І де б не лунали вони, завжди полонять 

душу людини, викликають глибокі почуття й велику пошану до її творця та носія - про-
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muzealnej siete. 35 rokov - to je pomerne kratke obdobie z pohfadu vseobecnych dejfn l'udstva 
а jeho kultUry. Avsak bohate zbierky, ktore sa starostlivo ochranuju v depozitaroch muzea, 
znacne prevysuju ten cas, v priebehu ktoreho pracovnfci s vel'kym zanietenfm а laskou zhromaz
d'ovali dokumenty о materialnej а duchovnej kulture l'udu. V muzeu sa nachadzaju сеппе pamiat
ky, ktore dokumentuju vsetky obdobia historickeho vyvoja Rusfnov-Ukrajincov CSFR. Tieto 
obdobia, роспис prvymi stopami osfdlenia kraja az ро sucasne dni, zahrnuju viac ako tritisfc 
rokov. 

Svedectvo hist6rie, ktore sa nachadza vo fondoch Muzea ukrajinskej kultury та nesmierny 
vYznam. УесІ' fudstvo vzdy, ked' sa ocitlo па razcestf svojho d'alsieho vyvoja, dfvalo sa do buduc
nosti cez hist6riu. Poohliadnutfm sa spat hfadalo v nej vychodisko zo zlozitej situacie. Kazda doba 
radikalnych zmien, ked' vznika potreba novej orientacie па ceste rozvoja spolocnosti, ked' sa 
vyzaduje prehodnotenie mпоЬусЬ doposiaf nenastrbenych hоdпбt, vyznacuje sa dial6gom s his
t6riou, vyuzitfm dejinnych skUsenostf. 

Dejiny Ukrajincov CSFR presvedcivo dokazuju, ze toto obyvatel'stvo vzdy podfa svojich 
moznostf пароmаЬаlо pokroku, najsvetlejsfm idealom l'udstva. Nasi predkovia uzod pradavnych 
cias rozhodne сеlіlі vsetkym formam socialneho а narodnostneho Utlaku. 

Ukrajinci spolu so Slovakmi а prfslusnfkmi іпусЬ narodov v priebehu dlhych starocf tvrdo hajili 
svoje zakladne l'udske prava. Tak to Ьоlо v obdobf feudalizmu, v dobe Rakusko-Uhorskej 
monarchie, za byvalej Ceskoslovenskej republiky, fasistickej poroby atd'. 

Vyraznou kapitolou nasej hist6rie а markantnym prikladom bratskeho internacionalneho spolu
zitia su zname vystupenia Adolfa Dobrjanskeho v Uhorskom sneme, ktorymi nekompromisne 
branil taktiez politicke а narodnostne zaujmy Slovakov а іпусЬ Slovanov. Podobne aj vyznamnf 
predstavitelia slovenskeho naroda, ako naprfklad L. Stur, J. Hurban, В. Nosak-Nezabudov 
а d'alSf, aktfvne vystupovali v dobe Obrodenia aj za narodnostne poziadavky zapadoukrajinskeho 
obyvatel'stva. 

Napriek tomu, ze Ukrajinci vychodneho Slovenska zili v minulosti vo vel'mi nepriaznivych роli
tickych а socialno-ekonomickych podmienkach, je ісЬ kultura mimoriadne bohata. Ved' naprfklad 
ukrajinske piesne patria medzi skvosty l'udovej tvorivosti а su zname v сеlот svete. Vedia ocarit 
kazdeho, kto ісЬ pocuva, vyvolat hlboke city а taktiez uctu k ісЬ tvorcovi а nositel'ovi - prostemu 
l'udu. V tomto karpatskom regi6ne sa zachovali prekrasne l'udove zvyky а obycajne, ako aj іпе 
originalne prejavy materialnej а duchovnej kultUry. 

Z ukrajinskeho prostredia vychodneho Slovenska vzisli vynikajuce talenty v najr6znejsfch оыl--
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стого народу. В цьому карпатському регіоні збереглися також чудові народні звичаї та 

обряди, як і дальші оригінальні зразки народної матеріальної й духовної культури. 

З українського середовища Східної Словаччини вийшли визначні таланти в найрізнома

нітніших галузях професіонального мистецтва, яке цілком закономірно сприймається нами 

не тільки в контексті загальноукраїнському, але також як невід'ємна частина чехо-словаць

кої культури. 

А якраз посланням Музею української культури є зафіксувати це все, детально задоку

ментувати всі прогресивні традиції нашого народу. Таж документи, які знаходяться в архіві 

та експозиціях цього музею, дають русинам-українцям повне право бути гордими за свою 

ІСТОРІЮ. 

Отже, метою цієї публікації є не :гільки оглянути та спропагувати результати 35-річної 

діяльності Музею української культури, але водночас вказати також на можливості роз

витку культури національностей в умовах Чехо-Словацької республіки. 

Оскільки це перша публікація такого роду про історію та діяльність музею, вона аж ніяк 

не претендує на вичерпний аналіз проблематики. Однак сподіваємось, що й така форма пев

ної оцінки пройденого 35-річного шляху Музею української культури буде імпульсом до 

дальшої ще активнішої діяльності колективу його працівників на принципах наукового піз

нання, демократизму та гуманізму, отже, й на ')ринципах взаємного порозуміння, допомоги 

та співробітництва громадян усіх національностей нашої батьківщини. 

*Від 1. 1. 1991 р. МУК - в управлінні Міністерства 
культури СР. 
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stiach profesionalneho иmепіа, ktore sa celkom prirodzene apercipuje піеlеп v kontexte celoukra
jinskom, аlе taktiez ako neoddelitefna sucast cesko-slovenskej kultUry. 

Prave poslanim Muzea ukrajinskej kultury je fixovat toto vsetko, detailne dokumentovat revo
lиспе а іпе progresivne tradicie nasho fudu. Ved' doklady, ktore sa nachadzaju v archive а ехро
ziciach tohto muzea, davaju Rusinom-Ukrajincom рlпе pravo ЬуІ hrdymi па svoju hist6riu. 

Teda сіеl'оm tejto publikacie je піеlеп zhrnut а spropagovat vysledky 35-rocnej Cinnosti Muzea 
ukrajinskej kultury, аlе zaroveii poukazat aj па moznosti rozvoja kultury narodnosti v podmien
kach nasho statu. 

Nakofko ide о prvu publikaciu tohto druhu, ktora sa zaobera hist6riou а Cinnostou muzea, uz 
vopred sme vylucili uplnost spracovania problematiky. Avsak dufame, ze aj tato forma urCiteho 
zhodnotenia uplynulej 35-rocnej cesty Muzea ukrajinskej kultury bude podnetom do d'alsej, este 
aktivnejsej Cinnosti kolektivu jeho pracovnikov па principoch vedeckeho poznania, demokra
tizmu а humanizmu, teda aj vzajomneho porozumenia, роmосі а spoluprace obcanov vsetkych 
narodnosti nasej vlasti. 

·Od 1. 1. 1991 MUK je v sрпіvе Ministerstva kultury 
SR. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОЧАТКИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ 

Намагання заснувати установу, яка б документувала 

розвиток національно-культурного життя найзахідні

шої частини українського населення, сягають до 

періоду другої половини ХІХ ст. Перша спроба 

'.шснувати український музей на Пряшівщині відома 

ще 3 1850 року, коли О. Духнович зорганізував у 
Пряшеві культурно-освітнє товариство «Літератур

ноє заведеніє»l. Це товариство, крім іншогu, поста

вило собі за мету документувати історію та культуру 

русинів-українців Пряшівщини та зберегти для май

бутніх поколінь колекцію найцінніших пам'яток. 

Різні документи про історичне минуле пряшівських 

українців, етнографічні матеріали і т. п. збиралися 

на кошти членів товариства. На жаль, у 1852 році 
реакційні асиміляторські урядові кола тодішньої 

Австрійської монархії припинили дальшу діяльність 

товариства, а придбаний матеріал, очевидно, розі

брали приватні особи. 

Питання про створення музею неодноразово пору

шувалось і в наступних періодах. Різні громадські та 

культурні діячі проявляли в цьому відношенні вели

чезну ініціативу. Свої мрії сподівались реалізувати в 

умовах першої Чехословацької республіки. Про це 

свідчать різні заклики заснувати «руський музей», 

опубліковані в місцевій пресі 20-30 років2 • Однак усі 

ці стремління ніяк не вміщалися в рамки тодішньої 

«демократії». 

Думка створити музей набуває на реальності аж 

після другої світової війни, коли й для національних 

меншостей в дусі прокламованої національної полі

тики поступово створюються часткові умови для рів

ноправного політичного і культурного життя. 

Після заснування Української національної ради 

Пряшівщини (1945 р.), Українського національного 
театру (1945 р.), Реферату українських шкіл (1945 р.), 
Української студії Чехословацького радіо (1949 р.) 

Пrимітки на с. 175 
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знову піднімаються голоси про створення україн

ського музею, який документував би не тільки істо

ричне минуле українців Пряшівщини, але й процес 

народно-демократичної перебудови краю. Так, 

наприклад, в 1947 році в ж. «Костер» публікується 
стаття під влучною назвою «Буде на Пряшівщині 

музей?», в якій автор дуже настирливо поставив 

питання збереження пам'яток народної культури для 

прийдешніх поколіньЗ . Свій сум та неспокій над про

паданням цінних пам'яток народу виливає також 

автор статті «Чом то ми нищимо, а другі народи тво
рять ?»4. 

Збирання та дослідження історичної спадщини 

українців Східної Словаччини в повоєнний період 

тісно поєднане з виникненням та діяльністю Україн

ської національної ради Пряшівщини. Вже в резолю

ції з'їзду делегатів українських сіл, який відбувся 

1 березня 1945 р. в Пряшеві, давалось повноваження 
Президії УНРП захищати культурні інтереси україн
ського населення Східної Словаччини. Цю вимогу 

УНРП намагалась реалізувати посередництвом своєї 

Культурно-освітньої ради, яка спрямовувала місце

вих фахівців на дослідження і вивчення народної 

культури українців Східної Словаччини. Окремі 

дослідники (Юрій Геровський, Михайло Дубай, 

Федір Лазорик) вказували на потребу утворення 

національного музею, в якому б документувалася 

народна культура української етнічної області Схід

ної Словаччини. Зокрема, Ю. Геровський дуже 

гостро порушив це питання в статті «национальны�й 

музей пряшевщины�)5 •. У своїй дальшій праці «На
родная культура населения пряшевщины�>/l Ю. 

Геровський обгрунтовано закликає до прискорення 

документації найцінніших проявів народної культу

ри, які поступово заникають наслідком процесу циві

лізації. Майже одночасно з Ю. Геровським на 

потребі вивчення народної культури українців Схід

ної Словаччини наголошує п"исьменник та фолькло-





рист Ф. Лазорик. В газеті «Карпатская звезда» він 

пише: «Коли іде слово про збережненя скарбів нашої 
місцевої народної культури, треба хоч би побічно' 
нагадувати необхідність зорганізувати з наших відпо

відних людей наукове етнографічне товариство для 

планомірної, а тим і успішної праці»7. 

Справу організувати «народний карпатський» 

музей було доручено Культурно-освітній раді УНРП, 

в рамках якої було створено також Музейне товари

ствоН. З цією метою влітку 1948 року під керівниц
твом Ю. Геровського здійснилася перша етногра

фічна експедиція в деякі українські села Східної Сло

ваччини. Членами експедиції були також Андрій 

Сухий, Юрій Костюк, Михайло Дубай, Іван Мацин

ський, Степан Гапак та Василь Зозуляк. Під час екс

педиції були зібрані цінні матеріали загальноісторич

ного, етнографічного, фольклорного, мистецького, 

діалектологічного та іншого характеру. Але 

оскільки справа заснування музею комплікувалась і 
подекуди звужувалась, матеріали, що зберігалися в 

незадовільних просторах, поступово нищилися та 

безслідно пропадали. Їх залишки були пізніше пока
зані на виставках в Меджилабірцях, Свиднику та 
Пряшеві9 . 

В 1950 році вже не говорилось про заснування 
українського музею, а тільки про українське відді

лення Пряшівського крайового музею: «В близком 
будущем будет учреждён в Пряшеве Краевой музей 

отечествоведческого характера. Краевой музей 

позаботится о систематическом исследовании края 

по стороне исторической, фольклорной, хозяйствен

ной, технической и природоведческоЙ. 

МатериаЛЬНЬІе издержки покроет КНК в Пряше

ве. Музей поведёт Краевая Музейная Коммисия, 

составленная из КУЛЬТУРНЬІХ деятелей Школьного 

реферата КНК. Украинский и городской музей в 

Пряшеве войдут в Краевой музей как самостоятель
НЬІе отделения»IО. 

~ Будова колишнього Крайового музею в Пряшеві 
Budova niekdajsieho Krajskeho muzea v Presove 
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Як пізніше виявилось, в рамках наведеного Крайо

вого музею не було створено відповідних умов для 

грунтовного та систематичного дослідження русин

сько-української людності Східної Словаччини. 

Цікаво запримітити, що ідея заснування україн

ського музею була в тому часі поширена також на 

Свидниччині. Відомо, що у зв'язку із створенням 

філіалу Сільськогосподарського архіву в Гуменному 

Рада Окружного національного комітету в Свиднику 

постановила, щоб усі предмети музейного характеру 

залишилися в Свидницькому окрузі для «планова

ного Музею русько-українського населення ЧССР у 
Свиднику» 11. 

На початку 50-х років виникають нові українські 

організації та установи: Культурний союз україн

ських трудящих ЧССР (після припинення діяльності 
УНРП в 1951 році); Піддуклянський український 
народний ансамбль (1953 р.); Український відділ Бра
тіславського дослідного інституту педагогіки 

(1953 р.); Кабінет української мови Пряшівського 
крайового педагогічного інституту; Кафедра україн

ської мови і літератури Пряшівського педагогіч

ного факультету Братіславського словацького 

університету (1953 р.) і т. п. У зв'язку з тим знову 

порушується питання заснування музею. 

В 1954 році було створено підготовчий комітет для 
організування музею. На його чолі стояв М. Дубай. 

З ініціативи цього комітету під час першого Свята 

пісні й танцю українців Чехо-Словаччини в 1954 році 
в Меджилабірцях було влаштовано історико-етно
графічну виставку. Ця виставка в значній мірі при

скорила справу заснування музею, оскільки вона 

підвищила інтерес широкої громадськості до нашого 

минулого. На, початку 1956 року питанням засну
вання музею займається Відділ освіти та культури 

Комісії уповповажених у Братіславі , а вже 22-го 

лютого того ж року Рада Пряшівського крайового 

національного комітету приймає постанову про 

заснування Українського етнографічного музею в 

Меджилабірцях l2 • Заснування музею було доруч~но 
вищезгаданому підготовчому комітетові, очоленому 

М. Дубаєм. І так у травні 1956 року отримали 



Михайло Дубай -
голова підготов

чого комітету по 
заснуванню Музею 

української куль

тури 

Michal ОиЬау -
predseda prfprav
ш~hо vyboru pre 
zalozenie Muzea 
ukrajinskej kultury 

декрети музейних працівників Діонизій Волковський , 

а згодом , в липні того ж року , й Ольга Грицак , яку 

було тимчасово призначено директором музею. 

Дуже активними в цьому відношенні були й свидни

чани, в результаті чого склалася навіть курйозна 

ситуація , про що свідчить слідуючий документ , дору

чений в тому часі Івану Кимаку , тодішньому завіду

ючому н. п. «Турист» у Свиднику: «На Вашу заяву 

відділення культури Ради Крайового національного 

комітету в Пряшеві приймає Вас на роботу в Музеї 

української культури в Меджилабірцях , починаючи 

1 січ нем 1956 року, а водночас доручає Вам викону
вати функцію директора музею аж до дальшого 

рішення ... »13. 
Правда, дирекція національного підприємства «Ту

рист» не звільнила Івана Кимака з його тодішньої 

посади , і він не зміг перевзяти функцію директора 

Музею українскої культури. 

Значну ініціативу проявив також Свидницький 
окружний національний комітет, про що свідчить 

лист від 13. 1. 1956 року, адресований Крайовому 
національному комітетові в Пряшеві , в якому, крім 

іншого, пропонується « . . . спільними силами нама
гатися побудувати музей у Свиднику і в одному 

будинку помістити так Музей української культури, 

як і Дуклянський музей національного визволення. 
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Це буде могутній музей , і є тут передумова , що він 
сповнить своє послання ... 
Напроти тому осмілюємось твердити , що у 

випадку влаштування Музею української культури в 

Красному Броді , він своє послання абсолютно не 

сповнить , оскільки гравітація відвідувачів у цьому 

напрямі не відчутна , і ніщо не насвідчує тому , що так 
станеться в майбутньому . . . 
Якщо КНК у Пряшеві вирішить помістити Музей 

української культури в СВИДН.Jfку , ми готові момен

тально тимчасово приділити просторі , сухі відповідні 

приміщення для депозитів до того часу , поки не буде 

вирішене питання нової будови для потреб обох 

музеїв , як наведено вище»14 . 

Як видно , був то нелегкий період в історії музею. 

Це підтверджують також слова тодішнього праців

ника музею Д. Волковського , який у своєму звіті за 

1956 рік пише: «Спочатку робилися різні підготовки , 

а в липні , коли я поступив на роботу в музей , Ольга 

Грицак була іменована директором музею , і тоді 

праця розпочалась повним темпом. 

В червні , з нагоди фестивалю молоді , у Свиднику 

влаштовано виставку. Було прийнято також участь у 

з 'їзді чехословацьких музейних працівників в Опаві , 

та відбулась студійна поїздка працівників музею по 

чеських та словацьких музеях. 

Праця музею проходила в дуже тяжких умовах , 

доказом чого є те , що за шість місяців свого існу
вання музей п'ять разів мусив переходити в інші при

міщення. Зараз він знаходиться в Крайовому музеї в 
Пряшеві і користується одним залом. Незважаючи 

на це , музей зробив за півроку велику працю: вико

нав річний план праф, закупив багато цінних історич

них та етнографічних речей. Всі ці предмети заре

єстровані , здокументовані , рознесені по інвентарях 

та онумеровані. Вони знаходяться в депозитарі у 

Свиднику. 

Ще донедавна навіть було невідомо , де музей буде 
перебувати. Зараз на підставі постанови Крайового 

національного комітету музей буде перенесено в 

цьому році до Красного Броду при Меджилабірцях. 

Маємо надію , що після всіх цих тяжких умов для 
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нашого музею наступлять уже дні тихого спокій

ного життя, що дадуть змогу йому розпочати 

важливу наукову та КУЛhтурно-освітню роботу»l :' . 

Правда, «тихого і спокійного життя» в музеї 

покищо ніхто не дочекався . Боротьба йшла далі. 

Найпекучішою проблемою та основною перешко

дою в роботі музею , яка тривала понад зо років, була 

відсутність чи нестача просторів для влаштування 

експозицій та зберігання музейних збірок. В Пряшеві 

музей, крім невеликого приміщення для своєї адміні

страції, не мав жодних просторів для виставочної та 

іншої діяльності. 

В 1956 році з нагоди З-го Свята пісні і танцю 

українців Чехо-Словаччини, яке відбулося у Свидни
ку, музей знову влаштував виставку. Після закінчен

ня виставки експонати було перевезено в Меджила

бірці, бо за постановою Пряшівського КНК від І-го 

квітня 1957 року музей було делімітовано під керів
ництво анк в Меджилабірцях. Але оскільки й тут не 

знайшлося відповідних приміщень для музею. експо

нати було знову перевезено в Пряшів. У 1957 році ту
ди були перевезені й деякі матеріали із колишнього 

Українського музею в Празі, але без належної доку

ментації. Наперекір великим труднощам. які доводи
лось долати в початковому періоді існування музею, 

його працівники .зібрали значну кількість цінних 
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матеріалів. Правда. побудова фондів тоді ще не 

могла мати інший. ніж принагідний характер. Часто 

забувалось також про потребу ідентифікації мате

ріалу та його належну документацію. 

Про незадовільний стан роботи музею говорилося 

й на конференції КСУТ в 1957 році . В її звітній допо

віді констатується : « Не можна повністю задовільни

тися й роботою Українського музею. Слабкий кад

ровий склад працівників. невідповідне тимчасове збе

рігання й- укладання музейних експонатів - це 

головні причинин того. що цінні документи з архівів 

ча~то потрапляють в руки окремих осіб. не створю

ється архів рукописів будителів та інших громадських 

діячів українського населення. як і дорогоцінних 
предметів і документів його минулого»l(,. 

Наприкінці 1957 року а. Грицак та Д. Волковський 
відходять з музею. Розпочату ними справу продовжу

ють Юрій Бришкар та Василь Зозу~як. І вони влаш

товують декілька тематичних виставок. але добитись 

приміщень для постійної експозиції їм не вдалося. В 

1958 році музей знову злився з Пряшівським облас
ним музеєм як його український відділ. 

Як засвідчують документи. за півтора року. тобто 

в період існування відділу української культури 
Крайового музею в Пряшеві. був для цієї роботи на
значений тільки один працівник. але його система-



О. Грицак -- пер

ший директор 

музею (1956--1957) 
Н. Hricakova -
ргуа riaditel'ka 
muzea (і 956--1957) 

тично висилали на інші акції, ЯКІ не мали нічого 

спільного з роботою музею. 

у 1958 році майже вся робота відділу бу ла спрямо
вана на підготовку виставки «Із життя українського 

населення Східної Словаччини». Виставку було від

крито 7 листопада 1958 р. На ній було виставлено 

біля 450 експонатів. Ця виставка була першою свого 
роду. Її влаштування мало хороший рівень та відгук . 
Поба'Чило її біля 8 ООО відвідувачів. 

Етнографічна частина цієї виставки була влашто

вана у Свиднику з приводу 5-го фестивалю українсь

кої пісні та танців. Відвідало її 800 людей. Ця 

виставка була запланована і в Меджилабірцях , але , 

на жаль , для цього не знайшлися відповідні простори . 

В 1958-1959 рр. працівники відділу брали участь у 
підготовці фестивалю в Свиднику, готували двомовні 

тексти для постійної експозиції Крайового музею, 

доповнювали документацію картотеки, упорядкову

вали музейний матеріал та проводили дослідження в 

Сабинівському окрузі. 

В 1959 році було також підготовлене лібрето для 
планова ної виставки в рамках декади української 

культури в Братіславі. 

В депозиті відділу української культури налічува

лось тоді біля 2 ООО експонатів . але біля 500 з них 
необхідно було виключити . 
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Юрій Бришкар -
завідуючий відді

лом української 

культури Крайово

го музею в Пряше

ві (1957--1959) 
Juraj Briskar 
veduci oddelenia 
ukrajinskej kultury 
Krajskeho muzea v 
Presove (1957 --
1959) 

Відділ не власнив майже жодних відповідних примі

щень для виставок та депозитів. Мав тільки одне 

робоче приміщення (4 х 5 м) та один малий склад 
(3 х 8 м). Робоче приміщення, в якому працювало 

троє працівників Крайового музею , одночасно слу

жило як тимчасова квартира l 7 . 

1 жовтня 1959 року функцію завідуючого відділом 
української культури Крайового музею перевзяв 

Василь Зозуляк, який одночасно накреслив одну з 

перших конкретних програм музейної діяльності: 

«1. Необхідно безумовно забезпечити достатні 

простори для депозитних та виставочних цілей дано

го відділу . Підходящим був би будь весь об'єкт Русь

кого дому, що пов 'язане з переселенням двох сімей, 

або об'єкт по вул , Сталіна N! 90, (тепер вул. Головна 
- прим . М. С.), якого вже на пр.отязі довгих років 
домагається Крайовий музей для відділу української 

культури. 

2. Треба створити ширший колектив позаштатних 
співробітників та вести їх до систематичної науково

дослідної й збирацької діяльності . 

3. Пожвавити допомогу краєзнавчим гурткам і 

хроністам в українських школах та селах краю. 

Систематично допомагати їм у краєзнавчій роботі. 

4. Потрібно зорганізувати розсяглу історико-етно
графічну експедицію в села з українським населен

ням. 



5. Організувати широкий збір музейних експонатів 
та забезпечити їх охорону й наукове опрю(ювання. 

6. Створити всі необхідні умови для відкриття 

окружних виставочних залів в округах з українським 

населенням, зокрема, прискорити адаптаційні та 

інсталяційні роботи МУК у Красному Броді. 

7. Удосконалити кімнати музею в селах Чертижне 
та Габура. Відкрити кімнату музею в селі Токаїк, а в 

разі потреби і в інших селах . 

8. Започаткувати систематичну публікаційну діяль
ність видаванням періодичних та неперіодичних пуб

лікацій для українських трудящих. 

9. Забезпечити публікаційну діяльність з метою 

пропагації музеєзнавства, збирацької роботи , тема

тичних виставок та постійних експозицій. 

10. Створити належні матеріальні та моральні 

умови для піднесення української музейної справи на 

Східній Словаччині , що буде благотворно впливати 

на культурний розвиток українських трудящих , на 

зміцнювання їхнього чехословацького соціалістич

ного патріотизму та пролетарського інтернаціоналіз

му. Ие у значній мірі приспіє до мобілізації україн

ських трудящих на побудові соціалізму та на обороні 

миру, а для майбутніх поколінь будуть збережені 

цінні скарби . . . »18. 
Після територіально-адміністративної реорганіза

ції та зміни пряшівського музею на окружний у 1960 
році було вирішено перевести український музей у 

Красний Брід , де для цих цілей було адаптовано буди

нок графа К. Вольмана. Організаційні справи по 

переміщенню музею та закінченню реконструкції 

призначеного будинку було доручено Олексію 

Поташу - працівнику відділу культури ОНК в 

Меджилабірцях. Незабаром директором Музею 

української культури у Красному Броді було призна

чено Івана Чабиняка. Наприкінці 1960 року в музеї 
починає працювати також український письменник 

Михайло Шмайда - уродженець с. Красний Брід , 

я кий зосередив свою увагу, зокрема , на збиранні 

фольклорних матеріалів. 

В.лаштування постійної виставки та урочисте від

криття оновленого музею в Красному Броді відбу-
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Василь Зозуляк - за в

відділом української куль
тури Крайового музею R 

Пряшеві (l959- 196U) 
VasiI" ZоzuГаk - veduci 
oddelcnia ukrajinskcj kul
tury Krajskcho muzea v 
Prcsovc (1959-196О) 

лося 21 травня 1961 року , з нагоди шістнадцятOl РІЧ

ниці визволення Чехословаччини Радянською Армі

єю. На відкритті взяли участь представники партій

них та державних органів та інших установ , грома

дяни Красного Броду та навколишніх сіл. На вистав

ці , крім деяких документів про історичне минуле 

українців Східної Словаччини , переважали експо

нати етнографічного характеру (традиційне знаряддя 
праці , зразки народних костюмів та вишивок, пред

мети хатнього побуту , кераміка тощо). Музейна 
збірка тоді нараховувала біля двох тисяч експона
тів 1 !) . 

9 жовтня 1<)61 року зійшлася в Красному Броді 
8-членна музейна рада , на якій було прийнято назву 
«Східнословацький український музей». Дальші аль

тернативи - <~Український краєзнавчий музей» та 
«Муз~й українців Словаччини » було відкинуто2О • Ця 
назва потривала аж до 1964 року , коли музей було 

перенесено у Свидник. 

Східнословацький український музей у Красному 

Броді успішно розпочав свою культурно-освітню та 

збирацьку діяльніl:ТЬ . Поповнились фонди , б ули 

покладені початки музейної бібліотеки . В той час 

були виявлені та придбані до музейних збірок рідкісні 

археологічні знахідки , цінні етнографічні предмети 

та деякі художні твори . ЗаписІ!. в хроніці музею свід-



Народна творчість "3авжди Іtікавила му"3сйних Ilр<щівників 
Ludovu tvorivost' hola vzdy v ccntrc роzогпоstі muzcjnych ргасоу
nfkov 

чать про те, що його виставки чим далі, тим більше 

набувають на своїй популярності не тільки між місце

вими украінськими жителями, але й серед словаків та 

чехів. Незважаючи на те, що музей знаходився 

далеко від культурного центру, на протязі 1961 року 
його оглянуло 2503 відвідувачів. 
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в першій половині 1962 року працівники музею за 
співучасті екстерних фахівців підготували першу 

комплексну історико-етнографічну експозицію, яку 

було відкрито 9-го червня з нагоди фольклорного 

фестивалю. Цю експозицію на протязі двох сезонів 

побачило понад 9 ООО відвідувачів. 
Музей у Красному Броді зосереджує свою увагу 

передусім на поповнення фондів. 3 цією метою орга
нізує свої перші визначніші експедиції. Так на 

початку 1963 року було зорганізовано IО-денне етно
графічне дослідження в с. Якуб'яни на Спиші. В ньо

му, крім працівників музею, взяли участь також 

празькі етнографи Соня Швецова і Надія Шуркала 

(пізніше працівник МУК), Я. алейник - етнограф 

Музею татранського народного парку, місцеві фоль

клористи Юрій Костюк, Михайло Гиряк, Микола 

Мушинка . В часі дослідження були придбані дальші 

цінні матеріали. 

3 метою побудувати при Східнословацькому 

українському музеї в Красному Броді етнографічну 

експозицію просто неба, музей, посередництвом пра

цівників Словацького інституту охорони пам'яток та 

природи в Братіславі (Імриха Пушкаря та Бланки 

Ковачовичової-Пушкарьової), замовив виготовлення 

документації народної архітектури в с с. Збой, Стри
говець, Улич, Руський Потік, Збудська Біла, Олька. 

На жаль, ця документація не стала власністю музею. 

у 1963 році знову розгорнулася бурхлива дискусія 
відносно дальшої долі музею, до якої включилися, 

крім працівників музею та його прихильників, також 

компетентні державні органи та культурно-освітні 

установи Східнословацького краю. Велику роль у цій 

справі зіграв Культурний союз українських трудящих 

ЧССР. 

В одному із документів цього періоду говориться: 

«На Раду МНК (у Свиднику - прим. М. С.) прибув 

голова ЦК КСУТ у Пряшеві товариш Михайло 

Ричалка, який поінформував членів Ради МНК, щО 

згідно з рішенням Музейної ради музей із Красного 

Броду має бути переміщено в Гуменне. Оскільки він, 

як голова КС УТ є тої думки, щоб музей перемістити 

' у Свидник, де він матиме більше відвідувачів, при-



йшов порадитися. чи в Свиднику знайшлися б відпо
відні приміщення для нього»::!l. 

Познайомившись із пропозицією М. Ричалки. усі 
члени Ради МНК. само собою. були за те. щоб музей 

перемістити у Свидник. Аргументували це тим, що 

'ша чення міста Свидник з погляду туристичного руху 

] року в рік зростає. отже. музей мав би тут значно 
більше відвідувачів, ніж у Гуменному і безсумнівно 
виконав би своє призначення. Постановою Х!! 53/1963 
тодішній МНК у Свиднику дав дозвіл на переміщення 

\-1У'3ею в Свидник. 

І в документах тодішнього Крайового національ

ного комітету говориться. що головною причиною 

переміщення МУ'3ею є його «ексцентричне розташу

вання в малому селі Красний Брід. а також в області 
бе] жодного туристичного руху, де музей не сповнює 

СІЮЄ політично-виховне послання. Най виразніше це 
IlрОЯВЛЯЄТЬСЯ на НИ'3ькій відвідуваності музею -
.2 500 осіб на ПРОТЯ'3і року . . . Задля кращого та 
І:фективнішого використання діяльності музею про-

1l0НУЄТЬСЯ його переміщення до об'єкту бувшої Гос

lюдарської школи в Свиднику. окр. Бардіїв. Свидник 
інаходиться на головній трасі, яка веде в область 

Нуклянського персвалу. Це історичне місце важли

вих подій Карпато-Дуклянської операції система

тично відвідує велика кількість домашніх та загра
ІІИЧНИХ туристів. У Свиднику. крім цього, щорічно 

відбувається Свято пісні й танцю українських грома

нЯН ЧССР. 
Одночасно пропонуємо '3мінити на'3ВУ музею на: 

- «МУ'3ей української культури у Свиднику», -
яка найточніше виражає послання цього музею, а 

саме: 

виконувати спеціальні '.швдання в області дослід

ЖІ:ННЯ, документації та освітнього використання 

\Іатеріальної й духовної культури населення україн

lї>КОЇ Н<щіонал ьності ЧССР»::!::!. 

Дана ПРОJНниція була ухвалена Радою Східносло

ІІ,ЩЬКОГО КНК в Кошицях постановою Х!! 129/1964 на 
І)-му черговому '.шсіданні Н квітня 1964 року. Згідно '3 
Ilаведеною постановою термін переміщення МУ'3ею у 

('видник було встановлено на І-го квітня 1964 року. 
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Однак практична (технічна) делімітація музею була 
закінчена аж початком 1965 року, 
Для потреб Музею української культури у Свид

нику було відведено простори невеликого будинку, 

спорудженого наприкінці ХІХ ст. В сучасному це 

одна з трьох найстарших архітектурних споруд у 

Свиднику. зареєстрованих у Державному списку 

пам·яток. Історія цього об'єкту тісно пов'язана з різ

ними політичними та культурними подіями Свидника 

та його околиці. В ньому, наприклад, у 1919 році схо
дилися члени місцевого керівництва Словацької 

республіки рад. Зразу ж після визволення в 1945 році 
тут перебувала радянська комендатура, завданням 

якої було наводити порядок та допомагати місцевим 

жителям при відновленні війною знищеного краю. В 

тому ж році в цій будові розгорнув свою діяльність 

Окружний революційний національний комітет, а 

пізніше й інші окружні органи. Після побудови 

нового адміністративного будинку ОНК у цих про

сторах знаходять тимчасовий притулок Народна 

'школа мистецтва. Середнє сільськогосподарське 

училище, Основна дев'ятирічна школа і т. п. 

'У 1965 році були розпочаті роботи по адаптації 

наведених просторів для потреб Музею української 

культури, в яких з нагоди ювілейного 10-го Свята 

пісні й танцю українського населення було відкрито 

виставку. 

Завдяки тому, що Музей української культури 

нарешті знайшов своє тривале місце у Свиднику, 

поступово створюються найнеобхідніші матеріальні, 

кадрові та інші передумови для розсяглої та багато

гранної музейної діяльності. 

Будова колишнього Східнословацького українського музею в • 
Красному Броді 

Budova nickdajsicho Vychodoslovcnskcho ukгajinskcho muzca v 
Kг:.isnom Вгоос 





Учасники дослідження, 

зорганізованого музеєм у 
1963 році (зліва): . М. 
Чабала, М. Мушинка , М. 
Гиряк, С. Швецова , Н. 

Шуркала , В. Черевка , М. 

Чабиняк, Ю. Костюк 

Ucastnfci vyskumu zorgani
zovaneho muzeom v r. 1963 
(zl'ava) : М. СаЬаlа , М . 
Musinka, М. Hyrjak , S. 
Svecova , N. Surkalova , У. 
Cerevka , М. Cabinakova, 
J . Kosiuk 

3 відкриття музейної 
експозиції в Красному 

роді. Перед мікрофоном 
І . Чабиняк - директор 

музею 

Z otvorenia muzealnej 
expozfcie v Krasnom Bro
dc . Pred mirkof6nom І . 

Cabinak - riaditel' muzea 
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Знімки з першої комплексної експозиції в Красному Броді 
Fotozabery z prvej kоmрlехпеj expozicie v Krasnom Brode 
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СВИДНИЦЬКИЙ ПЕРІОД 
РОЗВИТКУ МУЗЕЮ 
у 1964 році Музей української культури, як ми вже 
зазначали, почав переміщуватися у Свидник. Тут він 

також пройшов дуже складним шляхом свого зро

стання. Однак, керуючись основними положеннями 

відповідних державних органів стосовно культури, 
зокрема прийнятими рішеннями у зв'язку з побудо

вою мережі музейних закладів у Східній Словаччині, 

ця українська установа ..досягла помітних результатів 

на всіх ділянках своєї роботи. 

З року в рік зростають музейні фонди, поширю

ється діапазон наукових досліджень, . які чим далі, 
тим більше, набувають на своїй систематичності, 

комплексності та фаховому рівні. В галузі докумен

тації проводиться відповідна систематизація фондів 

та їх наукове опрацювання. Розрослася бібліотека, 

збагачуються фотоархів, фільмотека, фонотека. 

Значно змодернізувалися та будуються нові музейні 

експозиції. Постійно вдосконалюється структура й 

каflPовий склад інституції та її матеріально-технічна 

база. Підвищився авторитет музею як серед домаш

ніх відвідувачів, так і між закордонними гостями, які 

масово відвідують край під історичним Дуклянським 

перевалом. 

Якраз тут, у Свиднику, з незначного числа праців

ників, які почали колись працювати в просторах був

шого Пряшівського крайового музею (теперішнього 
Краєзнавчого музею) та в Красному Броді поступово 

виросла науково-дослідна та культурно-виховна уста

нова з ЗО-членним колективом. Сьогодні вона зара
ховується між визначні культурні інституції, які до
стойно репрезентують не тільки русинів-українців 
ЧСФР, але й загальний чехо-словацький культурний 

процес. 

Музей української культури в сучасному є устано

вою, яка на основі інформативних і глибинних науко

вих досліджень планомірно зосереджує, науковими 

методамии опрацьовує та для виховних цілей викори

стовує найвиразніші прояви матеріальної й духовної 
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культури українців Чехословаччини. Музей має 

характер спеціалізованої установи, яка своєю діяль

ністю допомагає розвивати сучасну науку і культуру, 

підвищувати культурний рівень трудящих23 • 

Отже, музей є осередком не лише науково-дослід

ної, але й культурно-виховної роботи. Ця установа 

покликана проводити широку масово-політичну 

роботу між українським населенням, впливати на 

правильне формування його свідомості, а громадян 
інших національностей інформувати про культуру, 

багатство традицій, виразні приклади братнього 

слов' янського співжиття. 

Музей української культури у Свиднику в остан

ньому часі завоював собі повне суспільне визнання, 

став центральним документаційним осередком істо

ричного минулого та сучасного українців ЧСФР, зай

няв почесне місце в рамках мережі чехо-словацьких 

культурних і науково-дослідних закладів. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За суспільним значенням Музей української куль

тури є в першу чергу КУЛЬТУРНО-ВИХОВНQЮ устано

вою. Однак у своїй роботі він застосовує наукові 
методи та визначною мірою поділяється або само

стійно вирішує завдання дослідницького характеру. 

Специфічність діяльності та взагалі послання музею 

полягає якраз в діалектичному поєднанні вищенаве

дених функцій. 

Підкреслюючи його культурно-освітню функцію, 

маємо на увазі одночасно поглиблення наукової та 

музейно-фахової роботи. Всі ці складові частини тво

рять єдине ціле, що є основною передумовою успіш

ної масово-політичної роботи та запорукою її висо

кого ідейно-фахового рівня. Кожне науково-дослідне 

завдання спрямоване на найактуальніші проблеми 

сучасності, причому мається на увазі специфіка 

музею. 



І. Чабиняк - дирек" 
тор музею (1960-
1974) 
І. Cabii1ak - riaditel' 
muzea (1960-1974) 

Тому й початкові дослідження працівників музею 

мали більш-менш інформативний характер та реалі

зували~я передусім з ціллю придбати найнеобхідніші 

експонати для влаштування перших невеликих за 

розміром експозиціЙ24 . І так поступово з 2-тисячної 

колекції в 1961 році25 в сучасному музейні фонди роз

рослися до такої міри , що уможливлюють комплекс

но документувати культурно-історичний розвиток · 

україннців чсфр формою експозицій та успішно 

розвивати й інші специфічні види діяльності, які 

виконують інституції даного типу. А якраз ці пози

тивні результати роботи музею дуже виразно відоб

ражають . і його науково-дослідну діяльність. Таж 

науково-дослідна робота цієї установи вже з перших 

днів її існування осмислювалася не тільки як теоре

тичне опрацювання історії та культури української 

людності в Чехо-Словаччині , але, зокрема , як ціле
спрямована та систематична побудова музейних збі
рок , їх фахове опрацювання та широке використання 

в різних формах презентації (експозиції , виставки , 

лекції , бесіди , публікації і т . п.). 

Розвиток науково-дослідної роботи в поодиноких 

періодах був детермінований загальними вимогами 

суспільної практики, програмою діяльності самого 

музею , а також фаховою підготовкою та загальними 

можливостями працівників . які були її учасниками. 
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І. Русинко - дирек

тор музею (1974--
1986) 
І. Rusinko - riaditef 
muzea (1974--1986) 

Формування та уточнювання змістовного спрямуван

ня науково-дослідних завдань інституції можна розді

лити на два основні етапи. Перший етап відбувся' в 
п 'ятдесятих та шістдесятих роках. Його завершенням 
було відкриття постійної експозиції Музею україн

ської культури в 1968 році. 
Закінченням цієї експозиції, а , зокрема, прийнят

тям нових працівників - абсольвентів філософсько

го факультету УПЙШ в Пряшеві та інших вузів 
поступово створюються умови для систематичної і 

цілеспрямованої науково-дослідної роботи . 

В 1966 році фахові працівники музею виготовили 
детальну систему класифікації музейних матеріалів, 

яка стала основою їх наукового опрацювання. Дана 

система передбачала такі основні ділянки музейного 

фонду: 

а) загальна історія краю , 

б) історія літератури, 

в) мистецтвознавство. 

г) етнографія, 

д) словесна фольклористика, 

ж) музична фольклористика. 

В основу класифікації було покладено десятинну 

систему розподілу музейних матеріалів, яка застосо

вується в багатьох музеях світу. Відповідно до того, 



ОДНУ ·.1 « ВОРОЖОК » виявив М . lIIмайда в t: . Гри6ів У 1tJ66 р . 
kllrHI z .. vcstkYn" ohjavi1 М. ~П1аjdа v olKi Gгіlщv v г. 1%6 

як зростали музейні фонди . поступово удосконалю

ється також система їх класифікації та структура 

РО'шоділу на окремі ділянки~l1. 

Вже в початковому періоді діяльності музею фор

мулювалися основні наукові завдання. - і то не тіль
ки заради досліжедння і теоретичного опрацювання 

предметної проблематики. але передусім з аспекту. 

подальшої ексП(ниційної та цілковитої культурно

масової діяльності. Тому чим далі. тим більше. 
зокрема в 70-НО роках. помітною рисою в дослід

ницькій роботі є намагання комплексно охопити 

проблематику та детально розробити окремі теми. 
Про це свідчить. наприклад. дослідження народного 

будівництва та побуту. яке реалізувалося в 226 селах 
у зв'Я'3ку в планованою ПОбудовою етнографічної 

експозиції просто неба (скансену27). дослідження 

народного та професіонального обра'.ютворчого 
мистецтва. яке пізніше завершилося влаштуванням 

Галереї ім. Д. Миллого Музею української культури 
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в Свиднику, дослідження історії літератури з ціллю 

реінсталяції Пам 'ятної кімнати ім. О. В. Духновича в 

Тополі та поширенням літературної частини голов

ної постійної експозиції, комплексне етнографічне 

дослідження рятувального характеру в області Ста

ринської долини (теперішнього водоймища «Стари

на»)2Н, дослідження проблематики розвитку та стано

вища українців в післявоєнний період у зв'~зку з 

доповненням е кспозиції (1975 р.), дослідження історії 
виникнення та діяльності музею. В період від 

1985 р .2Ч одним У найголовніших інституційних зав

дань, яке стояло в центрі уваги усіх фахових праців

ників музею, було комплексне дослідження теми 

« Культурно-історичний розвиток українського насе

лення ЧСФР від найстарших часів до сьогодні». Це 
завдання розпочалось у зв 'я 'ЗКУ З підготовкою нової 

поширеної тривалої експозицїі. 

Фахові працівники музею рішали та рішають 

багато дальших часткових науково-дослідних завдань 

в області загальної історії , етнографії, фольклору , 

літературної історії, мистеЦТВ()'jнавства і т . Д., 

результатом чого були, крім іншого, цікаві тема

тичні виставки, наукові статті та навіть самостійні 

монографії. 

Колектив фахових працівників Музею української 

культури вже майже двадцять років активно вклю

чається до рішення 'швдань Державного плану науко

вого дослідження, з яких треба зп:щати, зокрема, 
тему ,N"!! YIlI-З-9ft «Етнографічний атлас Словач

чини», В підготовці якого під керівництвом Народо
'3навчого інституту САН брало участь п'ятеро фахо
вих працівників. В період від 19Н5 р. в рамках голов
ної теми наведеного державного плану «Історичні та 

етнокультурні аспекти формування та РО'.шитку 
сучасного способу життя» (,N"!! ІХ-Н-4) музей поді
ляється на рішенні часткових завдань: «Етнокуль

турна спільність в карпато-балканській області» 

(проблеми народного будівництва та побуту), «Етно
графічна енциклопедія Словаччини», а в останньому 

часі також на підготовці однієї з капітальних робіт 
словацької етнографічної науки - «Історії етногра
фії на Словаччині». 



Декотрі працівники активно працюють у поодино

ких суб комісіях Чехо-Словацької секції Міжнародної 
комісії по вивченню народної культури в Карпатах та 

на Балкані (МКККБ), в рамках яких досліджують 

найрізноманітніші питання, пов'язані з розвитком 

народної культури чехо-словацької частини Карпат. 

Велика увага звертається, зокрема, на пізнавання 

міжетнічних взаємовідносин. На цю тему вже в 1981 
році в Музеї української культури у співпраці з Чехо

Словацькою секцією МКККБ - субкомісією по до.:. 

слідженню народного будівництва була організована 

цілодержавна наукова конференція. До проблема

тики дослідження народного будівництва в музеї від

булася також цілодержавна конференція в 1976 році 
та цілодержавний семінар, поєднаний з екскурсією 

по музеях народної архітекрути та побуту У країни в 

1983 році. 
Музей української культури у Свиднику вже систе-

матично бере участь в організації різних наукових 
конференцій, семінарів та інших форумів у співпраці 

з Радою Союзу русинів-українців ЧСФР та дальшими 

українськими установами3О • 
Музей на протязі 1985-1990 рр. під керівництвом 

Суспільствознавчого інституту в Кошицях поділявся 

на рішенні державного завдання «Розвиток та стано

вище угорської й української національностей в 

Чехо-Словаччині(.N'!! ІХ-:-9-5/3). 

В останніх роках дуже успішно розвивається спів

праця в даній області також з іншими чехо-словаць

кими центральними інституціями (суспільствознав
чими інститутами ЧСАН та САН , Словацьким націо

нальним музеєм, Словацькою національною гале

рею, Філософським факультетом УК в Братіславі, 

Філософським факультетом УПЙШ у Пряшеві 
. )31 І т. д. . 
З крайових завдань, на рішенні яких в останньому 

часі поділявся й Музей української культури, дуже 

актуальною була тема «Трансформації народних тра

дицій в суспільних обрядах» , дослідження якої коор
динував Східнословацький музей в Кошицях32 . 

Як видно , проводяться тут вагомі дослідження на 

найрізноманітніші теми в області історії, етнографії, 

фольклористики , літературознавства, мистецтво

знавства. Крім вже наведених результатів , на основі 

вищезгаданих досліджень працівники музею підготу

вали цілий ряд наукових статей, розвідок , науково

популярних заміток, радіопередач тощо. Вони неод

норазово були рецензентами та опонентами багатьох 

чехо-словацьких і закордонних дослідників , а в 

останньому часі все частіше виступають на загально

державних та міжнародних конференціях. Завдяки 

цілеспрямованим дослідженням значно зросли фонди 

музейних збірок, фотоархів , фільмотека і т. д. Таким 

чином , одночасно створилася солідна база для даль-

• Три хрестики замість підпису - знак згоди віддати в музей 

старовинні речі . Н . Шуркала на дослідженні в Новоселиці 
(1967) 
Тгі krfziky namiesto podpisu ~ potvrdenie suhlasu па odovzdanie 
starodavnych predmetov рге muzeum. N . Surkalova pocas 
vyskumu v Novej Sedlici (1967) 



шої фаХОВО-МУ'jСЙНОЇ та. "30крсма, КУЛhТУРНО-ВИХОВ

ної роботи. І хоч дсякі "3 навсдсних досліДЖСНh щс 
остаТ(JЧНО нс ·jі.шсршсні. вжс в л.аніЙ стал.ії р(нробки 

IЮОл.иноких ТСМ можна говорити rlрО багатюший 

\1і.псріал, який нсвл.ов"3і бул.с л.аЛhШИМ ВНССКОМ л.о 

КОМІІЛскснішого rlі'шання історії та кул hТУРИ русинів
YKpaїНl~iB. А НС В останній мірі рС"3УЛhтати цих досліл.
ЖСНh маТИМУТh нсабиякс "3наЧСIШЯ л.ля lюл.аЛhШОГО 
РО'шитку каРrlатистики та славістики в"3агалі. 
Нижчс навсл.сно тсми носліл.ЖСНh Му"3сю українсь

кої КУЛhТУРИ у Свил.нику "3а lюол.ИIЮКИМИ роками·1.~. 

«Писанки В області Снинщини та Мсл.жилабірщи

НИ» (І. Чабиняк). Було "3ібрано 6НО 'ч-;а"3ків l~bOГO 

.вину нарол.ного мистсцтва. 

«Дрібні словссні форми в околиці Збоя та Новосс

лиці» (М. ШмаЙда). 

«Нарол.ниЙ одяг С с. Ялова та Грабівчик» (І. Ча

биняк). 

«ТворчісТІ> О. Павловича» (С. Гостиняк). Матс

ріали. "3ібрані lІіл. час л.осліл.жсння. було викори

стано л.ля ІІСРССУВНОЇ виставки, інстал ьованої в 

багатьох сслах. 

«3aK-fl-инtlIIIIЯ» (M-~-~-+{,+J1}-hН+l)f-c.------------~ 

«Калсндарна обрядова lюс"3ія» (М. ШмаЙда). 

«Пісні і Ті.llщі. Іюв'я"3ані "3 виробництвом IЮJ1ОТllа 
на Свидниччині» (І. Чижмар). 

1<)67 рік: 

«Нарол.на матсріаЛhl~а КУЛhтура YKpaїHI~iB Схіл.ної «kторія та КУЛhтура українців ЧССР». Мстою 

Словаччини (ТСКСТИЛІ>, ДІІЯГ сі Ш)С()КС ГОсшшo.-uil't"Р'-=--___ -JJпш.:mджсННЯ [~Ufiра'fИ еКСішнап; fI ІНі іНшої 

ство, l1астухування,обробК(І л.срсва). Досліл.жсння l(Остійної СКСІН)'jиції. М. Русинко I1ровів ГРУІІ-

Ilровів І. Чабиняк 'j мстою влаштуваllНЯ виставки. TOВlIC досліджсння у 7 сслах, С. ГОСТИІІЯК - У 6, 
«Повір'я IlрО ІІРИРОНУ» (М. ШмаЙл.а). А. J1аката - в 12, Н. Шуркала - у 12. М. СОІЮ-
«Народні лікування та чари» (М. ШмаЙда). лИ/-а - у 22. І. Чабиняк - у Х. І. Чижмар - у 12. 
Обидві lІавсл.Сllі тсми М. Шмайда дослінжував і в М. Шмайда - в 6. 
HaCTYI1HO~y р(щі. Матсріал lІі'jtiішс l1ублікувався «IКОІlОl1исна творчісТІ») (В. ЛакаТ(І). В РС"3УЛhтаті 

на сторінках ЧСХО-СJЮВі.ЩI>КОЇ українСІ>КОЇ I1РССИ. досліджсння було I1ридбано :в ікОІШ i'j ссла Ч ИР'І 
та дскілька ікон i'j сіл Гавай та Владича. Крім 

l<)п5 рі,,:: 
ТОГО, В. J1аката I1ридбав дЛЯ МУ"3СЮ 42 >vtаЛЮIIКИ 
україНСI>КОГО наРОДlЮI'О одягу. 
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«kторія україНСI>КОГО насслсння ЧССР» (М. 

Русинко, І. Чабиняк). Досліл.жснням було ІІРИ

л.бано І~іlші РУКОrlИСИ. ріл.кісні ВИЮШНЯ книжок, 
.. .. 

га"3ст та ІНШІ ~аТСРlали ІСторичного характсру. 

«Вил.аВНИ'lа л.іЯJII>ніСТh на Пряшівщині rlісля IЧ45 

року» (С. Гостиняк). Було I1рил.бано цілий рял. 

РУКОrlисів та інших цінних ~атсріалів літсратуро

"3навчого характсру. 

«Життя і творчіСТh О. В. Духновича» (М. Русин

ко). Рс"3ультато~ л.ослщжсння був сцснаРIИ 

Па~'ятної кі~нати О. В. Духновичи в Тополі. 

Одночасно була підготовлсна й псрссувна вистив

ка. 

«ТрадИ/~ійні форми ОШІЛСННЯ на Снишцині» 

(Н. Шуркала). Матсріали були використані IlрИ 

інсталяції СКСI1(НИI~їі. 

«Народна архітсктури» (М. СОI10лига). РС"3УJII>

тати досліджсння було використано rlрИ інстаЛЯl~ії 

стнографічної частини 110стійної СКСrl(НИI~їі 

МУ"3СЮ. 

«Одяг і тскстилh» (І. Чабиняк). 

« Виробництво ДОМШlJНhОГО JIОЛОТН(l» (І. Чиж

мир). Було I1ридбано КОМrlЛСКТНС 'ширяддя для 

виробництва rlолотна. 

«Ниродні rlісні й тинці» (І. Чижмир). Досліджсння 

спрямоване на фОН(НШIИС піССНh і танцювнльної 



На досл ідженні у Варехівцях (1967). Вправо працівники 
музею : М. Сополига , М. Галай, Н . Шуркала 
Pocas vyskumu УО Varechovciach (1967). Vргауо ргаСОУПІсі 
muzea: М . Sopoliga, М. Halaj , N. Surkalova 

музики в регіоні. Крім того , була забезпечена 

комплектна документація ХІІ Свята пісні і танцю 

в Свиднику та районних свят у Меджилабірцях і 

КамЙонці. 

1968 рік: 

J I 

«Старший період історії украінців ЧССР в архівах 

Пряшева та Братіслави» (М. Русинко). Для експо
зиції музею були виготовлені фотокопії та факси

міле визначних· історичних документів. Ряд цінних 

документів для музею було придбано також із 
деяких сіл (документ ХУІІ ст. із Гертника , «Книга 

бубнарів» з Крайньої Бистрої і т. п.). 
« Історія літератури українців ЧССР» (С. Гости

няк). Були придбані цінні матеріали з приватних 

архівів А. Шлепецького , В. Гривни , А. Ковача та 

ІНших. 

Народне будівництво стало в центрі уваги М. Сополиги. Фото 
1967 р . 

Ludove staviterstvo sa stalo hlavnym predmetom zaujmu М. 
Sopoligu. Foto z г. 1967 

«Традиційні форми опалення на Снинщині» 

(Н. Шуркала). Результати дослідження були 
опрацьовані формою наукової статті (НЗ МУК, 
NQ 4). 
«Сімейні та громадські відносини в деяких селах 

на Снинщині» (Н. Шуркала). 
«Народне будівництво» (М. Сополига). Під час 

доолідження був придбаний широкий інформатив

ний та документаційний матеріал з понад 60 сіл 
регіону. 

«Весільні та колискові пісні в с. Пстрина». Коляд

ки в селах Крайня Бистра , Свидник, Баєрівці. 

(І. Чижмар ). Фонозаписи з досліджень зберіга
ються в архіві музею. 

«Одяг і текстиль в селах Вапеник , Збудська Біла, 

Якуб'яни» (І. Чабиняк). Під час дослідження було 

придбано 66 експонатів. 



«Іконописні пам'ятки в селах Потоки, Боглярка 

та Біловежа» (І. Чабиняк). 

«Календарна обрядова поезія» (М. Шмайда) -
опрацювання та підготовка матеріалів до друку. 

1969 рік: 

«Життя і діяльність -народних поетів» (С. Гости

няк). 

«Сільські хроніки та їх сучасний стан (М. Русин

ко). 

«Форми опалення в північно-східній частині Снин

щини» (Н. Шуркала). 

«Весільні пісні, колядки, колискові пісні» (І. Чиж-
мар). ' 

«Фашенги» (М. ШмаЙда). Матеріал публікувався 

на сторінках чехо-словацької української преси. 

«Народний одяг у районах Орябини та Свидника» 

(І. Чабиняк). 

1970 рік: 

- «Житло, побут, заняття» (М. Сополига, С. Стебі

ла). В дослідженні брав участь і СНМ у Мартині 
(С. Мрушкович). Дослідження проводилось у 25 
селах Снинщини, Лабірщини і Свидниччини. 

«Колискові пісні району Свидника» (І. Чижмар). 

«Віфлеємські ігри району Свидника» (І. Чижмар). 

«Знаряддя оранки району Свидника» (С. Стебі

ла). 

«Житлове приміщення в народному будівництві 

північно-східної частини Снинщини». Здобутки 

дослідження осягнуті в статті дЛЯ «НЗ МУК» 

(М. Сополига). 

«Одяг і тканини села Рівне» (І. Чабиняк). 

«Депутація українців (русинів) у Відні 1848 р.» 

(М. Русинко). Матеріал публіковано в «НЗ 
МУК» NQ 6. 
«Марійка Невірниця» - перший чеський фільм і'3 

життя Закарпаття» (С. Гостиняк). Дослідження 

обсягнуте у статті дЛЯ «НЗ МУК». 

- Три «Останні суди» у фондах МУК (В. Лаката); 

матеріал опубліковано в «НЗ МУК» N~ 6. 
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1971 рік: 

Завдання державного плану - УІІІ - 3 - 9 (1 та 2): 
«Етнографічний атлас Словаччини». Координатор 

Етнографічний інститут Словацької академії наук у 

Братіславі. Працівники МУК виконали завдання в 

селах Ладомирова (І. Чижмар), Бенядиківці (М. 
Сополига), Шар. Щавник (М. Гвізд). 

Завдання власного плану: 

«Житло та побут» (М. Сополига) - дослідження 

проведено в області 226 сіл. Вибрано об'єкти для 
комплексної етнографічної експозиції просто 

неба. 

«Одяг району Свидника» - продовження дослід

ження з 1970 р. (І. Чабиняк). 
«Собітки» (І. Чижмар). 

«Життя та акторська діяльність М. Слобашпись

кої» (С. Гостиняк). Підготовано розвідку дЛЯ «НЗ 

МУК». 

«Виникнення і діяльність КПЧ у Свидницькому 

окрузі» * (М. Русинко). Використано для тематич
ної виставки, інстальованої в МУК. 

«Замовляння» (М. Шмайда) - використано для 

наукової статті. 

«Художня творчість Ю. Вовка» (В. Лаката). 

«Історія і культура насслсння району Свидника» 

- дослідження проводили всі фахові працівники 

МУК. 

«Жниварські пісні та хороводи» (І. Чижмар, 

М. Сополига). Дослідження проведено у співпраці 

'3 ЧСАН - Брно. 

«Весільний обряд ссла ПСТРИН<l» (І, Чижмар). 

Використано для дипломної роботи. 

«Матеріальна культура в Замагур'ї» (М. Гві'щ та 

М. Сополига). 

«Крашанки села Мирошів» (І. Чижмар). Зібраний 

матеріал було іllстаЛІ)овано ІІа виставці, /юєдна

ній '3 бесідою. 
«Фольклорні святкування» (І. Чижмар. С. Гости

няк). Досліджсння 'jа'1іРЯIІС на j(ОКУМСlІтацію КСУ

тіВСhКИХ аКl~ій (СВИj(НИЩ>КС свято /lіСllі і таllЦIO 



українського населення Чехо-Словаччини , район

ні свята пісні і танцю, Фестиваль хорових колек

тивів у Камйонці , Фестиваль культури і спорту та 

Фестиваль драми і художнього слова у Меджила

бірцях тощо). 

1972 рік: 

Завдання державного плану - УІІІ - 3 - 9 (1 та 2): 
«Етнографічний атлас Словаччини». Координатор

Етнографічний інститут САН у Братіславі . Завдання 

виконано в селах Бехерів (М . Гвізд) , Велика Поляна 
(М. Сополига) , Гавай (І. Чижмар). 

11 j l 'І 
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Завдання власного плану: 

«Житло і побут» (М. Сополига) - дослідження в 
селах Тополя , Пихні, Кечківці, Ниж. Репаші, 

Бенядиківці , Вел. Поляна, Шар . Щавник. 

«Заняття населення в регіоні» (М. Гвізд) -
дослідження в Тополі, Пихнях, Нижніх Репашах. 

«Одяг і тканини Маковиці наприкінці ХІХ та поч . 

ХХ ст.» (І. Чабиняк). 

«Весільний обряд з музичного аспекту» (І. Чиж

мар) . 
«Словесний фольклор Свидниччини» (Н. Вар'ян). 

«Педагогія І. Ставровського» (М. Русинко) - під
готовлено статтю дЛЯ «НЗ МУК», N~ 7. 
«Представники закарпатоукраїнської літератури» 

(С. Гостиняк). 
«Іконописна творчість» (В. Лаката) - дослід

ження в 17-х селах. 

«Матеріальна та духовна культура на Свидниччи

ні» (М. Сополига , І. Чижмар) - під час дослід

ження зібрано велику колекцію етнографічних 

прелметів. 

- «Свидник та околиця в минулому» (М. Русинко, 

С. Гостиняк, В. Лаката). 

Завдання поза планом: 

- «Музичні інструменти» (І. Чижмар). На основі 

дослідження у 24 селах було влаштовано одно
йменну виставку. 

- «20 років Свята пісні і танцю українського насе

лення ЧССР у Свиднику» (І. Чижмар). 
«25 роковини Переможного Лютого» (М. Русин
ко). 
«Аматорське театральне та декламаторське мис

тецтво в 1966-1972 рр.» (С. Гостиняк). 

~ Працівники музею М. Шмайда та С. Гостиняк під час 
дослідження в Румунії (1968 р.) 
Pracovnici muzea М. ~majda а ~. Hostynak pocas vyskumu v 
Rumunsku (1968) 



1973 рік: 

Завдання державного плану УІІІ - 3 - 9 
(І та 2): 

- «Етнографічний атлас Словаччини». Координа

тор Етнографі~IНИЙ інститут САН у Братіславі. В 

першому півроці працівники МУ"Jею доповнювали 
дослідження 'j попереднього року. В другому півроці 
було проведене комплексне дослідження у Великій 

Поляні (М. Сополига) та часткове у Рус. Бистрій 
(М. Гві·jД. І. Чижмар). 

Завдання власного (Ілану: 

«Житло і побут» (М. СОІюлига). 

«Заняття населення» (М. rBi"JA - дослідження на 

основі анкети проведено в ЗХ сслах). 

«Одят і тканини Маковиці наприкінці ХІХ та 

ПО~ШТКОМ ХХ ст.» (І. Чабиняк). 

«Весільний обряд на Свидниччині» (І. Чижмар). 

«Словесний фольклор на СВИДНИ11"Юlі» 

(Н. Вар'ян); OAHOIIaCHO були досліджсні 'ши .. аї 
IІрИ народжснні дитини. 

«25-тирі~IЧЯ Лютневих (ЮДІИ у Свидницькому 

OKpY'ji» (М. Русинко). Матеріали використаllO до 
однойменної виставки. 

«Нова ·JакарllатоукраїНСI.ка література» (С. Гос

ТИІІЯК). 

«lкоНtшисна творчість в регіоні» (В. Jlаката) -
'JавдаllНЯ ВИКОllаllО тільки Ilастково. оскільки IІра

цівника було повірено дослідженням твор"ості 

Павла Марковича у 'ш'Я'IКУ "J пповаlЮЮ вистав
кою. 

«Свидник та околиця в МЮIУЛОМУ» - досліджува

ЛОСЯ житло. (юбут. 'шняття та страва (М. СОІlОли

га. М. rBi·JA). одяг. тка.(ини. словеСIІИЙ. МУ'ШllllИЙ 
і танцювальний фольклор. 'шичаї (І. Чижмар. 

І. Чабиняк. Н. Вар·ян). обра'JОТВОРЧС мистсцтво 

(народне і професіональне. В. Лаката). 'jаг;,шьна 

• Ця та поnібні ТСМИ Й ОnНОЙМСНllі ВШ.їавкlt pt:алі'JупашtcЯ 'ЩС
fiіЛЬШОП1 'Іа ПК'l'JівкаМIt тоnіlllllіх "щпіIЇШIХ оr',lIIіи, 

34 

історія (М. Русинко). ЛlТсратур(ннавсто (С, Гос

тиняк). 

«20 років Фестивалю пісю І танцю українського 
населення ЧССР» (І. Чи~мар) - '.3і6рано інфор

мативний та рсчовий матсріал. скспонований на 

однойменній виставці. видано каталог. 

1974 рік: 

З а в дан н Я Д С Р ж а в н о го 11 Л а н у - V І І І - J 
З(lта2): 

«Етнографі"ний атлас Слова .... ини». Коорнива

тор - ЕІ САН в Братіслані. ПосліНЖСllllЯ вінбv
лося в Пихнях (М. Гві'щ). РУСI.кому Понщі РУ1. 
СОІlОлига). ОЛhl~і (Н. ВаР·ЯIІ). Гавраlщі (І, Чиж
мар). 

З анд а 11 11 Я В Л а с 11 О ГО 11 Л а 11 у : 

«Найновіший IІсріод в україIIСI.кому РСI'іОllі Схін

ІІОЇ СлоВа .... иllИ». В рамках ЦІ)ОІ'О 'lаlщаllШI було 
досліджуваllО іСТОРИ'IIЮ-lюліТИ'IIІИЙ гннвиток (М, 
РУСИІІКО). р(нвинж IІромисловосгі (М, ('ОІюли

га). сіJII.СI.кого ('()('1І0нарства (М. Гві'щ), IІІкіЛI,

IIИI~тва та КУJII)ТУРИ (С, I'ОСТИIlЯК). обр;нотвор

'10('() МИСТСI~тва (В, Jlаката). IlароНlЮЇ ХУНОЖІІІ,О-І 

самодіялt.lюсті (І. Чижмар). ТР;ЩIЩIИIIОI'О та 

IIОIЮI'О В обрянах і 'ШИ'lаях (11. Вар ·ЯІІ). Р(НIН1Ток 
'ЩОрОВООХОрOlIИ (Н. ВаР·ЯIІ). Матсріали НОСJlін

жсння було використаlЮ НJlЯ НОIЮВlIСIIIIЯ СКСIННI1-

l~іЙ(1975р.) 

«СловаЦI.кс Ilal~iOllaJII)IIC IЮВСТ"IІІIЯ та ЙOl'О ТР"НИ
I~iї» - IІроблсматику НОСJlінжував М, РУО1llКО У 
СllіВllраці 'І НУКЛЯІІСІ,КИМИ MY'ICl"M. Матсріали 

досліДЖСlІІlЯ використаlЮ нля тсмаПl'lllОЇ 

виставки у IІриміЩСllllЯХ МУК. 

«Житло та lю6ут» (М. ('тІОлига) - носліНЖСlІІlЯ 

IІровеДСІІС в сслах Jlівов. ХОТ'Іа. ПСТРИllа. І tИI'ла. 

Грабівчик. Старина. Всл. Поляна. РУСI.кс. Нара. 
Смольник та Звала. 

«Заняття насслсння» (М. Гві'щ) - носліНЖСlІІlЯ ІІа 

основі lІитаЛl.lІика відбулося у сслах Пара. РУСI.кс. 



УчаСНИКlI спільної етнографічної експедиції на СНИНlЦині 
(1970) - працівники МУК та СНМ-ЕІ в Мартині (зліва): І. 
Гладоник. М. Галай. С. Мрушкович. М. Лонгауерова. М . 
Соrюлига. А . Матейкова. М . Фецканич. С. Стебіла. З . Зу6ср

ttOBa. М . Юран 
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Смольник, ЛеГН(lва, Тихий Потік, Сулин, Шам

брон та Литманова. 

« Народні музиканти» (І. Чижмар). 

«Традиційні і сучасні форми інтерпретації музич

но-танцювального та словесного фолрклору» 

(І. Чижмар, Н . Вар'ян) . 

« ГОРИЗ0нтальне планування народного житла » 

(М. Сополига) . Матеріал дослідження використа

но в доповіді, зачитаній на '3агальн~державній 

етнографічній конференції (Кежмарок). 

Ucastnfci sгюlоспсj n;\rodopisncj cxpcdicic v okoll Sniny (І tJ70) 
- ргаСОУПІсі MUK а SNM-EU v Martina (z\'ava) : І. Hladol1fk. 
М . Halaj. S. Mruskovi~. М . Longauerovj. М . Sopoliga. М. 

. Matcjkovj. М. Fcckallicovj. S. StcL1ila. Z. Zunercovj, М. Juran 

1975 рік: 

Завдання державного плану: 

« Етнографічний атлас Словаччини». Дослід

ження на основі анкет проводили М. Сополига, 
М . Гвізд, Н . Вархол, І. Чижмар. 

Завдання власного плану: 

« Етнографічне дослідження Старинської долини» 
(М. Сополига, М . Гвізд, Н. Вар'ян). Дослідження 



розпочалось у зв'язку з побудовою водоймища в 

наведеній області. 

- «Свидник та околиця». Завдання виконували усі 

фахові працівники. Результати дослідження вико

ристані в експозиційній, виставочній та публіка
ційній діяльності МУК. 

«Діяльність політичних партій в період 1918-
1948 рр.» (М. Русинко). 

- «Розвиток соціально-економічних відносин в 

області Спиша» (М. Русинко). 

- «Значення УНТ в житті українців ЧССР» (С. Гос

тиняк). Результати використано, крім іншого, й 

для тематичної виставки в МУК (1975). 
- «Життя та творчість найстаршої генерації україн

ських письменників ЧСФР» (С. Гостиняк). 
- «Рукописний збірник «Житіє святого Вол~дими-

ра ... » (С. Гостиняк) - закінчена розшифровка 

рукопису. 

«Заняття та страви населення» (М. Гвізд). До 

фондів, крім іншого , придбано 153 етнографічних 
предметів. 

«Трав'яниці» (І. Чижмар). Дослідження прове
дено в 10 селах. 
«Народні музиканти та співаки» (І. Чижмар). 

«Календарна обрядовість» (Н. Вар'ян). 
«Словесний фольклор» (Н. Вар'ян). 

«Традиційні прояви світського образотворчого 

мистецтва» (В. Лаката). 

-- «Іконописна творчість» (В. Лаката). 

- «Дикорости . І. Галайди» (В. Лаката). Підготов-

лено однойменну виставку (1975). 



1976 рік: 

Завдання державного плану: 

- «Етнографічний атлас Словаччини» - картогра

фічне опрацювання матеріалів (М. Сополига). 

Завдання власного плану: 

«Діяльність політичних партій в період 1918-
1948 рр.» - продовження дослідження архівних 

матеріалів (М. Русинко). 
«Опрацювання архівних матеріалів с. Страняни» 

(М. Русинко). 
«Розбійницький рух в ХУІ та ХУІІ столітті» -
ексцерпція матеріалів Бардіївського· архіву 

(А. Капута). 
- «Щоденник Ф. Лазорика» - розшифрування та 

підготовка до друку (С. Гостиняк). 

- «Словник літературних діячів українців Східної 

Словаччини» (С. Гостиняк). 

- «Життя та творчість Д. Миллого» - опрацю

вання спадщини художника (В . Лака та). 
- «Життя і творчість Смеречанського» (В. Лаката ). 
- «Звичаї на Яна Купала» (Н. Вар'ян). 

«Народне житло українців Східної Словаччини» 

(М. Сополига). Дослідження заміряне на підго

товку монографії .. 
«Народне будівництво» (М. Сополига). Дослід

ження пов'язане з побудовою етнографічної екс

позиції просто неба - скансену. . 
«У країнський народний ансамбль» (І. Русинко). 

- «Заняття населення» (М. Гвізд). Дослідження на 

основі анкети проводилося в 37 селах регіону. 
- «Музичний фольклор» (І. Калиняк). 

1977 рік: 

Завдання державного плану: 

- «Етнографічний атлас Словаччини» - картогра

фічне опрацювання матеріалів (М. Сополига). 
- «Етнографічне дослідження в області Старин-

.Дослідження на Бардіївщині (1973) 
Vyskum v okoli Bardejova (1973) 

37 

ської долини» (М. Сополига, Н. Вар'ян, М. Гвізд, 

І. Калиняк). 

Завдання власного плану: 

- «Діяльність політичних партій в період 1918-
1939 рр.» (М. Русинко). 
«ВЖСР та Північно-Східна Словаччина» (М. Ру

синко). Результати використані для підготовки 
однойменної виставки (1977 р.) 

- «Розбійницький рух на Маковицькому панстві» 

(А. Капута). 
- «Дарчі грамоти ХІУ-ХУ ст. у фондах МУК» 

(А. Капута). 
«Творчість В. Гренджі-Донського» (С. Гостиняк) 

- підготовка матеріалу до друку. 

«Словник літературних діячів українців Східної 

Словачини» (С. Гостиняк). 

«Іконописна творчість» (В. Лаката). 
«Народне мистецтво» (В. Лаката). 

«Етнографічна тематика в творчості східносло

вацьких художників» (В. Лаката ). На основі 

дослідження була підготовлена тематична 

виставка в МУК. 

- «Традиційні форми занять населення» (М. Гвізд). 
- «Традиційна народна страва» (М. Гвізд). 

- «Традиційне виробництво дерев'яного вугілля в 

околиці Снини та Меджилаборець» (М. Гвізд). 

- «Основні архітектонічні типи в народному будів-

ництві» (М. Сополига). 

- «Народне житло та побут» (М. Сополига). 

- «Різдв'яні звичаї» (Н. Вар'ян). 

- «Календарна та родинна обрядовість» 

(Н. Вар'ян). 

- «Народні повір'я» (Н. Вар'ян). 

- «Народний одяг» (И. Сторинський). 

- «Музично-танцювальний фольклор» (І. Кали-

няк). 
- «Перший професіональний український народний 

ансамбль в ЧССР») (І. Русинко). 



Народні писанки очарували й . Вархола (вліво) та п. Марко
вича 

Ludove kraslice ocarili J . Varchola (уl'ауо) а Р . Markovica 

1978 рік: 

Завдання державного плану: 

«Етнографічний атлас Словаччини» - картогра

фічне опрацювання матеріалів (М. Сополига). 
«Етнографічне дослідження - проект «Старина» 

(М. Сополига , М. Гвізд , Н. Вар'ян , І . Калиняк). 

Завдання власного плану: 

«Літературні та театральні традиції» (С . Гости

няк). 
«Діяльність КПЧ в період 1920--1948 рр. » (М . Ру
синко). 

- «Еміграція наприкінці ХІХ та початку ХХ ст. » 

(А. Капута). 
«Житлові будівлі та народні меблі» (М. Сополи
га). Реферат зачитаний на загальнодержавній 

конференції в Стражниці (5-8. 12. 1978 р.). 
- «Зміни в народному будівництві українців Сх. 
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Словаччини» (М. Сополига). Рефер.ат зачитаний 
на загальнословацькій ' конференції в Братіславі 

(20.-22. 9. 1978 р.). 
«Основні архітектонічні типи в народному будів

ництві» (М . Сополига). 

«Традиційні форми занять та страви населення» 

(М . Гвізд) - продовження дослідження на основі 

анкети. 

«Традиційна народна страва на Свидниччині» 

(М . Гвізд) 

«Пареміологія» (Н. Вар 'ян). 

«Народні перекази та демонологія» (Н. Вар 'ян). 

«Народні звичаї» (й. Вархол). 
«Народна музика та танці » (І. Калиняк) 

«Розбійницький рух в період феодалізму на Мако

вицькім панстві» (А. Капута). 

«Розвиток управління та економіки м. Бардіїв піс

ля 1526 р. » (А. Капута) . 

«Соціально-економічна та політична ситуація в 

Свидницькому окрузі в період 1945- 1949 рр. » 

(М . Русинко). 

«Словник літературних діячів українців Сх. Сло

ваччини» (С . Гостиняк) . 

«Життя і творчість Ю. Костюка» (І . Русинко). 

«Комунікативна система в народному житлі Кар

пат» (М. Сополига у співпраці з В . Фролцем та 
ю. Лангером). Реферат зачитаний на загально

державній конференції в Стражниці . (5.-8. 12. 
1978 р.). 

- «о . В. Духнович - життя і творчість» (С. Гости

няк). Результати дослідження було використано 

для написання сценарія кімнати - музею в Топо

ЛІ . 

1979 рік: 

Завдання державного плану: 

- «Етнографічний атлас Словаччини - виготов

лення картограм та коментарів до атласу (М. 

Сополига) . 
- Традиційна народна культура в Чехо-Словаччи

ні». Часткове завдання: «Регіональні монографії» 

(М. Сополига). Була закінчена монографія «На
родне житло українців Східної Словаччини» . 

- «Міжетнічні зв 'язки народних культур в Чехо

Словаччині». Часткове завдання: «Міжетнічні 

відносини в народіюму будівництві в словацько-



польсько-українському пограниччі» (М. Сополи

га). 

«Етнографічне дослідження - проект «Старина» 

(Й. Вархол, Н. Вар'ян, І. Калиняк, М. Сополига, 
М. Гві'3Д, О. ШмаЙда) . 

Завдання власного плану: 

«Діяльність КПЧ в період 1930-1932 рр.» (М. Ру
синко). 

«Соціально-економічна та політична ситуація в 

Свидницькому ОКРУ'3і в період 1945-194Х рр.» 
(М. Русинко). 

«РО'3виток правління та економіки міста Бардіїв 

до 1526 року» (А. Капута). 
«З історії українців Східної Словаччини» (А. Ка

пута) - рО'3шук архівних матеріалів в Пряшеві та 

Бардієві. 

«До історії УНТ» (С. Гостиняк) - дослідження 

реалі'3увалось у 'jВ'Я'3КУ '3 планованою виставкою . 

«Словник літературних діячів - українців Східної 

Словаччини» (С. Гостиняк) . 

«Творчість народного художника Ореста Дубая» 

(В. Грешлик). Дослідження реалі'3уваЛОСh '3 
метою інсталяції тематичної виставки. 

«Великодні '3вичаї» (И. Вархол). 
«Дрібна словесна творчість» (Н. Вар'ян). 

«Народні перекази» (Н. Вар'ян). 

«Народна музика й танці» (І. Калиняк). 

«Традиційна народна страва на Бардіївщині» 

(М. Гвізд). 

«Заняття та страва населення» (М . Гвізд). 

«Традиційний народний одяг у Н. Репашах» 

(О. ШмаЙда). 

«Життя і творчість І. Кулеця» (В. Грешлик) . 

Дослідження проводилося з метою влаштування 

виставки в 1980 р. 

1980 рік: 

Завдання державного плану: 

«Етнографічний атлас Словаччини» - робота 

над картами та коментаріями (М. Сополига). 
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- «Міжетнічні зв'язки народних культур в Чехосло

ваччині» - продовження дослідження з 1979 р. 
(М. Сополига). 

- «Етнографічне дослідження - проект "Старина» 
(Н. Вар'ян, І. Русинко, М. Сополига). 

З а в дан н Я В Л а с н ого· п л а ну: 

- «Діяльність КПЧ в період 1930-1932 рр.» 

(М. Русинко) 
- «Розбійницький рух на Маковицькому пансті в 

період феодалізму» (А. Капута). 
- «Життя і творчість ю. Боролича» (С. Гостиняк). 

- «Словник українських літераторів Східної Сло-

ваччини» (С. Гостиняк). 

- «Повір'я та уяви про демонічні істоти» 

(Н. Вар'ян). 
- «Народні перекази» (Н. Вар'ян). 

- «Народна музика» (І. Калиняк). 

- «Звичаї при народженні дитини на Снинщині» 

(и. ВаРХQЛ). 
- «Великодні звичаї» (и. Вархол). 
- «Похоронні звичаї» (и. Вархол). 
- «Традиційна народна страва на Старолюбовнян-

щині» (М. Гвізд). 
- «Знаряддя збору та опрацювання зернових на 

Свидниччині» (М. Гвізд). 
- «Народні меблі» (М. Сополига). 
- «Народний одяг» (о. ШмаЙда). 
- «Бібліографія до проблематики народної архітек-

тури східнословацького карпатського регіону» 

(М. Сополига). 

1981 рік: 

Завдання державного плану: 

- «Міжетнічні зв'язки народних культур в Чехосло

ваччині». Часткове завдання: «Міжетнічні зв'язки 

в народному будівництві в словацько-польсько

українському пограниччі» (М. Сополига). Резуль
тати дослідження були пред'явлені на цілодержав
ній науковій етнографічній конференції 11.-15. 5. 
1981 У Свиднику (МУК). 
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-- «Етнографічне дослідження - проект «Старина» 

(М. Сополига, Н. Вархол). 

Завдання власного плану: 

- «До питання соціального та політичного розвитку 

Закарпаття й Східної Словаччини в період 1929-
1935 рр.» (М. Русинко). 
«Етнографічна діяльність закарпатоукраїнських 

літераторів» (С. Гостиняк). 

- «Сло~ник літературних діячів - українців Східної 
Словаччини» (С. Гостиняк). 

- «Народне та професіональне образотворче мис

тецтво українців Східної Словаччини» (В. Греш

лик). Результати дослідження використано при 
написанні сценарію картинної галереї МУК. 

«Пам'ятки народної архітектури на Замагур'ї» 

(М. Сополига). 
«Традиційний народний одяг» (о. ШмаЙда). 

- «Традиційне знаряддя збору та опрацювання зер

нових» (М. Гвізд). 

- «Весняні хороводи» (и. Вархол). 
- «Любовна магія в календарних та родинних звича-

ях» (и. Вархол ). 
- «Народні перекази з розбійницькою тематикою» 

(Н. Вархол). 
- «Повір'я та уяви про чоловічі демонічні істоти» 

(Н. Вархол). 
- «Місцеві перекази» (Н. Вархол). 

- «Вокальна та інструментальна музика» (І. Кали-

няк). 

- «Життя і творчість Марії Підгірянки» (С. Гости

няк). На основі дослідження вийшла з друку 

збірка дитячих поезій М. Підгірянки. 

«Розвиток культури українців ЧССР» (усі фахові 

працівники МУК). Результати дослідження вико

ристано при інсталяції однойменної виставки з 

нагоди 25-річчя музею. 

1982 рік: 

Завдання державного плану: 

- «Народна культура на етапі побудови розвину-



того соціалістичного суспільства - місце та зна

чення традицій». Часткове завдання: «Народне 

житло українців Східної Словаччини» (М. Сопо
лига). Була закінчена та здана до друку моногра

фія. 

«Етнографічне дослідження - проект «Старина» 

(М. Сополига, Н. Вархол). Дослідження було 

завершене написанням відповідних розділів до 

монографії, упорядником якої був Ян Подолак. 

«Завдання музеїв та галерей в системі культури 

чехо-словацького суспільства». На його рішенні 

поділялися усі фахові працівники. 

Завдання власного плану: 

41 

«До питання соціального та політичного розвитку 

Закарпаття й Східної Словаччини в період 1929-
1935 рр.» (М. Русинко). 

«Історичний та культурний розвиток українців 

ЧССР» (М. Русинко, С. Гостиняк, В. Грешлик). 
«Дитяча поезія В. Гренджі-Донського» (С. Гости

няк). 
«Словник українських літераторів Східної Сло

ваччини» (С. Гостиняк). 
«Народне та професіональне образотворче 

мистецтво» (В. Грешлик) - остаточне закінчення 

сценарію картинної галереї ім. Д. Миллого. 

«Народна матеріальна та духовна культура» 

(М. Сополига, М. Гвізд, й. Вархол, І. Калиняк). 
«Народні пісні Бехерова та Регетівки» (І. Русин

ко). 

1983 рік: 

Завдання державного плану: 

- «Етнографічне дослідження - проект «Старина» 

- підготовка монографії (співавтори: М. Сополи-

га, Н. Вархол). 

« Народна культура - місце та значення тради

цій». Часткове завдання: «Народне житло україн

ців Східної СловаЧЧIЩИ» (М. Сополига) - корек

тура текстів монографії. 

«Завдання музеїв та галерей в системі культури 

чехо-словацьлого суспільства». Була закінчена 

студія до історії МУК, на підготовці якої поділя

лися усі фахові працівники. 

Завдання власного плану: 

«КПЧ в боротьбі проти соціального та національ

ного утиску в період 1929-1935 рр.» (М. Русин
ко). 

«Історичний та культурний розвиток українців 

ЧССР - підготовка сценарію нової постійної 

музейної експозиції» (М. Русинко, М. Сополига, 
С. Гостиняк). 

Традиційні види занять населення - основна тема 

дослідження М. Гвізда 

Tradicne druhy zamestnanf obyvaterstva - hlavna vyskumna 
tema М. Hvizda 



Вівчарське знаряддя - фонди МУК 

OvCiarske шіrаdіе z fondov MUK 

- «Дитяча поезія В. Гренджі-Донського» (С. Гости
няк). Була закінчена збірка дитячих поезій «Тече 

потік з бережечка». 

- «Словник літературних діячів - українців Східної 
Словаччини» (С. Гостиняк). 

- «Народне та професіональне образотворче 

мистецтво українців ЧССР» (В. Грешлик). 
Дослідження заміряне на вибір експонатів для 

картинної галереї. 

- «Народна матеріальна та духовна культура 

українців чсср». Часткові завдання: 
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а) «Соціалістичні зміни в народному будівництві 
на Свидниччині» (М· . Сополига) ; 

б) «Сучасне виробництво писаною> (й. Вархол); 
г) «Народна музцчна культура Старинської доли

ни» (І. Калиняк); 
д) «Історичні перекази» (Н. Вархол). 

1984 рік: 

Завдання державног. о плану: 

- «Етнічні процеси в ССР» . Часткові завдання: 
а) «Народне житло та п()бут» (М. Сополига); 
б) «Пареміологія» (Н. Вархол); 

в) «Народна музична культура» (І. Калиняк). 

- «Завдання музеїв та галерей в системі культури 

розвинутого соціалістичного суспільства. За 

директивами координатора розпочався аналіз 

музейних фондів і т. п. (колектив фахових праців

ників). 

Завдання власного плану: 

- «КПЧ в боротьбі проти соціального та національ

ного утиску в період 1929-1935 рр. » (М. Русин

ко) . Тема була опрацьована формою наукової 

статті дО НЗ МУК . 

- «Українська дитяча поезія післявоєнного періо

ду» (С. Гостиняк). 

- «Міжетнічні зв 'язки в народному будівництві в 

області Північно-Східної Словаччини» (М. Сопо
лига). 

- «30 років Свята культури українців ЧССР» (І . Ка
линяк). Дослідження було спрямоване на підго

товку однойменної виставки в МУК. 

«Весільна обрядовість (традиції і сучасність)>> 

(й. Вархол). 
- «Історичні перекази» (Н. Вархол). 

- «Історичні перекази» (Н. Вархол). Реферат зачи-

таний в Угорщині на міжнародній конфереції 

(Мішкольц 14.-18. 10. 1984 р.). 
- «Способи обробітку землі в минулому» 

(М. Гвізд). 
- «Фразеологізми українців Східної Словаччини» 

(Н. Вархол). 

1985 рік: 

Завдання державного плану: 

- «Етнічні процеси в ССР. Часткові завдання: 

а) «Народне житло та побут» (М. Сополига); 



б) «Народна музична культура» (І. Калиняк.). 
«Завдання музеїв та галерей в системі культури 
чех о-словацького суспільства» . Колектив фахо

вих працівників продовжував роботу над аналізом 

музейних фондів, публікаційної діял~ності і т. п. 

Завдання власного плану: 

«Культурно-історичний розвиток українського 

населення ЧССР» (М. Русинко , Й. Вархол, 
М. Сополига, С. Гостиняк). Метою дослідження 
є підготовка сценарію нової постійної експозиції. 

«Антологія закарпатоукраїнської дитячої поезії» 

(С. Гостиняк) - підготовка публікації для шкіль

ної молоді. 

«Історичні перекази» (Н. Вархол) . 

«Фразеологічний словник Пряшівщини» (Н. Вар

хол). Словник зданий до друку. 

«Календарна обрядовість в період зимового сон

цестояння» (Й. Вархол ). 
«Народна архітектура типологія дворів» 

(М. Сополига). Реферат зачитаний на загально

державній конференції в Прибиліні . 

«Дослідження та охорона пам 'яток народної архі

тектури українців ЧССР» (М. Сополига). Рефе

рат зачитаний на міжнародній науковій конфе

ренції в Угорщині (Бекешчаба - 2.-4. 10. 
1985 р.). 
«Етнографічні дослідження МУК» (М. Сополи

га). Реферат зачитаний на загальнодержавній 
науковlИ конференції «Український етнос в 

ЧССР після 1945 р.» (Прага). 
«Способи обробітку землі в минулому» 

(М. Гвізд). 

1986 рік: 

Завдання державного плану: 
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«Дослідження національностей в ЧССР». Част

кові етнографічні дослідження виконували: 

М. Сополига, Н. Вархол, Й. Вархол , І. Калиняк , 
М. Гвізд. Метою дослідження є синтетичне опра-

Книги і співники - фонди МУК 
Кпіhу а sреvпfkу z fondov MUK 

цювання народної матеріальної та духовної куль
тури українців ЧССР. 

«Розвиток і становище угорської та української 

національностей в період побудови соціалізму». 

Часткове завдання: «Розвиток промисловості в 

Свидницькому окрузі» (Й. Хома). 
«Центральна евіденція музейних фондів». Част

кове завдання: «Другоступенева документація 

фонду діЛ5!НКИ мистецтвознавства» (В. Грешлик). 

Завдання власного плану: 

«Культурно-історичний розвиток українців 

ЧССР». Відповідальні: М . Русинко та М. Сополи

га. На рішенні завдання поділялися усі фахові пра

цівники. Результатом дослідження був перший 

варіант сценарію постійної музейної експозиції. 

«Революційні та прогресивні традиції україн-



ського населення «Східної Словаччини» (М. Ру
синко). На основі дослідження написано статтю 

дО НЗ МУК та підготовлено реферат на семінар 

«Співпраця музеїв зі школами». 

- «Життя і творчість С. Гапака» (В. Грешлик). 

«Українська соціалістична література в ЧССР» 

(С. Гостиняк). 
«Види традиційних СІльськогосподарських буді
вель» (М. Сополига). Реферат зачитаний на 
загальнодержавній конфереції в Стражниці (жов
тень, 1986.). 
«Народні перекази про татар» (Н. Вархол). 

- «Дівочі ворожіння в часі зимового сонцестояння» 

(Й. Вархол). 
«Народні пісні Старинської долини» (І. Калиняк). 
«Традиційні форми сільськогосподарського 

виробництва» (М. Гвізд). 

Завадка , що на Спиші (1984). Розмову з бабусями ведуть 
Надія та Йосип Вархолові 
Pocas vyskumu v Zavadke , okr. Sp. N. Ves . S babickami sa zho
varaju Nad'a а Jozef Varcholovci 
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1987 рік: 

Завдання державного плану: 

- «Етнокультурні процеси в сучасному способі жит
тя» (М. Сополига). На основі матеріалів про 
народне будівництво написана стаття дО НЗ МУК 

NQ 16. 
«Етнографічна енциклопедія Словаччини» 

(М. Сополига) - підготовка гасел. 
«Розвиток і становище угорської та української 

національностей в Чехо-Словаччині». Часткове 

завдання: «Розвиток промисловості в Свидниць-

кому окрузі» (Й. Хома). 

Завдання крайового плану: 

«Визначні постаті революційного робітничого та 

комуністичного руху на Східній Словаччині» 

(М. Русинко, Й. Хома) - підготовка матеріалів 
до публікації. 

- «Використання традиційного фольклору в сучас

них обрядах» (Й. Вархол, Н. Вархол) - підго
товка матеріалів до публікації. 

Завдання власного плану: 

«Культурно-історичний розвиток українського 

населення ЧССР». Відповідальні: М. Сополига, 

М. Русинко. На рішенні завдань поділялися усі 

фахові працівники. Дослідження спрямоване на 

підготовку постійної експозиції. 

«Революційні та прогресивні традиції україн

ського населення Східної Словаччини» (М. Русин
ко). 

«Післявоєнний період в регіоні» (Й. Хома). Зав
дання заміряне на підготовку окружної експози

ції. 

- «Розвиток образотворчого мистецтва уркаїнців 
Східної Словаччини» (В. Грешлик) - підготовка 

статті до провідника по галереї. 

«Українська соціалістична література ЧССР» 

(С. Гостиняк). В рамках дослідження, крім іншо
го , був закінчений рукопис антології дитячої 

поезії «Квіти з перелогу». 



«Матеріальна та духовна культура». Часткові 

теми: 

а) «Тrадиційні господаrські споруди» (М. Сorюли

га). 

6) «Традиційні ремесла» (М. Гві'Щ); 
в) «Тrадиційне сільськогосrЮДі.lrське ]наrяддя» 

(М. Гві'щ) 

г) «Наrодний одяг» (М. Слота); 

д) «Істоrичні rlеrска'зи пrо р(нбійників» (Н. Bar
хол); 

ж) «Фра'3сологі'jМИ» (Н. BarxoJl); 
'3) «Обrядові стrави в ')асі 'зимового с<Нщсстоян

ня»·(Й. BarxoJl); 
с) «Наrодний rlrогн(н rюгоди» (Й. Ваrхол). 

j<JЮ) рі",: 

Завдання дсrжавного плану: 

«ЕПНЖУЛhтуrні rlrOl~ССИ в сучасному Сllособі жит
ТЯ» (М. Сorюлига). На основі матсrіалів пrо 

наrоднс будівництво було підготовлено реферат 

на міжнаrодну К<НJФсrеНl~ію в ПНР (Сююк. 17.
І Ч. І (). І ЧХХ р.). 
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«Етнографічна енциклопедія Словаччини» 

(М. СО/юлига) - підготовка гасел. 

«Ро]випж і становище угорської та української 

націонаЛhностей в ЧеХО-СЛОВ'l'l'lині». Часткові 

'.швдання: 

а) «Р(нвиток промисловості в Свидницькому ок

ру"3і» (Й. Хома). Дослідження 'завершене напи
санням статті. 

б) «Сучасний стан та перспективи ро]витку 

Му'зею української культури у Свиднику» 
(М. Сополига). На '3амовлення Суспільство

'тавчого інституту САН у Кошицях було напи

сано статтю. 

« Центральна евіденція му'зейних фондів» 

(В. Пушкар). Була 'закінчена документація фонду 
народного образотворчого мистецтва для цен

тральної евіденції в Братіславі. 

Завдання крайового плану: 

«ВИ'.mачні постаті революційного робітничого та 

комуністичного руху на Східній Словаччині» 

(М. Русинко. Й. Хома). Ре'3ультати було ВКЛЮ
'Іено до «Бібліографічного словника», який видав 
Східнословацький му]сй. 

«Викоrистанвя традиційного Фольклоrу в сучас

них обрядах» (Й. Вархол, Н. Вархол) - підго
товка матсріалів до публікації. 

Завдання власного плану: 

«КУЛhтуrно-історичний р(нвиток укrаїНСhКОГО 

насслсння ЧССР». ВідrювідаЛl)ні: М. СorlOлига, 

М. Русинко. На рішенні rlOділялися: Й. Хома, 
С. Гостиняк, В. Пушкар, М. Гві'щ, Й. Вархол, 
Н. Ваrхол, А. Худник. Дослідження виконува

ЛОСh у 'JВ'я]ку ] підготовкою нової сксrнниції. 
«Нариси історії СВИДНИЦhКОГО округу». До друку 

пув 'щаний 'Jбірник матеріалів (Сllівавтори ]и 

му]сй: М. Русинко, Й. Хома). 
«Післявоєнний rrеріод в регіоні» (Й. Хоми, М. Ру
синко). 

«Р(нвиток професіоналмюго та народного обра

'ЮТВОР'lОго мистецтва» (В. Пушкир) - дослід
ження було ]аміряне на життя і творчість А. Бо

рецького. М. СмеrечиНСhКОГО, Й. Бокшия, 
Ф. Веселого та Ю. Мушки. 

«Матеріальна та духовни КУЛhтура». Чисткові 

теми: 

а) «Типологія ниродного будівництва» (М. Сопо
лиги); 

б) «Традиційні ремесла - ниродне ковальство» 
(М. Гві'щ); 

в) «Народний одяг» (А. Худик); 

г) «Історичні перека'зи про ро"3бійників» (Н. Вар-

хол); 

д) «Фра"3еологі"3ми» (Н. Вархол); 

ж) «К(tлендарна обрядовість» (Й. Вархол); 
"3) «Народний прогноз погоди» (Н. Вархол). 



ПОБУДОВА ФОНДІВ ТА їХ ОХОРОНА 

Найосновнішою передумовою існування будь-якого 

музею є його колекції , які разом з відповідною доку

ментацією служать джерельною базою для успішної 

роботи . Музей української культури як національна 

установа має своє специфічне послання , спрямоване 

на дослідження та документацію проблематики, 

пов'язаної із життям та трудовою діяльністю русинів

українців ЧСФР. Отже, одним з його першорядних 

завдань є якраз побудова збіркових фондів до даної 

тематики, а також їх евіденція , фахове опрацювання 

та охорона. 

Як ми вже скоріше зазначали, перші колекції , які 

були зосереджені з ціллю заснування музею , майже 
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Дослідження та збір екс

понатів у Сулині (19НН). 
На фото (зліва): М . Гвізд, 
М. Сополига , І . Микита, 
І. Гладоник 

Vyskum а zber exponatov v 
Sulfne (1988). Na <;nfmke 
(zl'ava): М . Hvi,;d , М. 

Sopoliga , І. Mikita , І. Нlа 
donfk 

не збереглися. На превеликий жаль , пропала також 

переважна більшість неоцінимих оригінальних мате

ріалів з етнографічних експедицій , які зорганізували 

в 1948-1953 роках культурно-освітня рада УНРП та 
ЦК КСУТ. Як свідчать документи, «... було 

зібрано біля 5 ООО експонатів, але українському 

музею не були приділені відповідні простори для 

інсталяції постійної експозиції, тематичних виставок 

та зберігання зібраних · матеріалів. Збірки були 
майже знищені»34. 

Основою для виникнення музею послужила 

незначна частина фондів бувшого Крайового музею 

в Пряшеві. Це зібрання налічувало 4 ООО музейних 



експонатів, з яких майже 3 ООО було перевезених з 
бувшого Українського музею в Празі . Не всі ці екс
понати годилися для виставочних та культурно-освіт

ніх цілей. У зв'язку з цим треба також запримітити , 
що на основі постанови уряду весь фотодокумента

ційний та архівний матеріал згаданої колекції був 
висланий у СРСР. У фондосховищах відділу українсь
кої культури залишилося біля 1 ООО експонатів35 . 

Як видно , цей фонд був недостатнім не тільки для 
влаштування експозиції , але й для розвивання інших 

форм музейної роботи. Тому вже від самого початку 
виникання нашої установи в центрі уваги її працівни

ків Є , зокрема , збирацька діяльність. Однак через 
несприятливі умови , особливо , недостаток відповід
них просторів , ця діяльність лише повільно набувала 
на систематичному характері. Одночасно з тим , як 

мінялося місце роботи музею , переміщувалися також 
його фонди. Наслідком того експонати нищилися , а 
часто й зникали. 

Аж у Свиднику поступово створюються необхідні 
умови й для зберігання та належного фахового опра
цювання музейних зібрань . 

В архівних матеріалах наводиться , що в 1964 році 
фонди музею нараховували 2 272 прибутків 36 . Однак , 

на протязі 1965-1966 років зібрання музею зросли 
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Зуб мамонта 
Zub mamuta 

вже на 6 тисяч експонатів , з яких дві третини нале
жали до етнографії , а решта - відділу історії. Серед 

історичних матеріалів до найцінніших належали такі 
археологічні знахідки , як окам 'яніння з Валентовець , 
кинджал та сокиро-молоти періоду неоліту з Рошків

ців , Берестова та Волиці. Надзвичайно цінними є так 
звані «панщизняні квіти» з Маковиці , які документу
ють період кріпацтва. Про соціально-економічне ста
новище селян в період ХУІІІ ст. розповідають « тере

зіанські урбарі» - оригінальні описи поміщицьких 
землеволодінь . Вже тоді розпочався систематичний 

розшук документів про спільну боротьбу словаків та 
українців за національні права , про допомогу нашому 
народові з боку таких визначних словацьких політич
них та культурних діячів, як П. Шафарик та інші . Ряд 

цінних матеріалів у тому часі було придбано також 
про діяльність будителів (<<Альбом» О. В. Духнови
ча , його рукописи та інші матеріали). Музей у тому 

Деякі археологічні знахідки - експонати МУК 
Niektore archeologicke шіl еzу - ехрош1tу MUK 

• 



часі розпочав теж зосереджувати копії найцінніших 

документів про історію та культуру українців із 

закордонних архІВІВ (Будапешт, Львів, Київ). 
Належна увага приділялася документам найнові
шого періоду. Появилися у фондах також цінні твори 

народного та професіонального образотворчого 
мистецтва (<<Послідній суд» з Тополі, намальований 

на домотканому полотні, художні твори 
П. Громницького, Є. Бісс, С. Гапака, А. Гая, 

Ю. Мушки, М. Диця, Ю. Кресили та інших). З етно
графічних матеріалів переважали, зокрема, різні 

види знарядь праці37 . 
З року в рік поповнюються фонди Музею 

української культури у Свиднику , і то все дальшими 

цінними експонатами, які документують усі періоди 

культурно-історичного розвитку українців ЧСФР. 

Працівники відділення історії зібрали вагомі мате

ріали до проблематики соціально-економічного ста
новища селян, діяльності різних політичних партій, 

про Чертижнянсько-Габурське заворушення і т. п. 

Значно поширились фонди , які документують після

воєнний період в усіх сферах життя населення дослід

жуваного регіону (промисловість, сільське господар

ство, культура , шкільництво, і т. д.). Були придбані 

також деякі документи старших історичних періодів 

(знаряддя праці старшого кам'яного віку, рештки 

мамонта з околиці Свидника, дарчі грамоти з ХІІІ
ХУ століття та інші документи про умови життя 

селян в період феодалізму та капіталізму). 
Оригінальними матеріалами поповнилися фонди 

літературознавства (деякі рукописи О. Духновича, 
О. Павловича, В. Гренджі-Донського та, зокрема, 

сучасних українських чехо-словацьких письменників, 

цінні матеріали про історію літературного руху й 

театрального мистецтва в даній області і т. п.). 
Етнографічні колекції збагатилися дальшими зраз

ками традиційної матеріальної культури та народної 

творчості, як, наприклад, окремими видами знарядь 

праці та продуктами виробництва, поодинокими 

варіантами народної ноші, найрізноманітнішими 

проявами народного мистецтва, а також найтипові

шими пам'ятками народної архітектури (житловими, 
господарськими , культовими, техні чно-промисло

вими та іншими спорудами), які поступово переміщу

ються в ареал етнографічної експозиції просто неба. 

Самозрозуміло, що ці об'єкти поступово запов

нюються відповідним хатнім та іншим устаткуван

ням. 

В наведений період значно зросли також фонди 

мистецтвознавства. Крім цінних пам'яток іконопис

ної творчості , були придбані визначні художні робо
ти В. Касіяна , Й. Бокшая, А. Ерделі, А. Коцки, 
А. Борецького , Ф. Манайла, І. Кулеця, твори 

багатьох сучасних чехо-словацьких українських 

художників. В 1975 році музей придбав спадщину 

народного художника Дезидерія Миллого, яка стала 

основою музейної картинної галереї. · 

Наприкінці 1988 року фонди Музею української 
культури нараховували 58 238 експонатів (без бібліо
теки) вартістю понад 7,5 мільйона крон. 
Декотрі рукописні матеріали, першодруки та, 

зокрема, фахова література документуються в рам

ках музейної бібліотеки. 

Макет замку Маковиця 
Maketa hradu Makovica 
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Рукописний твір О. Яницького 

Rukopisne dielo А. Janickeho 

Самозрозуміло, що з розвитком науково-дослідної 

роботи музею потрібно невпинно підвищувати також 

рівень фахового опрацювання та охорони збірок. 

Тому необхідно було створити відділення документа

ції, в рамках якого сьогодні працюють документа

тор, фотограф та художник, а у відділені матеріаль-

ної культури також двоє консерваторів. . 
Нагромадження великих колекцій поступово роз

членувалися на окремі тематичні ділянки. 
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Сучасна структура музейних фондів (31. 12. 1988 р.) 

Тематична ділянка 
Число Фінансова вартість 

збірок (у кронах) 

Старша історія 1 336 74893 
Новітня історія 25668 293 310,82 
Найновіша історія 502 7305 
Літературна історія 8633 511 650,30 
Образотворче мистецтво 3607 5633 82 
Етнографія-заняття насе-

лення, народна кулінарія 2980 227668,32 
Етнографія-народне бу-

дівництво та побут 1 485 397 712,08 
Етнографія-народний одяг, 

текстиль 3205 318720,80 
Музичний фольклор 8225 89055,59 
Словесний фольклор 40 1 420 
Звичаї та обряди 1 082 8874 
Допоміжний фонд 1 472 60533,20 
Разом 58238 7624945,11 

Бібліотека наприкінці 1988 року нараховувала 
39 666 бібліографічних одиниць. Книги опрацьову
ються та розподілюються згідно із загальноприйня
тою системою іменних та предметних каталогів. 
Задля створення якнайкращих можливостей кори

стання бібліотечними фондами музей приступив до 
видавання книжних (ротатором), тематичних та 
періодичних каталогів. Досі було видано: 

1. Каталог бібліотечних фондів, І. Упорядкування 
каталогу Худик А. Опрацювання книг А. Лаката. 

Свидник, МУК 1977,241 с. 
2. Каталог бібліотечних фондів, 11. Прибутки книг 

за 1977 р. Упорядкувала Худик А. 
Свидник, МУК 1979,78 с. 

3. Каталог бібліотечних фондів, ІІІ. Фольклори

стичний фонд д-ра О. Зілинського. Упорядку

вання каталогу та опрацювання книг А. Лаката. 

Свидник, МУК 1979, 174 с. 
4. Каталог бібліотечних фондів, ІУ. Прибутки книг 
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за 1979 рік. Упорядкування каталогу А. Лаката. 
Опрацювання книжок А. Лаката, С. Кундрат. 

Свидник, МУК 1984, 83 с. 
5. Каталог бібліотечних фондів, У. Прибутки книг 

за 1980 рік. 
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Упорядкування каталогу А. Лаката. Опрацю

вання книжок А. Лаката, С. Кундрат. 
Свидник, МУК 1987,112 с. 

в сучасному готуються дальші подібні видання. 

У фотоархіві музею заевідовано майже 14 ООО 

фотознімків. Фільмотека музею покищо невелика 

(нараховує біля 20 00.0 м кіноплівки). Однак від 1989 
року була розроблена нова концепція її побудови, 

яка передбачає зосередження в музеї усіх чехо-сло

вацьких фільмів, які торкаються життя українців 

Східної Словаччини та створення нових художніх і 

документальних фільмів. Такий матеріал хочемо в 
широкій мірі застосовувати в нових формах куль- . 

турно-виховної роботи. 

Подібно було прийнято й нові засади побудови 

музейної фонотеки. У 1989 році в ній зб~рігалося 
понад 185 ООО метрів магнітофонної плівки із запи
сами автеНТИЧНQГО фольклорного та іншого матеріа

лу. 

Маємо намір створи;ти теж «золотий фонд» 

української культури в ЧСФР; в якому зберігати

муться оригінальні записи із визначних подій україн

ського життя, виступи визначних політичних, куль

турних та громадських діячів українського поход

ження і т. п. 

Як ми вже запримічали при інших нагодах, майже 

до половини 80-х років більшість музейних збірок, 

особливо етнографічних, зберігалася в дуже тісних 

та незадовільних просторах (у підвалах, на горищі, 
гаражах і т. п.). Вони .часто переносилися з місця на 
місце. Такий стан дуже комплікував справи навколо 

опрацювання збірок, їх систематизації, консервації 

та взагалі охорони. Ситуація значно покращала після 

спорудження спеціальних фондосховищ етнографіч
них предметів у новому господарсько-технічному 
будинку, де знаходяться також модерні майстерні для 

їх реставрування та консервування. В 1986-1989 рр. 
в цьому будинку були створені також фондоховища 

для окремих ділянок відділу історії. 

Належне технічне обладнання, персональна мате

ріальна відповідальність, .індивідуальний доступ у 
приміщення, строгі правила безпеки, безперервне 

вартування та інші запобіжні заходи є запорукою 

доброї охорони культурного багатства та народного 

майна для майбутніх поколінь. 



В результаті того прискорився процес каталогіза

ції, а також категоризації музейних збірок. Перспек

тивно хочемо створити належні передумови для 

побудови центральної евіденції усіх чехо-словацьких 

збірок з погляду профіляції нашої установи. Створю

ються також yr.-fОВИ для побудови центрального 

архіву чехо-словацької україністики, а в рамках біб

ліотеки - окремого відділення першодруків та цін
них рукописів. 

Основою фахового опрацювання музейних мате

ріалів є тематичне членування за поодинокими гру

пами. Крім тематичних (предметних) каталогів. 

створено також місцевий (локальний) каталог, тобто 

розподіл матеріалу за поодинокими українськими 

селами Східної Словаччини в алфавітному порядку. 

Така форма опрацювання, систематизації матеріалів 

уможливлює дуже практичну орієнтацію в окремих 

зібраннях та їх необмежене використання в рамках 

наукового вивчення, культурно-виховної, публіка

ційної та іншої роботи . 

Надіємось, що і в наших умовах буде можливість 
застосування модерної обчислювальної техніки. 

Загрозливий лист розбійників загону Ф . Главати 
Vyhrazny list zhojnfkov druziny F. Hlavatu 

51 

в усіх експозиціях переважає власний документа

ційний матеріал. який також строго охороняється за 

допомогою модерної запобіжної техніки. Докумен

таційний матеріал широко використовується теж у 

виставочній діяльності музею. при влаштовуванні 
пам'ятних кімнат, підготовці лекцій. бесід та інших 

культурно-виховних акцій. 

Колекції музейних фондів представляють багатю

щий пізнавальний матеріал. без якого сьогодні. як ми 

вже констатували. не можна опрацювувати історію 

українців ЧСФР. Цей матеріал придбали та зосере

дили працівники музею формою добровільних 

пожертвувань. збору та купівлі. особливо під час 

польових досліджень та інформативних обслідувань. 

ЕКСПОЗИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Музей української культури різними формами пре

зентаційної та культурно-освітньої діяльності 

активно діє в області формування світогляду людини. 
висвітлює історичний та культурний розвиток руси

нів-українців населення ЧСФР. його революційні та 

інші прогресивні традиції. зокрема. активну участь в 

боротьбі за соціальну й національну справедливість. 

а не в останній мірі також досягнення в процесі сучас

ної побудови нашої країни . 

Основною формою впливу на широку громад
ськість є експозиції. які постійно наближали резуль

тати науково-дослідної та колекціонерської роботи 

працівників музею. Від рівня якості музейних експо

зицій в основному залежали й можливості розви

вання дальших форм культурно-виховної роботи та її 

цілковитий ефект. Якраз тому експозиційна діяль

ність завжди стояла в центрі уваги робочого колек
тиву цієї інституції. Однак в перші роки існування 

музею із-за нестачі експозиційних просторів дана 

діяльність обмежувалася в основному на коротко
часні виставки (у Свиднику. Меджилабірцях, Крас

ному Броді і т. п.). Короткотривалий та аматорський 

характер мала й перша експозиція музею. відкрита в 

1962 році у Красному Броді. оскільки вже в 1964 році 



музей перенесено у Свидник . І тут нашвидкуруч у 

червні 1964 р . з нагоди Х свята пісні й танцю було від
крито постійну етнографічну виставку на площі 

25 м2 :ІХ. Крім цього, Музей української культури 

перевзяв виставку « Карпато-Дуклянська операція» 

від празького військового музею . Виставка була 

інстальована на першому поверсі експозиційного 
будинку (на площі 200 м 2 ) і потривала до половини 

1965 poKyYJ. 
Аж У 1968 році була відкрита у Свиднику постійна 

культурно-історична експозиція. яка на свій час була 

реалізована на високому фаховому та естетичному 

рівні. На площі близько 600 м2 цієї експозиції був 

поданий більш-менш комплексний виклад історич

ного розвитку української людності Чехо-Словач

чини від найдавніших часів аж по сучасність. 

Пропозицію інсталяції та лібретто експозицїі під

готував тодішній директор музею Іван Чабиняк з 

колективом власних та позаштатних співпрацівників . 

Автором технічного сценарію був Іван Гузій, а архі

тектонічний план накреслив інж . арх. Іван Салай. 

Технічну реалізацію експозиції забезпечило браті

славське « Виставництво». 
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з «таємниць» етнографічних фОНJ10СХОВИЩ МУ'Jею 
Z . .taj()mstiev·· nar()dopisnych depozitarov muzea 



Експозиція складається з таких частин: 
1. Експозиція «Століття». 
2. Експозиція етнографії. 
3. Експозиція мистецтва (ікони). 
4. Тематичні виставки. 
5. Клуб товариства музею (в підвальних приміщен

нях). 

Експозиція «Століття» мала три підрозділи. В пер

шому з них , який охоплював період від найдавніших 

часів аж до 1876 року , були виставлені деякі прина

гідні археологічні предмети періоду неоліту та інші 

документи про заселення даного краю в ХІУ -ому сто

літті. Увагу відвідувачів музею привертали , зокрема , 

портрет князя І. Корятовича , модель Краснобрід

ського монастиря , модель Маковицького замку , пра

пор повстанців - «Про лібертате» та ікони ХУІ

ХУІІ ст. Із письмових матеріалів до найцікавіших на

лежали рукопис «Остружницького євангелія» 

1492 р. , «Улицьке євангеліє» 1642 р . та деякі доку
менти про економічне становище наших предків , їх 

культуру , боротьбу за соціально-національну 

рівність (розбійницький рух , участь у повстаннях і т. 
п. ) . 
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Другий підрозділ експозиції «Століття» (1876-
1918 р.) містив матеріали періоду відродження -
документи про життя і творчість о . Духновича, 
о. Павловича , А. Добрянського , А. Кралицького та 

інших. 

В третьому підрозділі (1918-1945) були представ
лені матеріали про політичне , · соціальне та куль

турне становище українців за буржуазної Чехосло
ваччини. Цей період завершувався визвольним рухом 

у часи другої світової війни. 

Експозиція етнографії відкривалася типовим 

інтер 'єром бідної селянської хати другої половини 

минулого століття із села Руська Бистра. Тут була 

також представлена розсягла документація народної 

архітектури та побуту: окремі типи народного жит

ла , види господарських та інших будівель , селянські 

меблі та інші речі хатнього вжитку . Далі відвідувачі 

у зв 'язку з побудовою скансену була зібрана розсягла Доку- ~ 

ментація народної архітектури та побуту: 

V suvislosti s vystavbou skanzenu Ьоlа zhгоmаzdеші rozsiahla 
dokumentacia J'udovej architektury а byvania: 
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мали змогу познайомитися з найголовнішими фор

мами заняття населення: хліборобством, скотар

ством та вівчарством, а також з найпоширенішими 

видами ремесел (дрітарством, склярством, ткацтвом, 
гончарством, лозоплетінням та обробкою дерева). 

Увагу відвідувачів привертала велика вітрина (15 х 
2 м), В якій знаходилися. оригінальні зразки народ
ного одягу з різних місцевостей українського регіону. 
В окремій вітрині було показано народний посуд. 

Ціла експозиція доповнювалася також іншими зраз

ками народної творчості (писанками, вишивками, 

різьбою по дереву і т. п.). 

Експозиція мистецтва являла собою першу 

постійну виставку ікон у Чехо-Словаччині. Тут, крім 

фрагменту іконостасу, були виставлені найкращі іко
нописні пам'ятки з фондів музею4О • 

В 1975 році була проведена часткова реінсталяція 
експозиції, а замість виставки ікон було представле

но становище українців Чехо-Словаччини після ІІ-ї 

світової війни. 

Експозиція потривала до кінця 1985 року, відвідало 
її понад 300 тисяч глядачів з різних кутків нашої 

країни та з-за кордону. Однак з плином часу дана 

експозиція поступово перестала відповідати вимогам 

відвідувачів. А це торкалося так її розсягу, як і змісту 

та форми. Тому в 1986 році розпочато генеральну 
реконструкцію, прибудову та модернізацію головної 
експозиції музею. 

В сучасному закінчується також побудова етногра

фічної експозиції просто неба - скансену на площі 

10 га, перша пам'ятка в якому почала інсталюватися 
ще в 1975 році. 
В 1983 році відкрито картинну галерею музею. 
Треба, однак, запримітити, що всі ці експозиції 

родилися дуже тяжко, а іноді аж занадто комплікова

но. Аджеж, крім нормальних проблем з просторами, 

~--------------------------------------

Цінні зразки народних костюмів зберігаються також у музей
них збірках: 

Сеппе ukazky J'udovych krojov maju svoje miesto taktiez v muzej
nych zbierkach: 
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їх реконструкцією, придбанням експонатів і т. п., 

часто появлялися тенденції, зокрема з боку деяких 

представників партійних та державних органів, будь

яким способом загальмувати успішний розвиток 

музею. Так, наприклад,були намагання припинити 

побудову скансену або змінити його характер, приму
сити музей поступитися спадщиною Д. Миллого на 

користь інших установ та влаштувати галерею інде, 
влаштувати в просторах головного будинку музею 

окружний краєзнавчий музей, а у зв'язку з побудо

вою банку навіть цілком знести будинок музею. На 

жаль, і у власних рядах були люди, які заради власних 

інтересів та з інших міркувань зраджували позиції 

музею чи спекулювали ними. А в цьому їм часто 

грали на руку різні дилетанти та підлабузники. 

Все ж таки завдяки підтримці розумних людей, а, 

зокрема принциповості та витримці самовідданих 

патріотів української справи, всі ці перипетії вдалося 

подолати. 

І так в сучасному музей власнить три розсяглі та 

модерні експозиції й одну пам'ятну кімнату. 

Головна культурно-історична експо

зиція Музею української культури (Свид

ник, вул. Леніна). Автори сценарію: д-р Мирослав 

Сополига, к. Н., д-р Рудольф Янік, к. Н., Микола 

Русинко, Степан Гостиняк, д-р Михайло Гвізд. Ху

дожньо-архітектонічне рішення: акад. худож., арх. 

Бедржіх Вотруба. Технічна реалізація: «Виставниц

тво» Н. п. Прага. Розсяг: 1 700 м2 . 

Експозицію відкрито з нагоди 35-річчя виникнення 

музею. Вона документує соціальний, політичний та 

культурний розвиток русинсько-українського насе

лення Чехо-Словаччини від найдавніших часів аж до 

останніх днів. 

Головна експозиція складається з таких основних 

частин: 

І. Вступ. 

11. Людина та природа. 



Головний будинок музею (до реконструкції) 
Нlаvші budova muzea (pred rekonstrukciou) 

ІІІ . Слідами предків (від найдавніших часів аж до 
1918 р.). 

ІУ. Традиційна народна культура. 

У. Чехо-словацький період (від 1918 р. донині). 
УІ. Виставочний зал. 

УІІ. Клуб приятелів музею. 

у просторому вступному приміщенні - вестибюлі 

гості музею мають змогу довідатись, що у склад 

Чехо-Словаччини, крім основних націй - чехів та 

словаків, входять і національні меншості, одну з яких . 
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творять українці-русини. Громадяни ЦІЄl національ

ності заселяють компактну територію Північно-Схід

ної Словаччини та окремі місцевості серед основного 

масиву словацького населення. Тут відвідувачі посе

редництвом художніх кольорових фотознімків та 

інших матеріалів отримують перші загальні інформа

ції про визначні пам'ятки природно-географічні та 

дальші місцеві особливості краю, в якому сп~конвіку 

живе і творить українське-руське населення. 

Поруч з вестибюлем знаходиться зал, в якому 

бажаючим можна продемонструвати короткий фільм 



Кня"3ь Фспір Корятович 

Кпісіа Fcdor Когjаtоv іё 

про основні етапи історичного й культурного ро'3-

витку українців ЧСФР . Зал використовується й для 

інших культурно-виховних акцій (відкриття тематич

них виставок. лекцій. семінарів , бесід і т . п.) . 

В дальшій частині експозиції «Людина та природа» 

коротко представлено флору та фауну карпатської 

природи. яка була одним з головних детермінантів 

цілковитого способу життя людини та соціально-еко

номічного розвитку предметної області. Природа 

вже з давніх давен надавала людині основні засоби 

існування. Найуніверсальнішим природним матеріа
лом було дерево, яке використовувалося для споруд-
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ження тимчасових чи ПОСТlиних домівок . господар

ських будівель, для виготовлення знарядь праці та 

інших предметів домашнього вжитку , для отоплю

вання житла тощо. Лісові плоди , гриби та насіння 

рослин використовувалися д,пя поживи людей та 

домашніх тварин. Довготривалими спостереженнями 

природних явищ людина навчилася використовувати 

й інші природні багатства для своїх найрізноманітні

ших потреб . Тут представлено також найтиповіших 

для цієї карпатської області звірів - дермопластичні 

препарати вовка , лисиці, оленя , дикої свині, різних 

птахів, гербарії рослин і т. п . 

НаЙРО'3сяглішою є частина експозиції «Слідами 

предків» , яка охоплює період від найдавніших часів 

до 1 <) 1 R року. В першому підрозділі «Давній вік» 

можна довідатись, що сліди оселення цього краю 

сягають до періоду молодшого кам'яного віку 

(2000- 1700 р . до н . е.) . Вони пов'язані з приходом із 

Закарпаття '3емлеробсько-скотарських племен, які 

своїм померлим будували великі глиняні могили. На 

їх перебування в басейні верхньої течії ріки Лаборця 

вка'3УЮТЬ експоновані принагідні '3нахідки кам'яних 

сокиро-молотів. Про життя В наших долинах у 

новому мідно-БРОН'30ВОМУ віці та на початку '3аліз

ного віку (1100- 700 р. до н. е . ) свідчать численні зна

хідки скарбів БРОН'30ВОГО '3наряддя , зброї та прикрас. 

Найціннішою '3нахідкою в нашій області '3 римського 
періоду є скарб срібних динарів і'3 с. Калиновз . 

Предки '3ахіднокарпатських українців аж до прий

няття християнства були поганами. Вони обробляли 

'3емлю, РО'3водили домашню худобу , ловили рибу та 

'3вірів. Ділилися на роди , на чолі із старостами (<<діда

ми» ) . Кожний рід мав своїх богів (<<дідків»). Їх 
зборєю були ціпи , киї та мечі . 

В підрозділі «Період феодалі'3МУ» документується 

процес завершення колонізації даної області. Тут 

експонуються цікаві пам 'ятки того часу, як , напри

клад , диплом короля Людвіка 11 з 1361 р., дарчі гра
моти для Імриха Перені на маєтки і Шариський 

замок. В цих та інших докумнетах згадуються русини 

та деякі конкретні села. Головним заняттям насе

лення цього краю вже тоді було хліборобство та СКО-



тарство. Міський елемент між українським-руським 

населенням формувався дуже повільно. З процесом 

]аселення пов'язане і формування феодальних доме

нів (Гуменський, Чичванський, Стропківський, 

Маковицький і т. д.), маєтки яких поступово ]осере

дилися в руках кількох шляхетських родів (Цидарів, 

Текулів, Перені, Розгоні, Другетів, Староїв та ін.). 

Наперекір довготривалому соціал ьному та націо

нальному утиску руського населення, вже в цьому 

періоді помітні перші паростки їхньої культури. 

Культурний ро]виток та виникнення письменства в 

ОпришкіnСl,ка 'jброя 

Zhojnickc zhranc 
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цьому найзахіднішому українському регіоні тісно 

пов'я]ані з поширенням візантійського християнства 

посередництвом Болгарського царства наприкінці ІХ 
століття . Р·уські князі були тоді ]алежними від силь
ного болгарського кня]я. Пізніше західноукраїнське 

населення засвоює собі культурні традиції Київської 

Русі, а також поступово створює свою власну культу

ру. І навіть декотрі найстарші пам'ятки слов 'янсь

кого письменства виникли якра] у цій області Кар

пат. Про це свідчать такі експонати, як євангелія, 

мінеї, епістоли, прологи, октоїхи, молитовники та 

інша церковна література. 



Ікона "Нерукотворний" 

Ikona Nerukotvorny 

Посилення феодальної експлуатації викликало 
незадоволення й опір сільської бідноти. Найпошире

нішою формою антифеодальної боротьби було роз

бійництво. Виставлені документи засвідчують , що 

проти поневолювачів виступали піддані під проводом 

народних месників - Андрія Савки зі Стебника , 
Василя і Степана Баюсів , Петра Пончака - Гудака 

та ін. З документів , зокрема судових актів , довіду

ємось, що в половині ХУІ ст. в тодішньому польсько

угорському прикордонні , тобто на Бардіївщині , 

Свидниччині та Меджилабірщині діяло декілька 

опришківських загонів. 

Дальші експонати свідчать про те , що проти фео

дального гноблення виступали разом словацькі , 

українські та угорські піддані в масових селянських 

повстаннях, під проводом Імриха Текелі , Ференца 

Ракоці ІІ та інших. Внаслідок цих повстань цілі села 

стали безлюдними і спустошеними. 

Величезний соціально-економічний гніт закріпаче

ного населення посилювався культурно-національ

ним. Явно свідчать про це документи , пов 'язані із 
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шкідливою діяльністю церкви (1614-1649 рр . ) ' та 
взагалі асиміляторською політикою спрямованою 

проти «угорських русинів» . 

. І наперекір всяким спробам чужих завойовників 
довести , що в західноукраїнських областях ніколи не 

існувала власна культура і що тутешнє населення не 

має нічого спільного з культурними традиціями схід

них слов 'ян , розвиток культури та вплив України й 

Росії ' на неї не міг припинитися. Спочатку, як засвід

чують експоновані документи , істотну роль у роз

витку культури зіграла церква. Пізніше це завдання 

перебрали світські школи , письменники , публіцисти 

та декотрі культурно-освітні товариства. 

З найдавніших часів на Закарпаття , включно Схід

ної Словаччини , з Києва , Львова та інших міст 

України й Росії привозились книжки , які переписува

лись і підправлялись у Мукачівському, Грушівсько

му , Краснобрідському , Буківському та інших мона

стирях і рqзповсюджувались між українським насе
л~нням. Досі тут зберегл'ИСЬ різні фрагменти і цілісні 

євангелія , мінеї , тріоди , октоїхи, псалтирі і т. п. До 



найвідоміших належать експонати цього музею -
євангеліє J 492 р . з Остружниці та євангеліє 1629 р. з 
Улича. 

В русинсько-українській етнічній області на тери 

торії сьогоднішьої Східної Словаччини та радянсь

кого Закарпаття, а також в українській лемківській 

етнічній області Польщі , внаслідок специфічних 

умов життя на протязі довгих століть сформувався 

сп іл ьний '3ахідноукраїнський тип церкви східного 

обряду , який є найоригінал ьнішим втіленням 

у країнської монументальної архітектури юагалі . 

Донині в українському регіоні Східної Словаччини 

'3береглося 27 таких шедеврів культових споруд -
народних культурних пам'яток, моделі яких експону

ються в ексmниції. Невід'ємною частиною інтер'єру 

кожної дерев'яної цекрви є ікони - чудові твори 

обра 'З0ТВОРЧОГО мистецтва світового '3начення . 

У вагу відвідувачів привертаЮТh також полемічно

Ilубл іцистичні твори Михайла Андрелли (1637-
171 О) . 

Політичні та економічні реформи Марії-Тере '3іі' та 
Йосифа 11 створили платформ у й для впровадження 
реформ у гаЛУ'зі освіти , Поступово виникаЮТh т . '313. 
елементарні школи рі'3НОГО типу , В 1794 р. в Ужго

род і виникає учитеЛЬСhка семінарія, яка [)ерший ра 'з 

в історії українців Закарпаття почала випускати ква

ліфікованих учителів . З I~iєї школи вийшли ви 'значні 

письменники, вчені, праці яких увійшли в скарбницю 

'3ап.lл ьноукраїнської КУЛl>тури , До них належать: 

І. Пастелій , І . Ба'3ИЛОВИЧ, І . Фогарашій, І . Довгович , 

І . Ч ургович , М . Л учкай, А . Коцак, О. Духнович, 

О . Павлович та цілий ряд дальших . 

В цьому пе ріоді були Ilокладе ні основи історичної 

ідеол огії українців Угорщини, до чого спричинився, 

зокрема , М. Лучкай своєю « Історією карпатських 

РУСИНІв ». 

Для закарпатських українців стали доступними 

школи в Егері , Відні, Левочі , Кошицях, Трна ві. 

Однак вся система освіти підпорядковувалась полі-

Ікона .. Божа матір '3 дитиною" 

Ikona Matka Воіі а s dicfd tom 
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тиці поступової денаціоналізації й асиміляції україн

ців Угорщини. 

В підрозділі «Період капіталізму» довідуємось, що 

українське населення Східної Словаччини з радістю 

і повними надіями сприйняло буржуазну революцію 

1848-1849 рр. 
Національні вимоги словаків та українців на 

Празькому слов'янському з'їзді в 1848 році пред'явив 
Й. М. Гурбан. 
В умовах Закарпаття та Сх. Словаччини цей період 

означає передусім боротьбу за збереження націо

нальної свідомості, національної культури та рідної 

мови. Починається активізація культурного і науко

вого життя, яке спочатку було тісно пов'язане з 

діяльністю бібліотек, заснованих при монастирях, а 

пізніше з діяльністю визначних діячів та культурно

освітніх працівників. Отже, в цій частині експозиції 

містяться багаті та надзвичайно цікаві докумен.ти про 
життя і творчість тодішніх найвизначніших народних 

представників: А. Добрянського, І. Сильвая, Є. Фен

цика, Ю. Ставровського-Попрадова, О. Митрака, 

І. Раковського, О. Духновича, А. Кралицького, 

О. Павловича. 

Однак, з другого боку, як свідчать дальші докумен

ти, наприкінці ХУІІІ СТ; аж до перших десятиліть хх ст. 

ще виразніше почало проявлятися намагання угор

ської панівної верхівки забезпечити угорській мові й 

культурі необмежене становище за рахунок націо

нальних прав слов'янських народів монархії. Почи

нається мадяризація, яка триває до кінця 1918 року. 
у дрyriй половині ХІХ ст. і на початку хх ст. в умовах 

капіталістичного способу виробництва настає 
виразне розшарування західноукраїнського села, де 

73 % творили бідняки, 17 % середняки, а 10 % курку
лі. 

На початку 20 століття процес класової диферен
ціації ще більше поглиблюється. Через непосильні 

податки, борги, часті неврожаї, стихійні лиха насе

лення нашого краю прирікалось на голод і злидні. У 

зв'язку з тим масового характеру набув відхід нашого 

населення на заробітки в Угорську рівнину (т. зв. 

«долняки»). Ще більша частина цього населення зму-
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шена була емігрувати в Америку, Канаду, Аргентіну, 

Бразілію, а також Бельгію, Францію та інші країни. 

Недаром цей край назвали «колискою еміграції». 

Дальше лихо принесла в цей край перша світова 

війна. Наслідком кривавих боїв були сплюндровані 

цілі села. Крім того, угорська адміністрація дуже 

пильно переслідувала та безпощадно карала тих, хто 

симпатизував з Росією. Про це все розповідають ори

гінальні документи експозиції. 

На переломі ХІХ-го та ХХ-го століть вершини 

свого розвитку зазнала традиційна народна культура, 

що документує однойменна частина експозиції. 

Північно-Східна Словаччина аж до половини ХХ 

століття належала до найвідсталіших областей нашої 

республіки. Після 1945 року і тут настали значні 

соціально-економічні та культурні зміни. Це все 

спричинилося також до зміни цілковитого життєвого 

рівня населення. Найвиразніше це проявляється в 

урбаністичному та будівельному характері краю, в 

способі життя населення та його культурному рівні. 
Сьогодні вже тільки окремі залишки традиційної 

народної культури та способу життя населення кон

трастують з їх сучасними проявами та зберігаються 

або у первісному середовищі, або в спеціалізованих 

музеях, як пам'ятки про наше минуле. Отже, ціллю 

цієї частини експозиції є познайомити відвідувачів 

музею з традиційним способом життя, зокрема, з 

його дуже складними соціально-економічними умо

вами, а водночас звернути увагу на потребу збере

ження кращих традицій наших предків. 

В експозиції документується розвиток народної 
будівельної культури: типи народних жител, види 

господарських, технічних, культових та інших спо

РУД, народні меблі, різне хатнє устаткування тощо. 
Пам'ятки народної архітектуру та побуту займають у 

культурнlИ спадщині народів особливе місце. 

Модерна доба оцінює їх високі технічні та художні 

вартості, різновидність та функціональність, гармо

нійне поєднання з навколишнім середовищем, госпо

дарським укладом, історичними судьбами народів та 
їх суспільним і культурним розвитком. 

Основними видами занять населення цього краю 



Олександр Духнович 

A\cxander Duchnovic 

було сільське господарство та скотарство. Злиденне 

економічне положення селян спричинилось до того. 

що архаїчні форми сільського господарства тривали 

тут аж до останнього часу. Предмети щоденного 

вжитку. знаряддя праці та різне приладдя селяни 

переважно виготовляли самі. Експоновані предмети 

найчастіше виготовлені з дерева. яке було найдо

ступнішою і найлегше оброблюваною сировиною 

бідних верств населення. 
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В рамках натурального господарства були поши

рені також допоміжні '3аняття: теслярство. кошикар

ство, боднарство. ткацтво. дротарство. ковальство. 

гончарство і т. п. Багаті етнографічні фонди МУ'3ею 

української культури уможливили вибір найтипові

ших та найкращих експонатів. які широко докумен

тують дану проблематику. 

Постійне перебування людини в природі. а. :юкре
ма. мінлива погода. спричинилися до створення най

рі'3номанітніших видів та типів народного одягу . Одяг 

не тільки охороняв людину. але відображав також її 

етнічну та класову приналежність . Коноплі. льон. 

вовна та шкіра '3авдяки своїм властивостям творили 

найвигідніший та найосновніший матеріал для виго

товлення одягу . Люди вже '3 давніх-давен намагалися 
полегшувати своє '3лободенне життя тим. що прикра

шували своє житло та інші речі щоденної потреби. 

Найвир:нніше це проявилося якр,l] на народному 

вбранні та рі'3НИХ домашніх тканинах. на яких. крім 

утилітарних функцій. вира'3НО відчутне й естетичне 

навантаження. Русинські народні вишивки. які пере

носились із покоління на покоління. свідчать про 

високу художню майстерність цого населення. В них 

збережено давній східнослов 'янський орнамент. 

І В'3агалі в народному мистецтві українців Східної 

Словаччини. як і в побуті. матеріальній та духовній 

культурі. мові збереглось багато архаїчних рис. що 

засвідчують споконвічне прагнення народу до краси 

та його високу художню культуру. ЕКСПО'3ицію «Тра

диційна народна культура» '3багачує аудіовізуальна 

програма. де можна детальніше познайомитися '3 
окремими проявами народної творчості. 

Частина експозиції «Чехо-словацький період» охо
плює період від 1918 року аж до останніх днів. Тут 
можна познайомитися '3 документами про участь 

закарпатських українців в боротьбі за самостійність 

ЧеХО-СЛdваччини. 

Деякі документи засвідчують. що перемога Вели

кої Жовтневої соціалістичної революції в Росії та 

проголошення перших декретів про мир. землю і 

зрівноправнення народів викликали велике револю

ційне натхнення поневолених народів в країнах 



ЧаСТИІІа еКСJI(НИI~ії - народне житло 
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Європи Та цілого світу. Поширенню ідей соціалістич

ної революції в нашій області сприяли передусім 

австро-угорські солдати які верталися '3 російського 

полону. В 191Н-1919 рр. виникають тут революційні 

раДИ . Після р(нпаду Австро-Угорської монархії в 

191Н році до буржу<вної ЧСРбула приєднана й Під

карпатьска Русь, але українське питання нашого 

населення рішалося вже в рамках Словаччини . Такий 

адміністративний РО'.шоділ українського етносу нега

тивно відбився на його дальшому ро'шитку. 



Сподівання українських трудящих на краще 

соціальне та національне становище підсилились 

перемогою Угорської Республіки Рад та прого

лошенням Словацької Республіки Рад у Пряшеві 
16 червня 1919 року. 
Але все це було даремне. Економічна криза 

(1930-1934) привела наше населення до ще гіршої 
ситуації. Наслідком цього дійшло до бунту селян у 

Чертижному , Габурі та Борові в 1935 році. 

Частина експозиції - кошикарство 

Cast expozicie - kosikarstvo 
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Під тиском народних мас тодішній уряд був змуше

ний піти на деякі поступки в справах рішення націС'

нального питання. Були відкриті нові школи , бібліо

теки , театри та культурно-освітні товариства . Роз

витку літератури сприяла порівняно велика кількість 

журналів та газет, календарів , а також нові видав

ничі можливості. В експозиції представлена також 

творчість одного з кращих закарпатських поетів В. 

Гренджі-Донського та художні роботи основних 

Сіл ьськогосподарське знаряддя 

Pofnohospodarske naradie 



ЕКСЩ)Jиція щ\я гу та текстил ю 

Expozicia щJc\'u а tcxtilu 

представників закарпатської школи обраЗ0ТВОРЧОГО 

мистецтва : 

Розбиття Чехо-Словацької республіки 0значало 

початок спільної боротьби чеського. словацького й 

українського народів проти фашизму за національну 

та державну свободу. про що яскраво свідчать дальші 

документи експозиції . Від початку 1941 р. можна 

говорити про масову участь нашого населення в 

антифашистському опорі. Токаїк назавжди зали

шиться символом справедливої боротьби русинів

українців проти фашизму . 

Війна і грабування країни окупантами принесли 

населенню неймовірні страждання. Відступаюча 

армія залишала за собою спалений, спустошений та 

кров'ю залитий край. 

Процес післявоєнної відбудови Східної Словач

чини здійснювався в більш складних умовах, ніж в 
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інших частинах республіки. Цікаві документи експо
зиції про заслуги Української національної ради 

Пряшівщини в процесі рішення економічних та 

національно-культурних проблем населення в ра

йонах північно-східної частини Словаччини. 

В житті русинів-українців у післявоєнний період 

розпочалися деякі позитивні зміни, що до певної міри 

відбилося й на цілковитому життєвому та культур

ному рівні. Однак директивно-адміністративні 

методи керування суспільством значно загальмували 

цей процес. 

В експозиції представлено деякі документи, 
пов'язані з процесом індустріалізації та колективіза

ції в нашій країні. Документується тут також діяль

ність Культурного союзу українських трудящих 

ЧССР та чехо-словацьких українських культурних 
установ. Експозиція доповнена прекрасними сучас-



ними зразками народної творчості (вишивками , 

писанками і т . п . ). 
Цілковите враження відвідувачів з експозиції під

силює та доброго оптимістичного настрою надає 

заключна діорама. 

В останній частині експозиції - виставочному 

залі , який знаходиться на першому поверсі поруч з 

вестибюлем, влаштовуються тематичні виставки з 
нагоди різних визначних ювілеїв та суспільно-куль

турних подій. Ці простори служать одночасно як кім-

Орнамент народної вишивки 

Ornament fudovej vysivky 
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ната прогресивних та славних традицій русинів

українців ЧСФР , як символ братерства всіх націй та 
національностей нашої республіки. 

З тематичними виставками тісно пов 'язана також 
діяльність Клубу приятелів Музею української куль

тури (в підвальних приміщеннях) , в якому відбува
ються бесіди з авторами виставок та іншими гостями 

музею , лекції та інші культурно-виховні акції4 1 . 
Філіалом головної експозиції музею є пам ' Я т н а 

кім н а та 1 м. о . Д у х н О вич а в Тополі . -





b Y,l llHO K Тt:пt:ріШIІI,О Ї 

Гал t:рt: ї i~I , Н, МI1ЛЛОГО 

М У К II t: pt:Jl pt:KOIICTpYKI\i 
t: ю 

Butlo \ a kl'aj scj СІаІСгіс О , 

М і ll у lю MUK pl,t:tl !,t: koll 
s tГllkс іOlI 

Л ібрето та сценарій: С. Гостиняк. Художньо-архітек
тон ічне рішення та технічна реалі]ація: « Виставниц

тво» , н. п. Братіслава . 

Серед видатних постатей літературної і культурної 
історії ]акарпатських українців одне] перших місць 

належить культурно-освітньому діячеві половини 

ХІХ ст. Олександру Васильовичу Духновичу. 

Виходячи з того, Свидницький музей української 

культури вже в 1965 році за сценарієм М. Русинка 
влаштував у одному з приміщень місцевої школи в 

рідному селі О. Духновича Тополі пам'ятну кімнату , 

присвячену його життю й діяльності. Час показав , 

що наперекір значній віддаленості від культурних та 

туристичних центрів, кімната-музей сповнила своє 

оловний будинок ~узсю перед закінченням реконструкції та при

бvдови 

t..f la\·na hudova muzea pred ukoncenim rckonstrukcie а pristavhy 
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при]начення. Вона сприяла пізнанню відвідувачами 

світлих і героїчних сторінок нашого минулого , 

будила в них почуття патріоти]му. 

В 1988 році була відкрита нова експозиція кімнати 
в трохи поширених просторах (55 м2 ). Матеріали в 

ній експонуються ]а такими тематичними комплекса

ми: 

І. Коротка характеристика особи О. Духновича. 

11. Біографія О. Духновича. 

ІІІ. О . Духнович як поет. 

ІУ . Патріотичні мотиви в творчості О. Духновича. 

У. Слов'янські ідеї в творчості О. Духновича. 

УІ. О. ДУХНОRИЧ - прозаїк і драматург. 

УІІ. Публіцистична діяльність О. Духновича. 

УІІІ . О. Духнович - педагог. 

ІХ . О. Духнович - освітній діяч. 

Х. О . Духнович - історик . 

ХІ. О. Духнович проти зрадників та ренегатів. 





ХІІ. Соціальні та філософські погляди О. Духнови

ча. 

ХІУ . Традиції О. Духновича. 

ХУ. Критична література про О. Духновича. 

Сртижень кожного такого тематичного комплексу 

творять уривки з творів О . Духновича. Саме завдяки 

цим уривкам з живої творчості будителя до мінімуму 

звузилися власні коментарі, а одночасно вони є об'єд

нуючим елементом експозиції та найкраще наближу

ють відвідувачам особу О. Духновича та його добу42 . 

Галерея ім . Д . Миллого Музею україн

с ької культури (Свидник , вул. Партизанська). 

Автор сценарію: д-р В. Грешлик . Художньо-архітек

тонічне рішення: інж. арх. Вацлав Коглмаєр. к. н. , 

і нж . арх. Ю . Беня , акад . худ. Томаш ПісецькиЙ. Тех-

• Галерея ім . Д . Миллого МУК 

Galcria О . МіllуllО MUK 

'3 уроч исто го відкриття гал ереї в 

19Ю ро ці (зліва ) : І . Русинко, П . 

Цолотка, П . Милла, М. Сопол и га, 

М. Русинко 

Zo slavnostne ho otvoгe nia ga le rie v 
І . 1983 (zl'ava): І . Rusinko. Р . Colot
ka, Р . МіНа, М . Sopoliga. М . Rusinko 
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нічна реалізація: Пряшівський Gиробничий коопера

тив «Ставба» . Розсяг: 308 м2 . 

Як У кожному , так і в нашому чехо-словацькому 

суспільстві велику роль відіграє мистецтво. Це тим 

більше торкається розвиненої сучасної модерної 

доби. Адже мистецтво завжди допомагало форму

вати нове мислення , інспірувати та активізувати 

людину , сприяло цілковитому прогресу людства . 

Отже , й художньо-історичне дослідження та теоре

тичне осмислення образотворчого мистецтва , його 

охорона та наближення найкращих художніх творів 

широкій громадськості посідає визначне місце в про

цесі виховання людини нашої епохи. 

Незаміниму функцію в цьому відношенні викону

ють галереї. В сучасному на Словаччині існує біля 70 
картинних галерей43 , а одна з наймолодших знахо

диться якраз при Свидницькому музеї української 

культури . 



з русинсько-українського етносу Словаччини 

вийшли ВИ".шачні таланти в найрі]номанітніших галу

]ях професіонального мистецтва. В останньому часі, 

крім художньої літератури, дуже вира"шого харак

теру набуває теж р()]виток місцевого українського 

обра]отворчого мистецтва, яке нав'я]ує на прогре

сивні традиції народних художніх проявів та профе

сіональної творчості R минулих історичних періодах. 

У фонді 60-тисячної колекції му]ейних предметів 

]находиться також три тисячі художніх картин ХУІ

ХХ ст. та ]бірка народного мистецтва. Однак і]-]а 

нестачі просторів ці художні витвори тільки спора

ДИLІНО експонувалися формою окремих тематичних 

виставок. Якра] тому ]адля кращого використання 

мистецьких та естетичних вартостей українців ЧСФР 

вже давніше виникла потреба влаштувати при Свид

ницькому му]еї української культури самостійну екс

позицію образотворчого мистецтва. Це питання 

набуло на своїй актуальності особливо після смерті 

визначного представника чехо-словацького образо

творчого мистецтва - народного художника Дезиде

рія Миллого. Сильні патріотичні почуття до свого 

рідного українського народу вели художника до того. 

що ще за життя він заповів свою творчу спадщину 

Свидницькому музею української культури. 

Бажання Д. Миллого виконала його дружина 

Пріська підписанням договору в 1975 році. 
Внаслідок підвищеного інтересу широкої україн

ської та взагалі східнословацької громадськості до 

спадщини народного художника в 1983 році було 

відкрито Галерею ім. Д. Миллого Музею української 

культури в Свиднику. Її основним призначенням є 
прищеплювати відвідувачам музею. особливо моло

дим людям. естетичні почуття та водночас вихову

вати їх в дусі· націонал ьної гордості. чехо-словаць

кого патріотизму та гуманізму. Адже кращі твори 

образотворчого мистецтва допомагають формувати 

всесторонньо розвинену людину. виховувати її в дусі 

прогресивних традиції та найкращих ідеалів людства. 

Свою головну увагу згідно з призначенням МУК 

галерея зосереджує передусім на дослідження. збере

ження та пропагацію творчості художників. які 
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вийшли] українського середовища. Але не в остан

ній МІрІ нас інтересує також TBOPLlicTb інших авторів 
неукраїнського походження. які живуть і творять в 

Сl1ільному середовищі. або мають безпосереднє від

ношення до українського етносу. 

До такого інтернаціонального спрямування ДІЯЛЬ

ності цієї галереї нас ]обов'я]ують найпрогресивніші 

традиції наших предків. - так українців. як і слова

ків. - які на пр(пя]і довгих століть ра]ом жили. тво

рили та вели спільну боротьбу ]а соціальну й націо

нальну справеДЛИВІСТЬ. 

Галерея ім. Д. Миллого му]ею української куль

тури rюміщена у Свиднику в барочному палаці 

(<<кшuтелі») ] кінця ХУІІІ сторіччя, реконструкцію 
якого му]ей ]абе]печив у співпраці] Крайовим інсти

тутом державної охорони пам'яток та природи в Пря

шеВІ. 

Виставочні простори, які складаються ] дев'яти 

приміщень, уможливили побудувати еКСf1(ницію слі

дуючим способом: 

І. Народне мистецтво українців Чехо-Словаччини. 

2. Мистецтво ХУІ - першої половини ХУІІІ століт

тя. 

3. Мистецтво другої половини ХVІІІ-початку ХІХ 
століття. 

4. Мистецтво українців Чехо-Словаччини від ХІХ 

століття по 1945 рік. 
5. Творчість народного художника Де".шдерія Мил

лого (до 1945 р.). 
6. Творчість народного художника Дезидерія Мил

лого (194~1960 рр.). 

7. Творчість народного художника Де]идерія Мил
лого (1961-1971 рр.). 

8. Мистецтво українців Чехо-Словаччини ПІсля 
1945 р. 

9. Українська тематика в творчості митців ІНШИХ 
народів. 

У вступному приміщенні на монументальному 

темно-коричневому фоні дерева поміщено бронзо

вий бюст Дезидерія Миллого. Його автором є народ
ний художник Ян Куліх. 



Вступне приміщення гале

реї 

Vstupna miestnost galerie 

Інтер' єр галереї 

Interier galerie 
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Народна художня творчість - невичерпне дже

рело інспірації сучасних професіональних митців. 

Аджеж вона тісно пов'язана з трудовою діяльністю 

людини , її звичаями та побутом . В різноманітних 

проявах художньої творчості народ втілював своє 

розуміння прекрасного. А народне мистецтво україн

ців Східної Словаччини -::- явище не лише яскраве , а 

й глибоке за своїми традиціями , джерелами, різнома

нітне за видами та формами. Воно здавна привертало 

увагу вчених, художників та інших шанувальників 

народної культури , а в сучасному також користу

ється популярністю серед широких мас населення. 

А якраз на цих прекрасних українських народних 

традиціях зродився та виріс виразний талант чехо

словацького образотворчого мистецтва - народний 

художник Дезидерій Миллий . Тому цілком законо

мірно, що й в картинній галереї , яка несе його ім ' я , 

ці народні твори мають своє місце. 

Між найдавніші та найцінніші ПаМ'ЯТКИ народного 

мистецтва українців Східної Словаччини належать 

живописні композиції з релігійною тематикою. Ці 

твори виникли на грунті вікових традицій і спільних 

творчих основ з мистецтвом усієї України. В ХУІ

ХУІІ ст. провідним видом малярства тут виступав 

іконопис на дереві. Хоч в окремих творах виявляємо 

самобутні іконографічні та стилістичні особливості, 

відчутний тут також відгомін традицій мистецької 

культури Київської Русі та Галицько-Волинського 

князівства. В галереї представлена унікальна колек

ція ікон. Чимало таких пам'яток ще й досі збері

гається в інтер ' єрах монументальної народної 

дерев'яної архітектури в українських селах Східної 

Словаччини. Включені вони також в постійні експо

зиції Словацької національної галереї в Братіславі, 

Східнословацького музею в Кошицях та Шариського 

музею в Бардієві. В основі цих західноукраїнських 

іконописних творів прослідковуємо трактування 

релігійних сюжетів та інтерпретацію канонічних 

зразків. Типажі на іконах близькі до народних . Коло

рит побудований на гармонійному співвідношенні 

блідо-рожевих, червоно-блакитних, вохристо-корич

невих, зелених та білих кольорів. Особливий інтерес 
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Мануїл СмеречанськиЙ . Свічник (інкруста ція) 

Manuil SmereCanskyj. Svie tnik (inkrust<icia ) 

Страшний суд (фрагмент) 

Posledny sud (detail) 

представляють «Останні суди » , які є своєрідним 

морально-виховним кодексом та водночас ідеоло

гічно-соціальним памфлетом. Якраз у цих компози

ціях найяскравіше відображена соціальна нерівність 
колишнього суспільства та протест проти неї. 





ХrИ<.:ТЩ: Пантокrатоr 
Kris1tIS Panlokralor 

Збережені твори іконопису ХУІ-ХУІІ І ст . дають 

певне уявлення про р<нвиток живопису на цій тери

торії у руслі прийнятої візантійської іконографії. 

Вони виявляють характерні риси західноукраїнсь

кого малярства даного періоду, що формувалося під 

значним впливом народного мистецтва . 

Серед наших професіональних українських худож

ників минулого століття виділяються МИХАЙЛО 
МАНКОВИЧ (1785-1853), ЙОСИФ ЗМІЙ-МІКЛО
ШИК (1792-1841) та ГНАТ РОШКОВИЧ (1854-
1915). В експозиції заступлені перші двоє з них. 
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у своїх творах вони керуються вимогами класициз

му. 

Помітнішу активність в області нашої художньої 

культури за '.mачаємо пізніше, в міжвоєнному періоді. 

Крім живописців починають проявлятись і скулы�то-

ри. Для недавно знов віднайдсної творчості ІВАНА 

К У Л ЕЦЯ (І ЮЮ-І (52) є характерною спочатку cel~C
сійна, потім посткубістична орієнтація. 

Жив<шиссць ПАВЛО ГРОМНИЦЬКИЙ (ІЮN
І У7() відомий передусім як пейзажист . Його числснні 
картини свідчать про тонкс чуття поєднуваних кольо

рів. МИХАЙЛО БРИНСЬКИЙ (IННЗ-ІУ57) став 
відомим культурній громадськості як автор скульп

турних портретів. (Т. Г. Шевченко, каменяр). Цін

ними є також його жанрові пластики. ОЛЕНА МОН

ДИЧ (IУО2-IУ7() належить між наші перші жінки, 

які займались скульптурою професіонально. Вона є 

автором пам'ятників О. Духновичу, А. Добрянсько

му, А. Митраку та дальшим видатним діячам україн

ського населення в Карпатах . 

Зрозуміло, що центральне місце в еКСПОЗИЦlі галс

реї займають твори народного художника ДЕЗИДЕ

РІЯ МИЛЛОГО (І УО6--1 (71), В трьох приміщеннях 
пока 'шні його картини, починаючи періодом нав

чання в Празі і кінчаючи 1970 роком. 
Дезидерій Миллий, член Генерації ІУО9, ввійшов в 

історію модерного обра '.ютворчого мистецтва на 

Словаччині як один з його основоположників . Він 

народився в мальовничому українському селі Кийов 

Старолюбовнянського округу. Чарівна природа, 

скромні та працьовиті люди, їх звичаї та обряди 

стали для нього бездонним джерелом натхнення. 

В період 1917-1922 рр . відвідує середню школу, 

спочатку в Левочі, а від 1922 р. в Пряшеві. Потім 

продовжує навчання в Пряшівській руській 

учительській семінарії . У 1925 році поступив у Худо
жньо-промислову школу в Празі, де його вчителями 

стали професори Йозеф Шуссер, Арношт Гофбауер 
та Карел Шпиллар. Тут він на все життя подружив з 

Яном Мудрохом, Йозефом Бендіком та Федором 
Манайлом, які пізніше стали також визначними 

художниками. 



Після дворічної військової служби (1933-1934) в 
Кошицях та Єлшаві Д. Миллий , згідно з бажанням 

своїх батьків, почав учителювати в народній школі 

села Орлів. Виснажлива робота в сільській школі 
лишає йому дуже мало часу для реалізації багатьох 

задумів та планів в образотворчому мистецтві. 

Ситуація трохи покращала з 1943 році , коли 

Д. Миллий став викладати в Пряшівській руській 

учительській академії. Після визволення короткий 

час вчителює в Свиднику , а в 1945-1946 роках пра
цює в Кошицях на відділі освіти і культури Реферату 
українського шкільництва . Одночасно його булс 

обрано членом Президії Української національної 

ради Пряшівщини. В 1946 році переїхав у Братіславу , 
де від 1947 року викладав на педагогічному факуль
теті Словацького університету. Звідти у 1949 році 
перейшов викладати в новоутворену Вищу школу 

образотворчого мистецтва. Там він працював аж до 

кінця свого життя. 

Хоча свої перші твори Дезидерій Миллий вистав

ляв ще в 1940 році У Пряшеві (разом з Михайлом 

Дубаєм і Євою Бісе), його художній талант повністю 

розвинувся аж у 50-60-х роках. 

В творчості митця чим далі, тим більше СіlOстері

гаємо поглиблене відношення до дійсності та збага

чення кольорових рішень. 

Подорожуючи по Словаччині зі своїми колегами 

та студентами, Миллий познайомився з різними 

типами пейзажу. Він малював на Дєтві, Ораві та 

Липтові. 

Д. Миллий першим звернув увагу на багатство 

народної творчості українців Східної Словаччини, 

яке художньо осмислив та зобразив через призму 

свойого світосприймання. 

Діапазон технік та жанрів в Д. Миллого дуже 
широкий. Він малює'пейзажі, фігуральні композиції, 
портрети, натюрморти. Ілюструє твори Івана Крас

ка, Рудольфа Фабри, «Українські народні балади 

Східної Словаччини» і т . п . 

Богоматір Одигітрія ] аl10столами 
Bohoгodicka Hodigitria s apostolmi 

81 



Страшний суд 

Posledny sud 

Визначне місце в твсрчо::ті 40--50 років посідає 
тема Токаїка і трагічних подій в цьому селі. їй при
свячено багато картин, графічних творів, які поєдну

ються в окремі цикли. Токаїк, його героїчні люди' 
ніколи не зійшли з поля зору художника. Він до нього 

постійно вертався, щоб висловити свій протест проти 

Н2 

війни та фашизму. Гуманістичний зміст творів з воєн

них років дістав тут конкретну форму. Від початку 

60-х років в творчості Миллого переважає пейзаж. 

Його ранні пейзажні роботи визначаються експре
сивністю та емоціональністю . В період після 1949 
року до початку 60-х років художник акцептував 

оптичне сприймання , описний підхід до дійсності . 

Останні роки - це синтез , художня зрілість Д. Мил

лого. Художник відхиляє нам двері в «своєрідну 

художню правду - красу» . Він вертається до своїх 

попередніх досягнень , творчо трансформує їх , особ

ливо досягнення 40-х років. Краєвиди стають більш 

поетичні. Д. Миллий поглиблює і їх меДИТ(lтивність. 

На місце імпресивних , ділених мазків стають великі 

площини. Він малює картини , які є «гармонією ока , 

розуму і чуття» . Дивують вони нас легкістю , ясністю , 

простотою. Але за тим ховаються вислідки ціложит

тєвої цілеспрямованої творчої роботи художника. 

Композиції цього часу усіх форматів тягнуться до 
монументальності. 

Творчість Дезидерія Миллого свідчить про його 

віддану любов до рідного краю. Йому прекрасно вда
лося в картинах поєднати раціональність з емоціо

нальністю. За ціложиттєву творчість та педагогічну 

діяльність Д. Миллому в 1971 році було присвоєно 
звання «Народний художник» . 

В період після ІІ-ої світової війни багато майбутніх 

митців, вихідців з українського середовища, про

йшло фаховою підгоровкою в школах Праги та Бра

тіслави. Нові можливості створюються також на 

факультетах Університету ім. п. Й . Шафарика в 
Пряшеві. 

Між найвизначніших післявоєнних професіональ

них художників належать ОРЕСТ ДУБАЙ (1919), 
АДАЛЬБЕРТ БОРЕЦЬКИЙ (1910-1990), ЮЛІУС 
МУШКА (1919), СТЕПАН ГАПАК (1921) , ЄВА 
БІСС (1920), ПАВЛО МАРКОВИЧ (1924) та інші . 

В кінці 50-х років в образотворче життя включи
лася ,,<-lЛl--ша численна група молодих живописців: 

ІВАН ШАФРАНКа (1931), МИКОЛА ДИЦЬ 

(1931) , АНДРІЙ ГАЙ (1932), ЮРІЙ КРЕСИJIА 
(1932). 



До наймолодших представників образотворчого 

мистецтва, які вносять свій вклад у розвиток чехо

словацької української культури, належать 

МИХАЙЛО ЧАБАЛА (1942), АНДРІЙ СМОЛЯК 
(1953), МИХАЙЛО ЛАЦКО (1942), НИКОЛАЙ 
ФЕДЬКОВИЧ (1945) . Появилося і декілька талано-
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Де ісус 

Dejesus 

витих скульпторів. як, наприклад , МИХАЙЛО 
СУХИЙ (1942-1982) та ЮРІЙ ГАВУЛА (1942). 
Українське середовище, його трудящий народ. 

природа, народна культура вже давно стали приваб

ливими для багатьох наших та іноземних художників. 

Іх заслугою широка громадськість дізналася про 



Д. Миллий. Автопортрет 

О . МiIlу. Autoportret 

край, який колись був майже забутий. Згадана тема

тика появляється у творчості порівняно великого 

числа словацьких та чеських митців вже у міжво

єнний період. Це в першу чергу МАРТИН БЕНКА 

(1888-1974) , ЛЮДВІК КУБА (1863- 1953) , АНТО
НІН ГУДЕЧЕК (1872-1941) , ОЛДЖІХ БЛАЖІЧЕК 
(1887-1953) , КАРЕЛ БІК (1883- 1964) , ЯН НЄМЕ
ЧЕК (1892-1958). Пізніше можемо знайти картини з 
подібним спрямуванням у МІКУЛАША ЙОРДАНА 
(1892-1977) , МАКСА КУРТАу (1869-1962) , 
ИОЗЕФА ФАБІНІ (1908-1985) , ИОЗЕФА БЕН
ДІКА (1903-1989) , ЮЛІУСА НЕМЧІКА (1909-
1986) , АНДРЕЯ ДОБОША (1911) , ФРАНТІШЕКА 
ГІБАЛИ (1912) , ЮРАЯ ДАНЯ (1920) , МІКУЛАША 
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КЛИМЧАКА (1921) , ШТЕФАНА МАКАРИ (1925) , 
ШТЕФАНА БУБАНА (1932) , ПЕТРА РОМАНЯКА 
(1932) , АНТОНА СУЧКИ (1931) , ФРАНТІШЕКА 

' ВЕСЕЛОГО (1938) , ЛАДИСЛАВА ЗОЗУЛЯКА 
(1942) , ДУШАНА СРВАТКИ (1946) та інших . 
Фаховою підготовкою в чехо-словацьких вищих 

художніх школах пройшло багато майбутніх радян

ських митців , які після студій допомагали будувати 

нове модерне мистецтво. Вони пізніше утримували 

активні дружні стостунки з художниками Чехо-Сло

ваччини формою виставок та взаємних творчих ста

жувань . За всіх треба згадати хоч би народного 

художника СРСР ВАСИЛЯ КАСІЯНА (1895- 1975) 
та ІВАНА СЕВЕРУ (1891- 1971). Наведені слова 
відносяться також до основоположників закарпатсь

кої малярської школи та їх послідовників , які регу

лярно беруть участь на міроприйняттях у нас , особ

ливо на Міжнародних пленерах дружби. В цій частині 

експозиції показані картини ЙОСИПА БОКШАЯ 
(1891-1975) , АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ (1891- 1955) , 
ФЕДОРА МАНАЙЛА (1910--1978) , АНДРІЯ 
КОЦКИ (1911) та ЕРНЕСТА КОНТРАТОВИЧА 

(1912) . 
Після певного часу експонати будуть поступово 

мінятись , щоб таким чином могли бути виставлені всі 

кращі твори , які знаходяться у фонді Музею 

української культури , а також нові придбання44 • 

Скансен Музею української культури 

у Св и дни ку. Ідейний проект , дослідження народ

ної архітектури , В'ибір пам 'яток: д-р Мирослав Сопо

лига , к.Н . Інвестор: Крайовий інститут охорони 

пам 'яток та природи в Пряшеві та МУК. 

В післявоєнні роки , особливо наслідком колективі

зації сільського господарства, настали величезні 

зміни в способі життя наших селян . Одночасно з тим 

заникають й останні пам 'ятки старовини: хати , 

господарські будівлі , технічно-промислові споруди з 

водяними механізмами , культові та інші об ' єкти , які 

вже своє ВІДСЛУЖИЛИ. 

Занепад традиційної культури є ціл ком законо

мірним явищем і його аж ніяк не можна зуп~нити. 



Д. Миллий . Польова робота 

D. МіНу. Ргuса па роli 

Сентиментальне відношення до пам'яток у такому 

випадку не приносить позитивних результагів. Єди
ним правильним підходом до рішення даного питання 

є вчасне і серйозне осмислення історичного процесу . 

детальне вивчення заникаючих КУЛЬТУРЮ1іХ варто

стей та вибір їх найцінніших репрезентантів з метою 
збереження чи хоча б детальної документації. Якраз 

в такому розумінні виконує свою роботу ціла сітка 

музеїв у нашій країні. 
Усвідомлюючи свою відповідальність перед май

бутніми генераціями. нашим намаганням є. щоб 
кращі пам'ятки народної культури поступово зай

няли гідне місце в музеях та стали свідками історич
ного минулого наших предків. Вони розкажуть при-
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йдешнім поколінням про нужденне життя. про мрії і 

боротьбу народу за своє соціальне і національне виз

волення . Не знаючи минулого. наш сучасник не 

може достатньо зрозуміти також сучасного . Істо

рико-культурна спадщина є. отже. важливим чинни

ком у процесі формування світогляду сучасної люди

ни. 

В Чехо-Словаччині створюються необхідні умови 

для того. щоб пам·ятки. яким не загрожує заникнен

ня у первісному середовищі. охоронялися на місці. Ця 

форма збереження є найпростішою й економічно 
наЙвигіднішою. Так. наприклад. зберігається пере

важна більшість дерев 'яних церковець в русинських 

селах Східної Словаччини. які вважаються перли-



Д. Миллий. Букет 

D. МіНу. Kytica 

нами народної культури загальносвітового значення . 

Але у переважній більшості випадків пам 'ятки народ

ної архітектури з різних причин , особливо внаслідок 

нового будівництва , підлягають знесенню. В такому 

разі дорогоцінні народні скарби переносять в музеї 

просто неба (етнографічні парки , скансени і т. п.) . 
Слід зазначити, що будівниство музеїв просто неба 

на Словаччині розпочалося аж в останні десятиріччя. 

Найстарший з них є в Бардіївському курорті , який 

виник у 1956 році. В ньому знаходяться й пам 'ятки з 

деяких українських сіл Східної Словаччини . Від 

1967 року споруджується великий загальнослова

цький Музей села в Мартині. В рамках його східно-
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словацького регіону поміщені також окремі зразки 

народної архітектури з української етнічної області. 

Подібні заклади виникли в усіх етнографічних зонах 

республіки і насамперед там, де збереглося най

більше пам'яток. 

Великі можливості вибору пам'яток матеріальної 

культури нам створює якраз область Північно-Схід

ної Словаччини, де живуть українці. Народна куль

тура цього населення розвивалася серед величної і 

мальовничої природи Карпат. Чудова природа була 

однак різким контрастом до злиденного життя наших 

дідів та прадідів. Аджеж на протязі довгих століть 

населення цієї області зазнавало важкого соціаль

ного і національного гніту з боку різних визискува

чів. Сотні років жителі цієї області разом з трудя

щими інших національностей вели непримиренну 

боротьбу проти спільних експлуататорів. Важке ста

новище селян знаходило свій виразний відпечаток 

також у формуванні самобутньої культури. Розвитку 

цієї культури сприяли наявність доброякісної сирови

ни , природні здібності майстрів , їх культурні та есте

тичні "уподобання . 

Беручи в увагу дану дійсність , Свидницький музей 

української культури за активної методичної й 

фінансової допомоги Пряшівського крайового інсти

туту охорони пам 'яток і природи вже в 1975 році при
ступив до створення Етнографічної експозиції про

сто неба. 

Експозиція розміщується на площі понад 10 га в 
рамках культурно-спортивного ареалу м. Свидник , 

над амфітеатром , де щорічно відбувається Свято 

культури русинів-українців населення ЧСФР. Вона 

вже тепер стала вагомим органічним компонентом 

фольклорно-етнографічної програми цих традицій

них свят . 

Сюди звозяться пам 'ятки народної архітектури з 

різних українських місцевостей Східної Словаччини. 

Нині в музеї налічується 35 таких об'єктів , а у 

фондосховищах музею зберігається понад 7 тисяч 
етнографічних предметів та кілька сотень зразків 

декоративно-прикладного народного мистецтва . В 

завершеному вигляді експозиція включатиме близь-



Д. Миллий . Ни Bi~xo~i (Токаїк) 

О. МіНу. Na odchodc 

ко 50 сільських будівель, переважна більшість яких 
буде з документаційною достовірністю сформована в 

13-14 архітектурно-етнографічних комплексах. 

Експонати музею розкривають важке стано

вище селян в минулому. Водночас вони демон

струють високу обдарованість трудящих мас, від

б иту на лише в окремих формах народного бу

дівництва та побуту, але й у способі та техніці їх 

с порудження, в різноманітності конструктивних 

прийомів та художньо-естетичних проявів. 

З етнографічного боку документована область 

Н7 

визначається тим, що тут донині збереглось 

багато реліктових форм та елементів будівельних 

традицій, генетично пов'язаних із старослов'ян

ською культурою. В наведеній області формува

лося специфічне життєве середовище. Впливали 

на нього не лише природні та соціальні умови, але 

й те, що на даній території протягом багатьох 

віків перелиналися культури декількох народів. В 

результаті того аж до останнього часу збереглися 

тут найосновніші типи планування слов'янського 

житла, пооди нокі ступені розвитку печей, найріз

номанітніші види будівельних технік тощо4:'. 





Д . Миллий . Засніжений краєвид 

О . Milly. Zasnezcn<i krujina 

Д . Миллий . Ріллі 

О . Міllу . Rolc 

~ д. Миллий. Рівнина 
О . МіНу. Rovina 
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Д. Миллий. Краєвид зі скелями 
О. МilIу . Krajina s bralami 



Д . Миллий. Вечірня балада 
D. МilIу. Vесеrші balada 
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з типологічного погляду пам'ятки, які перемі

щуються в етнографічну експо"3ицію, належать до 

регіону Східних Карпат. Всі об'єкти характери"3у

ються оригінальними конструктивними й техніч

ними деталями та належать до цінних витворів 

матеріальної культури. В експо"3ицію му"3ей хоче 

увібрати такі "3ра"3ки tlародного будівництва, які 

відповідно до іс~оричного принципу якнайкраще 

відтворюватимуть соціальну картину колишнього 

села, а також еволюцію житла та побуту. 

Архітектонічні пам'ятки, які "3находяться в екс

шниції, народ створював для житлових, госпо

дарських, культурних або інших потреб, виходячи 

при цьому "3 конкретних історичних, соціально
економічних та природних умов й придбаного 

віками досвіду. Вони свідчать про високу 

художню майстерність та в"3агалі "3дібності про

стоп) народу. Крім функціональності, яка була 

першорядною вимогою в народному будівницві, в 

цих об'єктах дуже вира"3но відбитий також народ

ний потяг до краси та гармонії "3 навколишнім 
середовищем. 

Основою при виборі об'єктів послужила 

обширна історико-етнографічна, графічна та 

фотографічна документація народного будівниц

тва в 226 українських селах Східної Словаччини. 
Вибір поодиноких будівельних пам'яток був про

ведений передусім з аспекту заступлення найос

новніших типів народного житла даного регіону. 

Так. наприклад. в експозиції поміщені: одна 

«димнянка» - курна хата, двокамерне житло, 

трикамерне житло симетричного планування, 

трикамерне житло асиметричного планування, 

дві хати т. зв. лемківського типу, перехідний тип 

планування від двокамерного до трикамерного 

житла, розвинутіше чотирикамерне житло, тра

диційне господарство замкненого типу з асиме

тричним плануванням житла, сезонне житло і т. п. 

Придивлялось і на те, щоб були заступлені також 

основні типи печей. 

Були взяті до уваги територіальне заступлення 

регіону. специфічність та унікальність поодино-
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ких об'єктів в ширших надрепональних масшта

бах. 

у концепції експо"3ицїі дотримані також прин

ципи "30сердження об'єктів відповідно "3 їх функ

ціональними та архіте·ктонічними о"3наками. Вони 
будуть "30середжені в двох основих комплексах. 

кожен "3 яких нагадуватиме село вуличного типу: 
І. об'єкти і"3 східних місцевостей регіону. які 

характери"3уються солом'яними стріхами: 2. об'єк
ти і"3 західних сіл регіону під гонтови~1И СТРІха

ми. 

Крім основних типів жител, в ексrнниції пред

ставлено також усі види традиційних господар

ських будівель: стодоли. стайні. сипанці. пивниці. 

хлівчики. студні і т. п. Житлові та господарські 

будівлі доповнюються типовими огорожами й 

іншими деталями так. щоб якомога вірніше від

творити автентичність традиційних селянських 

дворів. 

Технічно-промислові будівлі (водяний млин. 

водяна лісопил ьня. ступи. сукновал ьні і т. п.) Р{Н

міщуються вздовж потока. де створюються необ

хідні умови для демонстрування принципу їх робо

ти. В експо"3иції будуть також рі"3ні інші менші 

об'єкти: кузня з належним устаткуванням. колиба 

"3 кошарою. пасіка з різними типами вуликів. 

вітряк. сушня на овочі і т. п. 

В 19Н6 році були "3акінчені роботи по рекон

струкції дерев'яної церкви 1766 року "3 Нової 

Полянки Свидницького округу. біля якої "30серед

жуються ще й дальші менші об'єкти культового 

характеру. З громадських буді вел ь в експозиції 

знаходиться старовинна дерев'яна школа. а "3ар.н 

готується проект для відновлення корчми-заї"3ду. 

Органічним поєднанням архітектури народних 

споруд. природного середовища. знарядь вироб

ництва. речей хатнього вжитку та окремих творів 

народного мистецтва (різьби по дереву. кераміки. 

художнього ткацтва. вишивання. писанкового 

розпису) створюється правдива й переконлива 

етнографічна експозиція культури та способу 

життя минувших генерацій. Це є одна з кращих 



Будинок 'j пам'ятною 
кімнатою ім о . В. 
Дух новича в Тополі 
Budova s pamatnou izbou 
А. Duchnovica v Topoli 

Пам'ятна кімната ім . о . 
В. Духновича - експо

зиція 
РаmаtШl izba А . Duchno
Уіса - cxpozfcia 
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форм популяризації прогресивної культурної 

спаДЩJ-fНИ, оскільки експозиційні простори є 

одночасно пам'ятками та первісним середовищем 

для дальших етнографічних експонатів, що дотво

рюють інтер'єр чи екстер'єр будівель. 

З метою показати народну культуру якнайком

плексніше, тобто в поєднанні із спо'собом вироб

ництва, в експозиції будуть символічно представ
лені найосновніші заняття населення - сільське 

господарство та пастівництво, а також найтипо

віші народні промисли. 

В 19Нб році була відкрита для огляду широкій 

громадськості перша частина експозиції . 

В сучасному монтуються дальші пам'ятки 

нарОДНt>Ї архітектури, відтворюється зовнішнє та 

внутрішнє обладнання селянських дворі.в, допов-
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нюються інтер'єри хат та ІНших об'єктів, куль
тивуються присадибні ділянки, ВИРІВНЮЄТЬСЯ 

терен, споруджується необхідна інженерно-буді

вельна сітка і т. п. Працівники Музею української 

культури проводять науково-дослідну роботу по 

розшукуванню відповідних експонатів. 

В І 989 році розпочалась побудова внутрішніх 
комунікацій та вступної будови з рестораном 

народних страв, кіоском для продажу літератури, 

сувенірних виробів тощо. 

Отже, етнографічна експозиція просто неба 

після закінчення її побудови буде створювати 

більш-менш комплексний погляд на важкі умови 

та спосіб життя трудящих мас в минулих історич

них періодах і водночас вказувати на кращі тради

ції нашого Hapoдy~6. 

Вибір місця під перший 

об'єкт в скансені МУК 
(1975). На фото (зліва): 
М. Юрчишин, М. Сополи

га, М. Желізняк, С. 

Федор, М. Русинко 

Vyber miesta pod prvy 
objekt v skanzene MUK 
(1975). Na snimke (zfava): 
М. JurCisin, М . Sopoliga, 
М. 2:eliznak, S. Fedor, М. 
Rusinko 



Р(нбирання сипанця в 

Шариському Чорному 

Rozohcranic sypky \і ~aris
skom Сісгпоm 

ІНШІ ФОРМИ 
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ 

Крім багатої експозиційної діяльності. праців

ники музею систематично знайомлять широку 

громадськість із результатами своєї науково

дослідної та збирацької діяльності також посс

рсдництвом тематичних виставок. Музейні 

виставки влаштовуються. зокрема. з нагоди виз

начних культурно-історичних ювілеїв чи подій і 

цим самим значно збагачують суспільно-полі

тичне й громадське життя міста Свидника та 

широкої околиці. Лише в 1975-1988 рр. У музеї 
було відкрито 64 таких виставок47 • а на протязі 

цілого дотеперішнього періоду існування музею 

їх було понад 100. 
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Тематичними виставками J1,ОIIOВНЮЮТhСЯ 

основні еКСІН)'jИI~ії. ПосереJ1,НИЦТВОМ них BiJ1,BiJ1,y
вачі музею маЮТh ]могу J1,етаЛhніше Інннайоми

тися з окремими сторінками історичного та куль

турного Р()'jвитку цього краю. сучасними успі

хами та досягненнями нашого населення . Вели

чезною популярністю користуються виставки '3 

етнографічною тематикою. на яких преJ1,ставлсно 

найкращі зразки нароJ1,НОЇ творчості та інші про

яви народної культури (народну архітектуру. 

народний одяг. вишивки. писанки. різьбу по дере

ву. кераміку тощо). Широкий простір на цих 

виставках надається образотворчому мистецтву 

старших сучасних українських. словацьких. 

чеських та інших авторів. В просторах музею 

часто виставляли також художники-аматори. а 



вже традиційними стали виставки учнів Народної 

ШКОЛИ мистецтва у Свиднику . 

Тематичні виставки в діяльності музею мають 

велике та незаміниме значення , оскільки завдяки 

ним можна постійно та вчасно реагувати на най

актуальніші події в політичному , суспільному та 

культурном'у житті нашої країни . Це дає змогу 

також систематично утримувати контакти з насе

ленням та заохочувати його до дальшої співпраці 

з музеєм . 

Отже , виставочна діяльність була завжди в 

центрі уваги колективу працівників Музею 

української культури. А в початковому періоді 

формування цієї інституції, як можна було вже 

скоріше запримітити , тематичні виставки були , 

здається, найосновнішою формою презентації 
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Розбирання пам'ятки 

народної архітектури в 

Бехерові 

Rozoberanie pamiatky 
rudovej architektury v 
Becherove 

музейної роботи , оскільки просторів для посТlИ

них експозицій довго не було. Це був також один 

з найкращих і найпереконливіших засобів обгрун

тування потреби такої установи. Тому вони часто 

влаштовувались якраз з нагоди наймасовіших 

культурно-політичних акцій, якими були фести

валі у Меджилабірцях , Свиднику і т. п. 4 8 . 

Такі виставки спочатку інсталювалися в про

сторах різних підприємств, бо власних приміщень 

музей не мав. Організувалися навіть пересувні 

виставки по наших селах, починаючи Новосели

цею та кінчаючи Остурнею, щоб таким чином хоч 
би частково познайомити широку громадськість, 

передусім молодь, з нашим минулим. Звичайно, 

що такі мандрування музейників з виставками 

«Наше минуле», «Життя і творчість о. Дух нови-



ча» , «Життя і творчість О. Павловича» і т. п. З 

метою раціонального використання часу та вжи

того транспортного засобу комбінувалися з 

іншими завданнями , передусім , збиранням етно

графічних та інших експонатів. 

Після спорудження самостійного адміністративно

го будинку музею в 1968 році для тематичних ви
ставок звільнилися два приміщення , які знаходилися 

при вступі до головної культурно-історичної експо

зиції. Хоч ці простори були дуже скромні (60 м2) , все 

ж таки вони уможливили розвинути систематичну ви

ставочну діяльність прямо в музеї. І так щороку тут 

відкривалося 4-5 тематичних виставок з найрізно

манітнішою тематикою. В часі реконструкції голов

ної експозиції , тобто від 1986 року , музей пересуває 

свою виставочну діяльність до двох невеликих при-

На будівництві сканссну 

Na vystavbe skanzenu 
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міщень в Галереї ім . Д. Миллого , а також організує 

виставки зі своїх фондів у співпраці з іншими куль

турними установами: Галереєю головного міста 

Братіслава, Східнословацькою галереєю в Кошицях , 
Будинком дружби в Гуменному , ЦК КСУТ-ом і т. д . 

Умови для виставочної діяльності незрівнянно по

кращали після закінчення реконструкції та модер

нізації головного музейного корпусу. В просторому 

залі (190 м2) планується щорічно влаштовувати 5-8 
тематичних виставок. Дальші можливості для таких 

акцій відкриваються також в ареалі скансену Музею 

української культури. Таким чином , одночасно ство

рилися хороші умови для організації виставок в по

рядку культурного обміну між домашніми та загра

ничними музеями чи іншими культурно-виховними 

закладами. 



Частина скансену МУК 

Cast skanzenu MUK 
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Госпо~арська садиба з Кечковець . Скансен МУК 

Hospodarska usadlosf z Keckoviec. Skanzen MUK 





Виставки Свидницького музею української 

культури49 

1964 рік: 

1. «Наша минулість» - ПОСТlИна етнографічна ви
ставка на площі 250 _м2 (І. Чабиняк та кол.). Ви
ставку було відкрито 27 червня 1966 р. в перший 
день Х Свята пісні і танцю українського населення 

Чехо-Слова ччини. 

2. «Карпато-Дуклянська операція». Виставку пере
взято від Празького військового музею, яка по

тривала до поло.вини 1965 року. 
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1965 рік: 

1. «Життя і творчість О. В. Духновича» (М. Русин-
ко) - кімната-музей у Тополі. . 

2. «Життя і творчість О. В. Духновича» (М. Русин
ко) - пересувна виставка, влаштована в 9 селах. 

3. «Весняний цвіток» - виставка дитячих малюнків 

та виробів, інстальована в будинку культури 

м. Свидника. 

4. «20 вільних років Свидника» - виставка відкрита 

з нагоди 20-річчя визволення Чехо-Словаччини 
(М. Русинко та кол.). 

Дерев'яна церква з Нової 

Полянки . Скансен МУК 
Drevena cerkva z Novej 
Polianky. Skanzen MUK 



Іконостас . Сканссн МУК 

Іkопоstаs . SkаПZСIl MUK 

1966-/968 рр. 

І. «Життя і творчість о. Павловича» (С. Гостиняк) 

- пересувна виставка. 

2. «Художні роботи із фондів МУК» (І. Чабиняк). 

3. «Різьб'ярські РОБОТи" М. Смерсчанського (1. Ча
биняк, 1. Чижмар, й. Лсшко). 

4. «Весняний цвіток» - другий річник праць учнів 

Народної школи мистецтва у Свиднику (1 . Ча
биняк) . 

5. «Словацька графіка» (1. Чабиняк). 
В період 1967-196Н рр. виставочна діяльність 

була обмежена у зв'язку з реконструкцією музею та 

підготовкою постійної експозиції. 
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І . «Краса життя » (І. Чабиняк). Виставку було 

відкрито Н березня з нагоди Міжнародного жіно
чого дня. 

2. «Орябина в минулому» (І . Чабиняк) - інстальова
но в Орябині з нагоди святкування річниці сеШl . 

3. «Вишивки А . Остапчук» (І. Чабиняк) - інстальо
вано з нагоди Свята пісні і танцю у Свиднику . 

4. «Творчість М. Дубая» - інстальовано з нагоди 

Свята пісні і танцю (В. Лаката. у співпраці "3 авто
ром). 

5. «Болгарія у фотографіях» - запозичено з Бол

гарського консульства у Братіславі (грудень 

1969 р.). 



1970 рік: 

1. «Наша минулість» (М. Русинко) - пересувна ви

ставка. Інстальовано в 14 селах і поєднано з лек
ціями, які зачитали фахові працівники МУК. 

2. «Малюнки на склі та народна пластика». 

Інсталяцію виставки було виконано в рамках 

обміну виставками між МУК у Свиднику і СНМ в 

Мартині. 
3. «Із творчості українських малярів Чехо-Словач

чини» (В. Лаката ). 
4. «Маковицький цвіток 1970» - організовано у 

співпраці з Народною школою мистецтва у Свид

нику (В. Лаката ). 

1971 рік: 

1. «50 років КПЧ у Свидницькому окрузі». Виставку 
відкрито з нагоди святкування річниці КПЧ -
14/У-1971 р. (М. Русинко). 

2. «Ікони з фонду МУК» - інстальовано у при

міщеннях Словацького національного музею в 

Мартині (В. Лаката ). 

1972 рік: 

1. «Із творчості проф. Ст. Гапака». Виставлялися 

праці з етнографічною тематикою (В. Лаката). 

2. «Музичні інструменти» (І. Чижмар). 

1973 рік: 

1. «25 роковини Лютневих подій у Свидницькому ок
рузі» (М . Русинко). 

2. «Заняття населення» (М. Гвізд) - У приміщеннях 
Сільськогосподарської технічної школи в Меджи

лабірцях. 

1974 рік: 

1. «Із художніх робіт учнів НШМ У Свиднику» 

(В. Лаката). 
2. «ХХ років Свята пісні і танцю українського насе

лення Чехо-Словаччини» (І. Чижмар). Відкрито 

в день <;вята. 
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3. «30 років СНП, Карпато-Дуклянської операції та 
соціалістичної побудови Свидницького округу» 

(М. Русинко). Виставка є спільною акцією обох 
свидницьких музеїв - Музею української культу

ри та Дуклянського музею. 

4. «Творчість Павла Марковича» (В. Лаката). Ви

ставку було інстальовано до 50-ліття художника. 

1975 рік: 

1. «Творчість П. Марковича» (В. Лаката). 
2. «Ленін у Польщі» - виставку перевзято з ПНР. 

3. «30 років УНТ» (С. Гостиняк). 
4. «Дикорости І. Галайди» (В. Лаката). 
5. «Українське народне декоративно-прикладне мис

тецтво» - експонати з фонду МУК були вистав

лені у вестибюлі КНК. 

1976 рік: 

1. «Від з'їзду до з'їзду» (М. Русинко) - в просторах 

ОК КПС у Свиднику. 

2. «Народна архітектура українців Східної Словач
чини» (М. Сополига) - відкрито з нагоди цілодер
жавної етнографічної конференції в МУК. 

3. «Творчість Д. Миллого» (В. Лаката) - Д. Кубін. 

1977 рік: 

1. «Вид на Дюрінщину» - художні роботи з НДР. 

2. «Фізкультура та сцорт в НДР» - виставку з наго

ди Днів німецької культури в Східнословацькому 

'краї інстальовано в просторах ОДШ у Свиднику. 

3. «Книжкова продукція НДР» - виставку з нагоди 

Днів німецької культури в Східнословацькому 

краї інстальовано в просторах Окружної народної 

бібліотеки у Свиднику. 
4. «Етнографічна тематика у творчості Східносло

вацьких художників» (В. Лаката). 

5. «Велика Жовтнева соціалістична революція та 

Північно-Східна Словаччина» (М. Русинко). 

Водяний млин з Боглярки. Скансен МУК • 
Vodny тlуп z Bogliarky. Skanzen MUK 





Інтер'єр хати '3 Ке'IКО 
вещ> кухонна та 

CllaJlhHa '''Істина 
Interic," llol11u z Kecko
viec - kucllynskiI а spa
сіа cast 

Інтер'єр хати-димнянки 

з Улич Кривого. Скан
сен МУК 

Interier dymnej izby z 
Ulicskeho Kriveho. Skan
zen MUK 



Інтер'єр хати - культо

ВИЙ куток. Скансен 
МУК 
Interier domu - kultova 
casi. Skanzen MUK 

1978 рік: 

1. «Життя і творчість Ф. Лазорика» (С. Гостиняк) -
ак КСУТ у Бардієві. 

2. «Чехо-Словацька українська книжкова про

дукція» (В. Лаката у співпраці з СПН-ВУЛ). 
3. «Хай завжди буде сонце» (В. Грешлик) - ви

ставка учнів Народної школи мистецтва у Свидни

ку. 

1979 рік: 

1. «Народний одяг, вишивки та писанки» (Й. Вар
хол, а. Шмайда) 

2. «Графіка а. Дубая» (В. Грешлик). 
3. «Дукля вічно жива» (М. Русинко у співпраці з Ду

клянським музеєм). 

1980 рік: 

1. «Спортом за мир» (В. Грешлик у співпраці з На-
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род ною школою мистецтва у Свиднику). 
2. «3 творчості П. Марковича» (Й. Вархол). 
3. «25 років ПУНА» (І. Калиняк). 
4. «Світ І. Кулеця» (В. Грешлик). 
5. «А. Борецький» (В. Грешлик). 

1981 рік: 

1. «Виставка найкращих робіт учнів Народної 

школи мистецтва у Свиднику» (В. Грешлик). 

2. «Життя і творчість Ю. Боролича» (С. Гостиняк) 

- Бардіїв. 

3. «Розвиток культури українців ЧССР» (М. Русинко 
та кол.). 

4. «3 творчості Д. Миллого» (В. Грешлик). 
5. «Піддуклянський край в творчості художників 

країн соціалістичної співдружності» (В. Грешлик) 

- виставка картин з міжнародного пленера. 

б. «Художники-аматори з-під Дуклі» (В. Грешлик). 



1982 рік: 

1. «Квіти життя» (В. Грешлик у співпраці з Народ
ною школою мистецтва у Свиднику). 

2. «()бразотворче мистецтво під Дуклею» (В. Греш
лик). 

3. «Картини І. Н. Шафранка» (Й. Вархол). 
4. «Велика Жовтнева· соціалістична революція в 

уявах дітей» (Виставку дитячих малюнків у 
співпраці з ОК ЧСРД У Свиднику підготував ко

лектив МУК). 
5. «Рисунки А. Гая» (В. Грешлик). 

1983 рік: 

І. «Мирна політика СРСР» (М. Русинко). 

2. «Ф. Ла".юрик - життя і творчість» (С. Гостиняк) 

- с. Бехерів. 

3. «Творчість Ф. Лазорика» (С. Гостиняк) - МО 

КС УТ Кошиці. 

4. «Творчість Ф. Лазорика» (С. Гостиняк) - УНТ 

Пряшів. 
5. «Писанки» (Й. Вархол). 
6. «Т. Кущинський - художні фото» (Й. Вархол). 
7. «Великий Жовтень очима дітей» (В. Грешлик у 

співпраці з Народною школою мистецтва у Свид

нику). 

8. «Художній Свидник 1983 - аматори» (В. Греш

лик). 

1984 рік: 

І. «~лько Сова з Баюсова» - карикатури Ф. Віца 

(И. Вархол). 

2. «30 років Свята культури українців ЧССР» (І. Ка
линяк). 

3. «40-річчя СНП та соціалістична побудова Свид
ницького округу» (М. Русинко). 

4. «Тапісерії та плакати А. Боршовської-Нємцової» 

(І. Русинко у співпраці зі Словацьким союзом ху

дожників). 

5. «3 творчості О. Дубая» (В. Грешлик). 
6. «Життя і творчість О. Павловича» (С. Гостиняк) 

- ОК КСУТ у Бардієві. 
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1985 рік: 
1. «СРСР в уявах дітей» (В. Грешлик у співпраці з 

Народною школою мистецтва у Свиднику). 

2. « ~eXO-C~OBaЦbKa спартакіада» (В. Грешлик у 
СПlвпраЦJ з НШМ у Свиднику). 

3. «Рідним краєм» - з творчості сучасних україн

ських професіональних художників» (В. Грешлик) 

- Берлін - Чехо-словацький культурний осере

док. 

4. «Країна переможних боїв» (картини А. Смажіла) 
- виставку пере взято зі Словацької національної 

галереї в Братіславі. 

5. «Т. Г. Шевченко в творчості М. Черниша - де

рев'яні пластики» (Й. Вархол). 

1986 рік: 

І. «Радянська Україна у фотографіях» (М. Сополига 

та кол. у співпраці з Генеральним консульством 

СРСР у Братіславі та Українським товариством 
дружби та закордонних зв'язків у Києві. 

2. (~HapOДHa творчість» (М. Сополига, М. Гвізд, 

И. Вархол) - скансен МУК. 

3. «3емля і люди» (В. Грешлик) - до ВО-річчя 

Д. Миллого було відкрито в Будинку чехо-сло

вацько-радянської дружби в Гуменному. 

4. «Кольоровий світ» (И. Вархол) - виставка 
ілюстрацій ж. «Веселка» з нагоди 30-річчя - Бу

динок чехо-словацько-радянської дружби в Гумен

ному. 

1987 рік: 

І. «3 творчості учнів Д. Миллого» (Й. Вархол, 
В. Грешлик). 

2. «Карпатські мотиви» (В. Грешлик) - виставка 

творів закарпатських художників з приватної ко
лекції А. Галаговця та фонду МУК. 

3. «Ілько Сова з Баюсова» - виставка карикатур 

Ф. Віца з фондів МУК, влаштована в просторах 

н. п. Надземні будови в Кошицях. 

Амфітеатр. ЩО знаходиться біля скансену 

Amfitcatcr, ktory sa nachadza vcdfa skanzcnu 







з фольклорно-етнографічної програми під час 35-го Свята в 

ареалі скансену 
Z fоlk16гпо-пагоdоріsпеhо programu pocas 35. Slavnostf v агеаlі 
skanzenu 

~ (· кансен під час 34-го Свята культури русинів-українців ЧСФР 
Skanzen pocas 34. Slavnostf kultury Rusfnov-Ukrajincov CSFR 
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Кошикар І. Качмар з Боглярки 
Kosikar І . Касmаг z Bogliarky 

1988 рік: 

1. «Сучасний пейзажний живопис на Східній Словач
чині» (Й. Вархол , Л. Пушкар). 

·2. «3 творчості Д. Миллого» - виставка картин з 

фондів МУК, влаштована в просторах Східносло

вацької галереї в Кошицях (Л. Пушкар). 
3. «Франтішек Веселий - природа та людина» 

(Л. Пушкар, Й. Вархол). 

Свидницький музей української культури орга

нізує й інші культурно-виховні акції (лекції , бесіди , 
квізи, змагання), метою яких є передусім виховувати 

молодь , вчити її поважати історію, зокрема , прогре

сивні традиції нашого народу , активізувати гро

мадськість у напрямі повнення основних завдань при 

побудові нашого суспільства. 3а період свого перебу

вання у Свиднику музей якраз і цією роботою звер

нув на себе увагу та залучив до співпраці широке 
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Гончар С. Галямка зі Снини 

НгпСіаг S. Hal'amka zo Sniny 

коло місцевих жителів. Так, наприклад, лише на 

лекціях , яких у період від 1975 року було понад 500, 
взяло участь біля 15 ООО людей50. 
Велике значення в області культурно-освітньої 

діяльності зіграв Клуб приятелів Музею української 

культури , в рамках якого у співпраці з іншими місце

вими культурно-освітніми установами, школами та 

окремими особами систематично організувалися най

різноманітніші акції: демонстрування фільмів, вечо

ри народних традицій , семінари до різних питань 

нашої історії та культури, квізи, лекції, бесіди тощо. 

В 1988 році започаткував свою діяльність також 
Клуб приятелів образотворчого мистецтва при Гале

реї ім. Д. Миллого Музею української культури, на 

базі якого розвивається широка культурно-освітня 
робота , передусім у напрямі естетичного виховання 

молоді. Лише за нецілий 1988 рік в рамках клубу було 
зорганізовано 18 успішних культурно-виховних почи
нань. Великою популярністю користуються особли-



СОІІі .'1 Kar І. 3аяIt і'3 300rOBa 
Pfstalk,lr І . Zajac zo Znoro\'a • 

во бесіди '.3 авторами еКСПОНОВаНИХ Картин у Галереї. 
Нові можливості віДКРИВаЮТЬСЯ тим, що музей 

наприкінці того ж року для потреб Клубу придбав 

відеотехніку. Отже, Галерея ім. Д. Миллого Музею 

української культури стала дійовим центром худож

нього життя на Свидниччині Та ВИ'.3начним культур

но-освітнім осередком ВЗагалі. 

Прекрасні умови для роботи з фільмом та викорис

тання аудіовізуальної техніки створено в просторах 

нового головного експозиційного будинку . У ЗВ 'язку 

З цим, ЯК ми вже говорили, музей розпочав система

тичну побудову своєї власної фільмотеки та фоноте

ки, що дасть можливість для ще КраЩОЇ, приваб

ливішої та ефективнішої культурно-освітньої діяль

ності. 

Нові форми роботи на цій ділянці запрова

джуються у зв'язку з побудовою етнографічної екс

позиції просто неба - скансену Музею української 
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культури в Свиднику. Ідея органічного поєднання 

цієї експозиції з традиційним Святом культури ру
синів-українців населення ЧСФР вже від 1986 р. стала 
дійсністю. Прямо в ареалі скансену, який знахо

диться поряд з амфітеатром, вже традиційно відбу

ваються прекрасні фольклорно-етнографічні програ

ми, відгомін про які рознісся далеко поза межі нашої 

батьківщини . Створюються тут можливості й для 

інших нових форм культурно-виховної роботи, а 

також для розваги і відпочинку. 

Музей української культури з метою вдоскона

лення та зефективнення своєї культурно-освітньої 

роботи чим далі, тим більше Намагається співпрацю

вати з іншими інституціями. Як приклад можна на

вести довгорічну співпрацю з Гімназією ім. Героїв 

Дуклі у Свиднику. На базі договору про взаємне 

співробітництво фахові працівники музею органі 
зують для членів історичного гуртка різні краєзнавчі 

Та культурно-освітні акції, а студенти в свою чергу 

дуже охоче ДОПОМагають при РОЗШУКУВанні нових екс

ПОНатів, УПОРЯДКУВанні поодиноких музейних аре

алів, при висаджуванні деревцят у скансені, сушінні 

сіна і т. п. Рівень такої співпраці деДалі підвищується, 

і то на користь обох інституцій. 

В цьому відношенні музей дуже тісно співпрацює 

теж '.3 окружними Та місцевими організаціями Союзу 
русиніВ-українців ЧСФР, освітніми осередками та 

іншими інституціями, про що буде мова далі. 

35 
МУК 



Культурно-виховні починання МУ'JСЮ (1975-19RR рр . ) Кількість відвідувачів за окремими роками 

Рік Загальна кількість акцій Кількість лскцій 1975 12029 

1975 34 16 1976 12657 

1976 43 26 1977 IR 657 

1977 51 3R 197R l-t 45R 

197R 64 - 46 1979 14 162 

1979 RR 46 19RO 2029R 

19RO 97 40 19RI 20275 

19RI 123 61 19Ю 22 76R 

19Ю 94 45 19Ю 2R О-В 

19Ю 122 з7 19R4 25 ІЮ 

19R4 95 32 19R5 R 200 

19R5 92 42 19R6 13 005 

19R6 94 36 19Ю 13 355 

19Ю 6R 39 19RR 16 H-t2 

19RR 69 35 
Ра]о м І 134 539 

На виставці «Писанки» 

(19Ю) 

Na \1 ~' sta\'c Kraslicc (19Ю) 
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Частина виставки з твор

чості Т. Кущинського 
(1983) 
Casf vystavy z tvorby Т. 
Kuscinskeho (1983) 

ПУБЛІКАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

Результати своєї науково-дослідної роботи фахові 

працівники Музею української культури поступово 

опрацьовують та публікують у різних суспільство

знавчих збірниках , фахових журналах та в чехо-сло

вацькій українській пресі. Тільки за останніх десять 

років публікаційна діяльність працівників музею 

представляє понад 400 позицій. Наукові статті з пера 
фахівців Музею української культури неодноразово 

появлялися на сторінках чехо-словацьких журналів: 

«Historicky casopis», «Cesky lid», «Slovensky Шlrоdо
pis», «Narodopisne informacie», «Narodopisne aktuali
ty», «Muzeum », «Vytvarny zivot», «Vytvarnfctvo - fo-

11 3 

tografia - film », «Literarnomuzejny letopis» і т. д. Зу
стрічаються вони також у різних суспільствознавчих 
збірниках: «Historica Carpatia», «Nove obzory», 
«Zbornfk Slovenskeho narodneho muzea», «Zbornfk Fi
lozoficke fakulty UJEP v ВrnЬ>, «Наукові записки ЦК 

КСУТ у Пряшеві», в декотрих радянських, поль
ських , угорських та інших закордонних публіка
ЦІЯХ. 

Декотрі спеціалісти Музею української культури 

були залучені до співавторства тематичних моно

графій , як , наприклад: «Lidova kultura v ceskosloven
skych Karpatech а pfilehlych uzemfch» (Brno 1981), 
«Horna Cirocha» (Kosice 1985) , «Chranena krajina Vі
horlat» (Bratislava 1987) , «Chranena krajina Yychodne 
Karpaty» (Bratislava 1988) і т. п. 



з пера працівників Музею української культури 

появилися також самостійні монографії , як от: «На

родна архітектура українців Східної Словаччини» 

(Пряшів - Свидник 1976) , «Народне житло ук

раїнців Східної Словаччини» (Пряшів - Свидник 
1983), «Народні загадки» (Пряшів 1985) , «Народне 
весілля села Рівне» (Пряшів 1979) , «Квіти з перело
гу» (Пряшів 1988) та інші. Музей видав ряд каталогів 
до виставок, проспектів, провідників по експозиціях 

тощо. 

З метою пропагації культурно-виховних акцій 

музею систематично видаються плакати та запро

шення з нагоди виставок , щорічно видається кален

дар-летючка. Було забезпечено виробництво ко

лекцій кольорових листівок з музейними експоната-
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з відкриття виставки Ф. 

Віца «Ілько Сова з Баю

сова» (1984) 
Z otvorenia vystavy F. Уіси 
Irko Sova z Bajusova 
(1984) 

ми , серії музейних значків , декілька грампластинок 

із фольклорними записами і т . п . З нагоди ювілеїв 

музею видаються пам'ятні плакати , похвальні грамо

ти , дипломи тощо. 

Сотні науково-популярних статей , анотацій , ре

цензій та інших матеріалів музейні дослідники опуб

лікували на сторінках нашої преси ( <<Дукля», «Друж

но вперед», « Нове життя»). Українська студія Чехо
словацького радіо в Пряшеві систематично включає 

в свої програми різні реляції історичного, етногра

фічного , фольклористичного чи мистецтвознавчого 

спрямування , авторами яких є якраз наукові праців

ники музею . 

Найвиразніші результати досліджень історії та 

культури українців Чеха-Словаччини вже з 1965 року 



публікуються в «Науковому збірнику Музею укра

їнської культури у Свиднику» . Це видання корис

тується широкою популярністю та дуже високо 

оцінюється в наукових і культурно-освітніх колах не 

тільки в рамках нашої республіки, але й за кордоном, 

"30крема на Україні. А якраз тим, що в збірнику, 

крім власних працівників, мають "3могу публікувати й 

екстерні співавтори, му"3ей до певної міри став коор

динатором науково-дослідної роботи в області чехо

словацької україністики взагалі. 

Свидницький музей української культури досі 

видав 16 номерів цього "3бірника у 20 самостійних то
мах . В них опубліковано 270 наукових статей та 

ін ших матеріалів "3 історії, історії культури, етно-

На виставці "Дитячі \1(1-

люнки » (19Х5) 

Na \'ysta\"c Dctskc krcsby 
( 19Х5) 
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графїі, фольклористики, ЛІТературознавства, мово
знавства і т. п . 

Нав 'язуючи на попередні прогресивні традиції об

ласТІ наукового дослідження нашого минулого 

(Й. Шафарик, Я. Колар, Л. Нідерле, Я . Головаць
кий, В. Гнатюк, І. Панькевич і т. п . ), Музей укра

їнської культури посередництвом даного видання про

довжує в створюванні картини історичного та куль

турного розвитку русинів-українців населення 

Східної Словаччини, бо якраз в даний час перед до

слідниками стоїть ще цілий ряд невирішених питань. 

Це музейне видання має в основному політематич

ний суспільство"3навчий характер. Однак окремі 

сторінки нашої історії та культури заслуговують на 



Учасники \1:псйних виставок « ЗС \1Л Я та ЛЮЛИ » і Кол ьоровий 

світ У ГУ\1С ННО\1У ()lJX()) . 

Пlдвищену увагу та монотематичне опрацювання. 

Тому. наприклад. другий номер 'Збірника. який ви

йшов під на'Звою « Шлях до волі». повністю присвяче

ний документам і спо гадам про національно-ви'Зволь

ну боротьбу українського населення Чехо-Словаччи

ни проти фашизму в 1939-1945 рр . П'ятий номер 

збірника містить в собі детальну документацію ви

значних проявів народної архітектури - дерев'яних 

церковок. які наша держава охороняє як народні 

культурні пам'ятки . Подібно й друга частина шосто

го номера приносить матеріали про один з найвираз

ніших видів народного мистецтва українців Східної 
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Ocastnfci muzcjnych vystav Zcm а I'udia а Farchny svct v Нитсп
пот ()lJX6) 

Словаччини - писанкарство. В другій кни'Зі дев'ято

го номера 'Збірника публікуються ре'Зультати етно

графічного дослідження рятувального характеру 

семи вже неіснуючих українських сіл в області Ста

ринської долини , які 'Зникли внаслідок спорудження 

водоймища питтєвої води . Окремими книгами ви

йшли матеріали присвячені визначним дослідникам 

нашої історії та культури: В. Латті (N! 1) , В. Гнатюку 
(NQ 3) , І. Панькевичу (NQ 4). 
Наукове дослідження немислиме також бе'З дже

рельного матеріалу. Тому вже скоріше назріла 

потреба видавання першоджерельних матеріалів, 



Огляд виставки «3 твор
чості учнів Д. Миллого» 

(1987) 
Obhliadka vystavy Z tvor
Ьу ziakov О . Mil1yho 
( 1987) 

На віНКРlІтті ВlктаВКIІ 'j 

творчо<.:ті Ф . Вссслого 

( IЧХХ) 
Na olHHCIlI \ '\'sla\'y z 

І\'OJ"I)у F. Vсsс1Сlю (lt)XX) 
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рукописи яких знаходяться як у фондах музею, так і 
в архівах інших установ та окремих приватних осіб. В 
цьому напрямі було вже досягнуто помітних резуль
татів. Так, наприклад, в «Науковому збірнику» було 
опубліковано три томи «Historia Carpato-Rutheno
rum» М. Лучкая (1789-1843), рукописний збірник 
В. Довговича (1789-1849) під назвою «Poemata Basi
Ііі D6hovits», «Букварь или руководіє хотящим 

учится письмены� русско-славянских книг» І. Брадча 
з 1770 р., «МатериаЛЬІ для словаря малорусского 

наречия, собранны�e в Галиции и в Северо-Восточной 

Венгрии Яковом Федоровичем Головацким ... » 

( 1814-1888) та ін. 
Даній області наукового з<.щікавлення приділяється 

належна увага і в наступних номерах цього видання. 

Так, наприклад. в другому самостійному томі І 5-го 
номера збірника публікується дещо із рукописної 
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спадщини відомого письменника В. Гренджі-Донсь

кого під назвою «Мої спогади». Даний твір є дуже 

цінним джерелом не тільки з аспекту вивчення життя 

і творчості самого письменника. але й з погляду пі

знавання нашого історич'НОГО минулого взагалі. Тут 

же друкується також одна з найвизначніших та най

оригінальніших пам'яток українського мовознавства 

ХУІІІ століття - «Граматика Арсенія Коцака». Її 
опублікування є одним з конкретних результатів дов

горічної співпраці в області науки між Ужгородським 

державним університетом. Філософським факульте

том УПЙШ в Пряшеві та Свидницьким музеєм 
української культури. 

у збірнику систематично публікуються теж юві

лейні статті про різних представників нашого полі

тичного. громадського та культурного життя. огля

ди. звіти. рецензії тощо. 

Ш~РОКИМ вюнання~t в наукових колах користується ~tу]сйний ~ 
]БIРНИК . 

Vefku \'aznost \'0 \'edeck~'ch kruhoch mй muzcjny zhornfk 





БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
«НАУКОВОГО ЗБІРНИКА МУЗЕЮ 

УКРАЇНСЬКОї КУЛЬТУРИ 
У СВИДНИКУ» N!! 1-1652 

ІСТОРІЯ 

- Загальна історія 

1. Байцура, І. 
Розвиток і рішення українського питання в ЧССР на 
етапі побудови соціалізму, N!! 15, книга 1, с. 11-30. Рез. 
слов., рос., нім. 

2. Байцура, Тамара 
І. С. Орлай і його вклад у розвиток історичних знань. 

(Байцура, Тамара. И. С. Орлай и его вклад в развитие 

исторических знаний), N!! 8,1977, с. 75-95. Рез. слов., 
рос., нім. 

3. Балагурі, Е. А. Гранчак, І. М. 

Нові дані про заселення північносхідної частини Кар

пат в давнину, N!! 8, 1977, с. 53--74. 7 фото, 1 рис. Рез. 
слов., рос., нім. 

4. Балагурі, Е. А. 

Племена ранньобронзової пори у Верхньому Потиссі, 

.N'!! 11,1983, с. 29-40. Рез. слов. рос., нім. 
5. Бобак, Мілан 

Українська молодіжна преса в ЧССР у перші роки 

пі~ля визволення, N!! 7, 1976, с. 95-135. 15 фотокоп. 
Рез. СЛОВ., нім. 

6. В а н ат, Іван 

Селянський рух на Пряшівщині в першій половині 30-х 

років цього століття, N!! 7, 1976, с. 177-205. 3 табл. 
Рез. слов., нім. 

7. Вараді-Штернберг, Я. І. 
Закарпатець Іван Зейкан в оточенні Петра І (1672-
1725). (Закарпатец Иван Зейкан в окружении Петра І 
(1972-1725), N!! 14, 1986, с. 33-46. Рез. слов., рОС., 
нім. 

8. Гайдош, М. 
Вибори 1946 року та їх вплив на розиток українського 
питання, N!! 15, книга 1, 1989, с. 31-46. Рез. слов., рос. 
нім. 

9. Г л е б а, Едмунд 

З архівних документів про панславістичний рух на 
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Східній Словаччині. (НlеЬа, Еdmuпd. Z archivnych 
dokladov о panslavistickom hnuti па vychodnom Sloven
sku), N!! 3, 1967, с. 243--250. Рез., укр., англ., нім. 

10. Гнатюк, Володимир 
В справі літературної мови підкарпатських русинів, 

N!! 3,1967, с. 19-27,1 фото, 1 фотокоп. Рез. англ., нім. 
11. Гранчак, І. М. 

Спільна революційна боротьба трудящих Закарпаття 

та Східної Словаччини в 1930--1933 роках, N!! 10, 1982, 
с. 7-21. Рез. слов., рос., нім. 

12. З а кл и не ь кий, Корній 

Нарис історії Краснобрідського монастиря, N!! 1, 1965, 
с. 43--57. Рез. нім. 

13. Капішовський, Василь 
30 років економічного розвитку рідного краю, N!! 7, 
1976, с. 85-94,3 табл. Рез. слов., нім. 

14. Клочурак, Степан 
До громадської діяльності д-ра І. Панькевича в Закар

патській Україні, N!! 4, книга 1, 1969, с. 259-263. Рез. 
англ., нім. 

15. Кміцікевич, Ярослав 
1919-й рік на Закарпатті. Спогад, N!! 4, книга 1, 1969, 
с. 379-394. Рез. англ., нім. 

16. К о в а ч, Андрій 
Українці Пряшівщини і деякі питання культурної полі

титки Словацької Республіки, N!! 4, кн. 1, 1969, с. 401-
412. 

17. К о в а ч, Андрій 
Становище закарпатських українців (русинів) і занепад 

першої ЧСР, N!! 6, кн. 1, 1972, с. 7-38. Рез. слов., 
англ., нім. 

18. К о в а ч, Андрій 
Про сільське господарство Північно-Східної Словач

чини наприкінці 30-х та в першій половині 40-х років, 

N!! 9, кн. 1, 1980, с. 7-44. 14 табл. Рез. слов., рОС., нім. 
19. К о в а ч, Андрій 

Революційні традиції українського населення Чехосло

ваччини, N!! 14, 1986, с. 7-15. Рез. слов., рос., нім. 
20. Ковач, Андрій 

До питання економічного росту і господарського роз

витку Східної Словаччини, N!! 15, кн. 1, 1989, с. 47-58. 
Рез. слов., рос., нім. 

21. (М. М.) Мушинка, Микола 

До історії статті В. Гнатюка «В справі літературної 

мови підкарпатських русинів», N!! 3, 1967, с. 17-18. 



22. Неврлі, Микола 

Дві недруковані праці Євгена Перфецького, .N'!! 12, 
1985, с. 303-314. Рез. слов., рос., нім. 

23. О лек с а, Ладіслав. 
Історико-археологічне дослідження в Красному Броді 

в 1976 році,.N'!! 10,1982, с. 61~40. 17 фото, 2 рис. Рез. 
слов., рОС., нім. 

24. Ром а н, Михайло 
Причинки до зв'язків закарпатських і словацьких куль

турно-літературних діячів у період між двома війнами, 

.N'!! 4, кн. 1, 1969, с. 395--400. 
25. Русинко, Микола 

«Висланства Русинів Угорських у Відні 1849 р.», .N'!! 6, 
кн. 1, 1972, с. 63-95. 5 фото. Рез. слов., англ., нім. 

26. Рус и н ко, Микола 

До революційних традицій та заснування КПЧ на 

Свидниччині, .N'!! 15, кн. 1, 1989, с. 59--68. Рез. слов., 
рос., нім. 

27. Рудловчак, Олена 
Шляхи російського друкованого слова до закарпатсь

ких українців. Закарпатоукраїнські кореспонденти 

російської періодичної преси в 50-70-і роки ХІХ ст., 

.N'!! 13, 1988, с. 7-94. Рез. СЛОВ., рОС., нім. 
28. С леп Ц о в, І. А. 

Із історії карпатського наступу російської армії в 1915 
році. (Из истории карпатского наступления русской 

армии в 1915 году), .N'!! 8, 1977, с. 25-52. 13 фото, 2 рис. 
Рез. СЛОВ., нім. 

29. Ста в р о в с ь кий, Омелян 
Антифеодальний рух, народні повстання та селянські 

війни в історії Центральної і Східної Європи. (Мірку

вання, коментарі, висновки), .N'!! 12, 1985, с. 41-82. Рез. 
слов., рос., нім. 

30. Угрінова, Данієла 

Виникнення та діяльність національних комітетів на 

території Бардіївського округу в 1945 р., .N'!! 9, кн. 1, 
1980, с. 45--62. Рез. слов., рос., нім. 

31. Ф і л і п, Микола 
Соціально-здоровоохоронна політика КПЧ та розви

ток охорони здоров'я на Східній Словаччині, .N'!! 14, 
1986, с. 17-31.9 табл. Рез. слов., рос., нім. 

32. Шлепецький, Анрій 
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Мукачівський єпископ Андрій Федорович Бачинський 

та його послання, .N'!! 3, 1967, с. 223-242. 2 фото. Рез. 
англ., нім. 

33. Ш і пек, Зденєк 
До проблематики колонізації Нижньої Угорщини. (З 

минулого села Перек, округ Арад, Румунська Соціаліс

тична Республіка). (Pfispevek k osidleni v dolnich 
Uhпісh. Z dejin оЬсе Perek, okres Arad, Rumun
sko). ом 13, 1988, с. 95-108. Рез. слов., рос., нім. 

- Тема другої світової війни 

34. В а н а т, Іван 
Закарпатські українці в чехословацькому війську в 

СРСР, .N'!! 2, Шлях до волі, 1966, с. 183-201. 
35. К о в а ч, Андрій 

Українці Пряшівщини в рядах Червоної Армії, .N'!! 2, 
Шлях до волі, 1966, с. 315-348. 

36. Ковач, Андрій 
Визволення Пряшівщини (1944-1945 рр.), .N'!! 2, Шлях 
до волі, 1966, с. 413--424. 1 рис. 

37. К о в а ч, Андрій 
До визволення Східної Словаччини, .N'!! 7, 1976, с. 27-
47. Рез. слов., нім. 

38. К о в а ч, Андрій 
Словацьке національне повстання і Північно-Східна 

Словаччина, .N'!! 12, 1985, с. 7-30. Рез. СЛОВ., рОС., нім. 
39. Пажур, Степан - Горкович, Василь 

До питань участі українського населення Східної Сло

ваччини в національно-визвольній боротьбі в 1936--
1944 роках . .N'!! 2, Шлях до волі, 1966, с. 11-35. 

40. Попович, Михайло 
Причинки до народно-визвольного руху в Левочських 

горах. (Prispevok k шіrodпооsl0Ьоdzоvасіеmu hnutiu v 
Levocskych horach) . .N'!! 1, 1965, с. 59-74. Рез. нім. 

41. Родак, Йосиф 
Дальший хід боїв 38 армії в Карпато-Дуклянській опе
рації після завоювання Дуклянського перевал у . (Dal5i 
priebeh bojov 38. armady v Karpatsko-dukelskej орепісіі 
ро dobyti Dukelskeho priesmyku), .N'!! 7, 1976, с. 69-83. 
14 фото. Рез. СЛОВ., нім. 

42. Родак, Йосиф 
Перші бої військових частин чехословацького ВlИсь
кового корпусу на нашій території після переходу кор

дону. (Prve boje jednotiek ceskoslovenskeho armadneho 
zboru па па50т uzemi ро prekroceni hranic),.N'!! 8,1977, 
с. 7-24. 7 фото. Рез. СЛОВ., рос., нім. 

43. Родак, Йосиф 



Таким був фашизм. (Із історії фашистських злочинів 

на Східній Словаччині), М 11, 1983, с. 9-28. Рез. слов., 
рос., нім. 

44. Родак, Йосиф 
Бойова діяльність партизанського з'єднання «Чапаєв» 

В районі польсько-словацьких Бескидів, N2 12, 1985, 
с. 31-40. Рез,'слов., рос., нім. 

45. Слепцов, І. А. 
На допомогу повстанській Словаччині. (На помощь 

восставшей Словакии), N2 7, 1976, с. 49---{)8. 6 фото. 
Рез. СЛОВ., нім. 

46. Ча.биняк, Іван 

Початки визволення Чехословаччини в 1944--1945 рр. 
в пам'яті народу, N2 6, кн. 1,1972, с. 39---{)2. Рез. слов., 
англ., нім. 

- Документи 

47. Визволення Пряшівщини, N2 2, Шлях до волі, 1966, 
с. 443-450. 12 фото. 

48. Закарпатські українці в Чехословацькому війську в 

СРСР, N2 2, Шлях до волі, 1966, с. 279-309, 43 фото. 
49. Українці Пряшівщини в рядах Червоної Армії, N22, 

Шлях до волі, 1966, с. 397-407. 12 фото. 
50. Участь українського населення Пряшівщини в парти

занській боротьбі та СНП, N2 2, Шлях до волі, 1966, 
с. 167-177.28 фото. 

- Спогади 

51. Визволення Пряшівщини,N22, Шлях до во
лі, 1966, с. 425-440. 
Мак а р а, Степан. Про перші важкі, але потрібні 

скиби на полі народнім. 

П і с ь о, Іван. Завдання великі - можливості малі. 

Д-р При б У л а, Мірон. І дивитися було важко. 

Д-р Рогаль - Ільків, Іван. До виникнення 

Української народної Ради Пряшівщини та її діяльнос

ті. 
52. З а кар пат с ь к і укр аїн Ц і в Чех о с л о в а Ц ь -

кому ВІИСЬКУ В СРСР, N2 2, Шлях до волі, 
1966, с. 207-275. 
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Б а с а р а б, Михайло. Санпрацівники під Рудою 

Білою Церквою. 

Б ачк о В с ь кий, Іван. Фронтове різдво. 

В о л о щук, Ілля. Наша славна бойова постать. 

Д у л о в, Василь. Бойовий шлях чехословацьких зеніт

ників. 

І в а н ч о в, Федір. Розлука друзів. 

І в а н ч о в, Федір. Штурмом Київ брали. 

І в а н ч о в, Федір. Переддень. 

Кр и шк о, Йосиф. Шляхом терновим. 
Мар куш, М. Перед Білою Церквою з Сохором. 

Мог ори т а, Іван. Від Волги до Карпат. 

Нір о д а, Ілько. Весна над Стречном. 

Політичні відносини у чехословацькому війську в 

СРСР. 

Рош кан и н, Петро. Дорого обійшлось. 

С а б а до ш, Михайло. Розвідники. 

С в о б о Д а, Людвік. Хоробрі, відважні, мужні. 

53. Українці Пряшівщини в рядах Червоної Армії, М 2, 
Шлях до волі, 1966, с. 349-394. 
Аж під Берлін. (Запис С. Г а в у ли). 

Безвісний повернувся. (Запис Л. Г а л у ш ки). 

Д З і я к, Федір. І я вирішив допомогти. 

Дорогою перемоги. (Ганна Ч а в а р га). 

Кап і ш о в с ь кий, Василь. Зрада не дозволила повні

стю розгорнути роботу. 

Мор о х о вич, Василь - Б е л а к, Ервін. На правиль

ний бік фронту. 

Пішов з червоноармійцями. (Запис С. Коч ут и). 

Піш т е й, Павло. Не вірили, але воювати не могли 

заборонити. 

С а ган, Йосиф. Більше не буду слухати ваші накази. 
Уродженець Притулян. (Запис І. При ган Ц а). 

Я в о р н и Ц ь кий, Михайло. Спогади одного з бага

тьох. 

54. Участь українського населення Пряшівщини в парти
занській боротьбі та СНП, N22, Шлях до волі, 1966, 
с.39-164. . 
Б а б е й, Петро. Так ми працювали. 

Бачковський, Іван. І ми боролися. 

Б е л а к, Ервін - Мор о х о вич, Василь: Партизани 

- дипломати. 

Д у б а й, Михайло. Як ми їх ненавиділи. 

Є ди нак, Андрій. Народний опір на Лабірщині. 

Мог ори т а, Василь. Бойовий шлях партизанського 

загону «Борканюк». Формування чехословацьких 

військових частин на території СРСР. 

Пар а Д а, Петро. Партизанськими стежками. 



с а б а до ш, Михайло. Гуділи Карпати. 

Сур н як, Федір. ІІІлях молодих людей до повстання не 

був випадковим. 

Шк о В ран, Вікентій. Із Шоми до Банської Бистриці. 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ 

55. Бабота,Л. 

Закарпатська газета «Карпат» (1873--188б), N!! 15, 
кн. 1, 1988, с. б9--84. Рез. слов., рос., нім. 

5б. Б а й цур а, Тамара 

Педагогічні погляди і педагогічна діяльність І. С. Ор

лая в Росії. (Педагогические ВЗГЛЯДЬІ и педагогическая 

деятельность И. С. Орлая в России), N!! 7, 197б, 

с. 251-257. Рез. слов., нім. 
57. Бртань, Рудо 

Словацьке зацікавлення українською та РОСlИською 

поезією на фронті першої світової війни (1914-1918), 
N!! 12, 1985, с. lб7-181. Рез. слов., нім. 

58. Г о лен да, Иолана 
Анатолій Кралицький у закарпатоукраїнському куль

турному житті минулого століття, N!! 9, кн. 1, 1980, 
с. 125-20б. Рез. слов., рОС., нім. 

59. Гостиняк, Степан 

Невідома українська п'єса початку 17 століття, N!! 9, 
кн. 1, 1980. с, 207-239. 15 фотокоп. Рез. слов., рОС., 
НІм. 

БО. Гостиняк, Степан 

«Марійка-невірниця» перший чеський повноме

тражний фільм із закарпатського життя, N!! 9, кн. 1, 
1980, с. б3-81. 10 фото. Рез. слов., РОСЛ. нім. 

бl. Гостиняк, Степан 

Буквар з 1770 року, N!! 10, 1982, С. 233--273. 3б фото
коп. Рез. СЛОВ., рОС., нім. 

б2. Дзендзелівський, Йосиф 
Граматика Арсенія Коцака, N!! 15, кн. 2,1989, С. 5-71. 

б3. З і лин с ь кий, Богдан 

П'ять листів із Закарпаття в чеській пресі 70-их років 

ХІХ століття, N!! 15, кн. 1, 1988, С. 85-100. Рез. слов .. 
рос., нім. 

б4. Коц а к, Арсеній 

Грамматика русская І. N!! 15, кн. 2,1989, С. 73-213. 
65. Коц а к, Арсеній 
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Школа или училище граматики русской. N!! 15, кн. 2, 
1989, С. 214-284. 

бб. Мацинський, Іван 

Кінець ХУІІІ - перша половина ХІХ ~. та житгя і діяль

ність Василя Довговича. До двохсотої річниці від 

народження (1783--1849), МІО, 1982, С. 23--110. Рез. 
СЛОВ., рос. нім. 

б7. Н е.в р л і, Микола 

Перший етап українського та словацького національ

ного відродження в минулому столітті, М 14, 198б, 

С. 47-64. Рез. слов., рос., нім. 
б8. По е з і я Василя Довговича 

В рукописі видана в Мукачеві 1832 року. Фотокопія та 
переклад твору, N!! 10, 1982, С. 111-232. Збірник до 
друку впорядкував І. МацинськиЙ. 

б9. Рудловчак, Олена 

До історії вивчення закарпатоукраїнського фольклору 

і етнографії в ХІХ та на початку ХХ СТ., N!! 7, 197б, 
С. 337-38б. Рез. СЛОВ., нім. 

70. Рудловчак, Олена 

Збірник західноукраїнських народних пісень 

Я. Головацького і першоджерела вміщених в ньому 

закарпатоукраїньких пісенних текстів, М 9, кн. 1, 1980, 
С. 83--133.2 фотокоп. Рез. слов., рос., нім. 

71. Рудловчак, Олена 

Олександр Духнович і Старинська долина, N!! 9, кн. 2, 
1979, С. 17-57. 2 фотокоп., 1 карта. Рез. слов., рос., 
нім. 

72. Рудловчак, Олена 
Закарпатоукраїнські фольклористи І ІХ фольклорні 

записи 50-БО років минулого століття в рукописних 

фондах Якова Головацького, N!! 11, 1983, С. 183--493. 
Нотні записи, фотокопії. Рез. слов., рос., нім. 

Збірник Михайла Бе с к и Д а, дяка і вчителя пряшівсь

кого ( Фрагмент). 
Збірник Івана В о р о б л я, дяка суківського. 

Збірник Василя Ден и с а. 

Збірник Анатолія Кра лиц ь ко го (Фрагмент). 

Збірник Антонія Кра лиц ь ко г о, учителя чабинсь
кого. 

Три збірники Олександра Мит рак а. 

Збірник Йосифа Пет раш о вич а, дяка пряшівсько
го. 

Два збірники Василя С у х о г о, дяка і вчителя красно

брідського. 

Збірник Йоанна Василя Та л апк о вич а. 
Збірник Корнеля (К. Н.) Ша фр анк О вич а. 



73. Рудловчак, Олена 
Газета «Свет» і її попередники. Бібліографія матеріа

лів «Света», N!! 12, 19Н5, с. Ю-146. 5 фотокоп. Рез. 
слов., рос., нім. 

74. Рудловчак,Олсна. 

Біля витоків багатоводної ріки. До 200-ліття від дня 

народжсння Михайла Лучкая, N!! 16, 199(,), с. 7-2Н. Рсз. 
слов., рос., нім. 

75. Рус ин к о, Микола 

Новознайдсна «Педагогия» Івана А. Ставровського. 

N!! 7, 1976, с. 277-310. 2 фотокоп. Рсз. слов., нім. 
76. С а к, Юрій 

«Historia Carpato-Ruthenorum» Михайла Лучкая. 

Л у чк а й, М. Історія Карпатських Русинів. том 1. Ори
гінал та псрсклад тоору, N!! 11, 19Ю, с. 45-1Н1. Рсз. 
слов., рос .. нім. 

77. С а к. Юрій 
«Historia Carpato-Ruthcnorum» Михайла Лучкая. 

(17Н9-1Н43). ПроДовжсння другого тому] попсрсд

нього .юмсра НЗ МУК. N!! 14. 19Н6, с. 9~259. Рс]. 

слов., рос., нім. 

7Н. С а к, Юрій 

«Historia Carpato-Ruthcnorum» Михайла Лучкая. том. 2. 
част. 1. N!! 13. 19НН, С. 110--247. РС]. слов., рос .. нім. 

79. С а к, Юрій 
«Historia Carpato-Ruthcnorum» Михайла Лучкая. том 3. 
Продовжсння З 14-го номсра НЗ МУК, N!! 16,·1990. РС]. 
слов., рос .. нім. 

НО. Ш сл с п с It ь. Йосиф 
Літсратурні витоки творчості Олсксандра Духновича 

(IHO~IH65), N!! 12, 19Н5, С. 1H~196. Рсз. слов .. рос .. 
нім. 

НІ. Шлспсцький, Андрій 

Із неопублікованої творчості Олсксандра Павловича 

(ІНI9-190(», N!! 12, 19Н5, с. 197-22Н. Рез. слов .. рос. 
нім. 

Н2. Штсрнберг, Я. - Рудловчак, Олсна 

Альманах «Поздравлснис русинов на год IН52» і цар

сью, цеюура, М Н, 1977, с. 97-106. Рсз. слов .. рос., 
нім. 

Ю. Ш те Ц ь, Микола 
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Кафедрі української мови та літсратури Пряшівського 

філософського факультету Кошицького університету 

П. Й. Шафарика - 15 років, М 17, 1976, с. 311-335. 
Рсз. слов., нім. 

Н4. Шт Р а у с, Франтішск 

Йонюu Заборський (IНI2-1Н76) та українці. N!! 12. 
19Н5, С. 147-166. РСЗ. слов .. рос., нім. 

Н5. Шт Р а ус, Франтішек 

((Псштбудинські ведомості» та закарпатські українці. 

(PeSihudfnskc vcdomosti а zakarpat~kf Ukrajinci), N!! 14. 
19Н9. С. 65-91. РСЗ. слов .. рос .. нім. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 

Н6. Г а л а й да. І. 

Анатомія другого обличчя С Гостиняка. N!! 15. кн. І, 

19НН. С. 2Н3-292. 

Ю. Гсник-БСРС'30вська.Зіна 

Іван Паньксвич як літсратурознавсць. N!! -.. кн. І, 1969. 
с. 225-232. РС]. англ .. нім. 

НН. Гостиняк.Стспан 

Свідок минулого. Донський В. Г. Мої спогади. N!! 15. 
кн. 2. 19Н9. с. 33~335. 

Н9. Мат у Л а. Володимир 

А. Б. Врховський і слов,щько-українські '3в'яжи в KiНlti 

30-х років ХІХ століття. (Л. V. Vrchovsky а slovcnsko
ukrajinskc \'ztahy па kOllci trillsiatych roko\' 19. storoCїa). 
N!! 3. 1967. С. 251-260. РС]. укр .. англ .. нім. 

90. М о л ь нар. Михайло 
Василь Гренджа-ДонськиЙ. N!! оо .. кн. І. 1969. С. 37()--
37Н. 

91. Роман. Михайло 

Радянська літсратура на сторінках східнословацької 

преси в 30-х роках, N!! І. 1965, С. 96--\02. РС]. нім. 
92. Ром а н. Михайло 

Художня про]а українських письмснників в Чсхосло

ваччині за 1965 рік. N!! 3, 1967. С. 36+-ЛО. 
93. Ром а н. Михайло 

Людина в посзії Ф. Ла·юрика. М Х. 1977. С. Н)7-117. 
Рез. слов .. рОС .. нім. 

9~. Ром а н. Михайло 

Людина в творах Федора Іванчова. М 9. кн.· 1. 19НО. 

С. 2~1-252. Рез. слов .. рос., нім. 
95. Ром а н, Михайло 

Штрихи до літературного портрста Михайла Дробняка 

(1942-19H~). М 15, кн. І, 19НН, С. ІНІ. 

96. Чсрвсняк, Андрій 
Українська поезія Чехословаччини за 1965 рік, М 3, 
1967, с. 359-363. 



97. Шелепець, Йосиф 
Іноземна байка у творчості Олександра Павловича, 

N!! 16, 1990, с. 344. Рез. слов., рос., нім. 
98. Шле п е Ц ь кий, Андрій 

Історичне минуле Маковиці та О. І. Павлович. (Исто

рическое прошлое маковицы� и А. И. Павлович), N!! 1, 
1965, с. 77-'-95. 5 фотокоп. Рез. англ. 

99. Шле п е Ц ь кий, Андрій 
«Слово иже есть разумно и св~тлости дар)) - пере

кладна рукописна пам'ятка ХУІІІ століття з села Ма
лий Липник на Пряшівщині, N!! 4, кн. 1, 1969, с. 35~ 
369. 1 фотокоп. Рез. англ., нім. 

МОВОЗНАВСТВО 

100. Бунганич, П. П. 
Спотереження над іменниковою категорією роду в 

зіставленні з словацьким відповідником, N!! 9, кн. 1, 
1980, с. 289-301. Рез. слов., рос., нім. 

101. Галас, Кирило 

Іван Панькевич як ономаст, N!! 4, кн. 1, 1969, с. 215-
224. Рез. англ., нім. 

102. Ган уде л ь, Зузана 
Назви посуду і кухонного начиння в українських гово

рах Східної Словаччини, N!! 8, 1977, с. 249-292. 
16 карт. Рез. слов., рос., нім. 

103. Ган уде л ь, Зузана 
Посуд і кухонне начиння в говорах українців Східної 

Словаччини, N!! 9, кн. 1, 1980, с. 303~44. 23 фото, 
50 карт. Рез. слов., рос., нім. 

104. Ганудель, Зузана 
Загальновживані слова українських говірок Східної 

Словаччини у дитячому лексиконі, N!! 14, 1986, с. 327-
357. Рез. слов., рос., нім. 

105. Ганудель, Зузана 
Спостереження над медичною номенклатурою україн

ських говорів Східної Словаччини, N!! 16, 1990. Рез. 

слов., рос., нім. 

106. Гор б а ч, Олекса 
Лексика говірки бачвансько-срімських українців, N!! 4, 
кн. 1, 1969, с. 309-344. Рез. англ., нім. 

107. Гуменська, Лукіяна 
Іван Панькевич - дослідник пам'яток української 

мови, N!! 4, кн. 1,1969, с. 209-214. Рез. англ., нім. 
108. Де ж е, Ласло 
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Синтаксис простого речення закарпатських урбаріаль

них записів ХУІІІ СТ. (Синтаксис простого предложения 

закарпатських урбариальних записей 18 в.), N!! 4, кн. 1, 
1969, с. 293--308. Рез. англ., нім. 

109. Дзендзелівський, Йосиф 
Іван Панькевич як діалектолог, N!! 4, кн. 1, 1969, 
с. 167-208. 1 фото, 1 фотокоп. Рез. англ., нім. 

110. Д з енд З е л і вс ь кий, Йосиф 
Володимир Гнатюк як мовознавець, N!! 7,1976, с. 207-
249. Рез. слов., нім. 

111. Дзендзелівський, Й. О. 
ДО історії підготовки «Малоруско-німецького словаря)) 

Є. Желехівського, N!! 8, 1977, с. 239-248. 1 фото. Рез. 
слов., рос., нім. 

112. Дзендзелівський, Й. О. 
Словник буковинських діалектизмів Юрія Федьковича. 

(Про одну досі невідому галузь діяльності буковин

ського кобзаря), N!! 9, кн. 1, 1980, с. 275-287. 2 фото
коп. Рез. слов., рос., нім. 

113. Дзендзелівський, Й. О. - Ганудель, Зузана 
Словник української мови Я. Ф. Головацького, N!! 10, 
1982, с. 311~12. 7 фотокоп. Рез. СЛОВ., рос., нім. 

114. Д з енд З е л і вс ь кий, Йосиф 
Граматика Арсенія Коцака, N!! 15, кн. 2, 1989, с. 5. 

115. Діосегі, Жужа- Барна, Габор 

Комлошківські оповіді, N!! 14, 1986, с. 359-374.4 фото
коп. Рез. СЛОВ., рос., нім. 

116. Дуйчак, М. - Лазорик, О. 

Із спостережень над топонімами з повноголоссям, N!! 7, 
1976, с. 509-528. 8 табл. Рез. слов., нім. 

117. дуйч..lК, Микола , 
Із спостережень над мікротопонімами українських сіл 

Східної Словаччини. (Лексико-семантичні групи і сло

вотворча будова), N!! 8, 1977, с. 293-343. 8 карт. Рез. 
слов., рос., нім. 

118. Д У й чак, Микола 
Мікротопонімія сіл Старинської долини. (Лексико

семантичні групи та структура), N!! 12, 1985, с. 489-
532. Рез. слов., рос., нім. 

119. Кундрат, Аделія 
З метрологічної термінології українців Східної Совач
чини, N!! 7,1976, с. 529-561. Рез. слов., нім. 

120. К у!ід рат, Аделія 
Народні метроніми українців Східної Словаччини, 

N!! 13, 1988, с. 39~73. 



121. Куримський, А. - Лешко, О. 
Актуальні завдання чехословацької лінгвістичної 

україністики, М 1, 1965, с. 247-250. 
122. Куримський, Андрій 

До видавання діалектних матеріалів. М 3, 1967, с. 321-
327. Рез. англ., нім. 

123. Л ат т а, Василь 
Із вокалізму українських говорів Східної Словаччини. 

(Из вокализма украинских говоров Восточной Слова

кии), Н!! 1, 1965, с. 280---289. 2 карти. 
124. Панькевич, Іван 

Матеріали до історії мови південно карпатських україн

ців. Монографія, Н!! 4, кн. 2, 1970, с. 219. Рез. англ., 
нім. 

125. Панько, Юрій 
Проблематика граматичного предиката, Н!! 13, 1988, 
с. 373-392. Рез. слов., рос., нім. 

126. Шелепець, Йосиф 
Проблеми і завдання дослідження старих писемних 

пам'яток українських говірок Східної Словаччини і За

карпаття, Н!! 1, 1965, с. 251-258. Рез. нім. 
127. Шелепець, Йосиф 

Діалектологічні дослідження В. Гнатюка. Н!! 3, 1967, 
с. 81-96. 1 фотокоп. Рез. англ., нім. 

128. Шел е п е Ц ь, Йосиф 
Історія дослідження південнокарпатських українських 

говорів, Н!! 4, кн. 1, 1969, с. 271-278. 
129. Штець, Микола 

З історії боротьби за літературну мову в Східній Сло

ваччині. 1919-1938 рр. Н!! 1, 1965, с. 259-279. Рез. нім. 
130. Шт е Ц ь, Микола 

Газета «Слово народа» в боротьбі за українську мову в 

Східній Словаччині на початку 30-х років, Н!! 3, 1967, 
с. 329-342. Рез. англ., нім. 

131. Штець, Микола 
Розвиток українського правопису на Закарпатті і в 

Східній Словаччині, Н!! 4, кн. 1, 1969, с. 279-292. Рез. 
англ., нім. 

132. Штець, Микола 
Термінологія, пов'язана з годівлею свійських тварин і 

птахів у говорах українців Східної Словаччини, Н!! 16, 
1990, с. 323. Рез. слов., рос., нім. 

133. Што Л ь ц, Йозеф 
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Василь Латта і ЙUІ'О «Атлас українських говорів Схід

ної Словаччини», Н!! 11, 1983, с. 613-622. 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

134. Гап а к, Степан 
Василь Касіян, М 6, кн. 1, 1972, с. 311-329. 10 фото
коп. Рез. слов., рос., нім. 

135. Грешлик, Владислав 
Декілька спостережень до публікацій про пам'ятки іко

нопису на Східній Словаччині ХУІ-ХУІІІ сторіч, 

Н!! 13, 1988, с. 363-372. Рез. слов., рос., нім. 
136. К о в а ч о вич о в а, Бланка - Пу ш кар, Імріх. 

Дерев'яні церкви в селах Нова Полянка та Рівне. (Dre
уепе kostolfky v оЬсі Nova Роlіапkа а Rovne), Н!! 1, 1965, 
с. 149-178. 6 фото, 13 рис. Рез. франц. 

137. Ковачовичова, Бланка Пушкар, Імріх 

Дерев'яні церкви східного обряду на Словаччині, моно

графія, Н!! 5, 1971,519 с. Рез. слов., англ., нім. 
138. Л а кат а, Василь 

Три «Останні суди» в фонді Музею української культу

ри, Н!! 6, кн. 1, 1972, с. 289-309. 9 фото. Рез. слов., 
англ., нім. 

139. П рже з Д і є ц ь ка, Марія 
Історія роду Богданських, малярів церковних з обох 

сторін Карпат. (Dzieje rodu Bogdanskih, malarzy cer
kiewnych ро оЬи stronach Karpat), Н!! 1,1965 с. 107-127. 
2 фото, 9 фотокоп. Рез. укр., англ. 

140. Стефанівський, Павло 
Лемківські церкви в Польщі, Н!! 6, кн. 1, 1972, с. 1963-
187.31 фото. Рез. слов., англ., нім. 

ЕТНОГРАФІЯ 

141. Гвізд, Михайло 

Традиційне знаряддя збирання та переробки врожаю в 

північно-східній частині Снинщини, Н!! 9, кн. 2, 1979, 
с. 149-165. 13 фото. Рез. слов., рос., нім. 

142. Д і л л н бер гер о в а, Сільвія 
Їда і сервіровка в кореляції з сімейним і суспільним 
життям в області Старини. (Jedenie а stolovanie v kore
lасіі s rodinnym а spolocenskym iivotom), Н!! 12, 1985, 
с. 413--436. 4 фото, 3 рис. Рез. рос., нім. 

143. Діллнбергерова, С. 
Рослинні продукти в харчуванні східнословацького 

населення, Н!! 15, кн. 1,1988, с. 125-140,10 фото. Рез. 
слов., рос., нім. 



144. ДУДаШОВа, Марта 
Спосіб ро]всдсння всликої РОГаТОЇ худоби в області 

Всрхньої Цирохи. (Sрбsоhу chovu hov~idzicho dohytka v 
oh1asti Horncj Cirochy) N!! Н, 1977, с. 161-192. 12 фото. 
10 рис. Рс]. слов., рос., нім. 

145. ДУДашова, Марта 
Псрсжитки приватного господарювання в умовах 

СOl~іаліСТИЧIІОГО суспільства, N~ <). кн. 2. 1979. с. 1.:13-
14Н. Рс]. СЛОВ .. рос .. нім. 

146. Єсснська-Горватова. Габрієла 
Об'єкти питної води В районі Всрхньої Цирохи. N~ <). 
кн. 2. 1<)7<). с. 1Ю-1<)Н. 4 фото. Рс]. СЛОВ .. рос .. нім. 

147. Єсснська-Горват,Г. 
ЗміllИ СТlюмсдинини 13 умовах КОЛГОСПІЮГ0 ссла. (Ргс

шспу ctl1oJl1cdicfl1Y v рOllшіспkасh drllzstcvncj dcdiny). 
N~ 13. I<)НН. с. 2<)5-2<)<). Рс]. слов .. рос .. нім. 

14Н. Кра с о в с ь кий. І ван 

матсріалыl<� культура лсмків північних схилів Карпат 

ХІХ-ХХ сторіч. N~ 13. 19~. с. 301-361. Рс]. СЛОВ .. рос .. 
нім. 

14<). Маркович. Павло 
Українські ПИСallКИ Східної Словаччини. монографія. 

N!? 6. кн. 2. 1972. 136 с .. ілюстрована. Рс]. слов .. англ .. 
lІім. 

150.0ЛСЙllік.Ян 

Внссок до пі]нatшя народного одягу В Якуб'янах. 

(Prfspcvok k poznanill l'lIdovcho OlісУll v Jakllhanoch). 
N~ 1. 1<)65. С. 12~14H. 15 фото. 6 рис. 

151. Парікова.Магдалсна 

Традиційні види ]имового транспорту в районі Всрх

ньої Цирохи. N~ 9. кн. 2. 1979. С. 167-1Н6. 9 фото. 
РС]. СЛОВ .. рос .. Ilім. 

152. Подолак.Ян 
Дсякі архаїчні форми обробітку ]смлі в районі Всрх

ньої Цирохи. ом 9. кн. 2. 1979. С. 97-132. РС). слов .. 
рос .. нім. 

153. Подолак. Ян 
Досліджсння української людності в районі Всрхньої 

Цирохи на Східній Словаччині. N~ 9. кн. 2. 1979. С. 9-
15. 1 карта. 

154. Подолак.Ян 
Мста і Дотспсрішні рс]ультати стнографічних дослі

джень української області на СХІДНІЙ Словаччині. 
ом 12. 1985, С. 315-324. Ре]. слов .. рос .. нім. 

155 .. (' о п о ли га. Мирослав 
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Жилс приміщсння В Народному будівнинтві північно

східної ЧаСТИНИ Снинщини в другій половині ХІХ та на 

початку ХХ ст .. N'l 6, КН. 1.1972. С. 119-162.26 фото. 
3 рис. РС]. слов .. англ .. нім. 

156. Со п о ли г а. Мирослав 
Народнс будівнИlПВО україннів Східної Словаччини. 

N~ 7. 1976. С. 3Ю~НО. 50 фото. 20 рис. РС]. СЛОВ .. нім. 
157. Со п о ли г а. Мирослав 

Просторовс планування та внутрішня характсристика 

народного житла в області Північно-Східної Словаччи

ІІИ. N~ Н. 1<)77. С. 11<)-15<). 14 фото. Н рис. РС]. СЛОВ .. 
рос .. нім. 

15Н. Сополига.Мирослав 

ТраДИI~іЙI~С народнс житло в області Всрхньої Цирохи. 

N~ <). КІІ. 2. 1<)79. С. 5<)-<)5. 13 фото. 2 рис РС]. СЛОВ .. 
рос .. нім. 

15<). Сополига. Мирослав 
Сільськс будівнинтво на СВИДНИ'lчині в ХІХ-ХХ ст. 

(Традинії і сучасність). N~ 14. I<)Н6. с 261-314. 3<) фо-
1'0.5 рис РС]. слов .. рос .. нім. 

160. Со п о ли г а. Мирослав 
ОСlювні мсблі та ЇХНЄ ПРИ'JIlачсння в народному житлі 

україннів Східної Словаччини. N~ 13. I<)НН. С. 24<)-2<)3. 
32 фото. РС]. слов .. рос .. нім. 

161. Сополига. Мирослав 
Традинійні форми ССЛЯІКЬКИХ дворів україннів Східної 

Словач'іини. N~ 15. кн. І. 19НН. С. \01-125.23 фото. 
162. Со п о ли га. Мирослав 

Традинійні господарські споруди україннів Східної 

Словаччини. N~ 16. 1990.40 фото. РС]. слов .. рос .. нім. 
163. Стс фан і ВС ь кий. Павло 

Хати на Лсмківщині. N~ 6. кн. 1. 1972. С. 1Н9-199. 

10 фото. РС]. СЛОВ .. англ .. нім. 
164. Шип к а. Мирослав 

Лікарські рослини Всрхньої Цирохи. (LicCї\'c rastliny 
Ногпсj Cirochy). N!? 12. 19Н5. С. 45і----4НН. 5 фото. 
І табл. РС]. рос .. нім. 

165. Шип к О В а. Жслмира 
Вирощування і обробка тскстильних рослин в області 

Всрхньої Цирохи.( Рсstоvапіс tcxtiln~'ch rastlin а pгoccs 
\'угоЬу піtf \' oblasti Horncj Cirochy). Nl 12. 1985. С. 437-
456. 6 фото. РС]. рос .. нім. 

166. Шков'єрова.Зіта 
Традиційні нагоди суспільних зустрічей серед українців 



Верхньої Цирохи, Х2 9, кн. 2, 1979, с. 199-214. Рез. 
слов., рос., нім. 

167. Шуркала, Н. 
Внесок до студії родинної системи в селі Руський 

Патік. (Prispevok k studiu pribuzenskeho systemu v оЬсі 
Rus. Potok), Х2 З, 1967, с. ЗО~З20. 2 табл. Рез. укр., 
англ., нім. 

168. Шуркала, Надія 
Форми опалення в північно-східній Словаччини, Х24, 

кн. 1, 1969, с. 41~2З. 5 фото, 4 рис. Рез. англ., нім. 
169. Шуркала-Валашек, Надія 

Сусідські відносини в українських селах Східної Сло

ваччини, Х2 6, книга 1, 1972, с. 109-118. Рез. слов., 
англ., нім. 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

170. В а р х о л, Надія 
Жінка-демон в народному повір'ї українців Східної 

Словаччини, ом 10, 1982, с. 275-З09. 2 фото, З фото
коп. Рез. СЛОВ., рОС., нім. 

171. Вархол, Нідя 
Чоловік-демон в народному повір'ї українців Східної 

Словаччини, ом 12, 1985, с. 229-262. Рез. СЛОВ., рОС., 
нім. 

172. В а р х о л, Надія 
Матвій Корвін у народній прозі українців Східної Сло

ваччини, ом 15, кн. 1,1988, с. 141-162. Рез. слов., рос., 
нім. 

17З. В а р х о л, Надія 

Дівочі ворожіння в часі зимового сонцестояння, Х2 15, 
кн. 1, 1988, с. 163--172. Рез. слов., рос., нім. 

17 4. В а р х о л, Надія 
Народні перекази про татар, ом 15, кн. 1, 1988, с. 173--
180. Рез. СЛОВ., рОС., нім. 

175. В а р х о л, Надія 
Еротичні мотиви в пареміях Пряшівщини, Х2 16, 1990, 
с.287. 

176. Вар'ян, Надія 
Дитина в звичаях Свидника, ом 8, 1977, с. 215-2З8. 

6 фото, 1 рис., 5 нотн. зап. Рез. слов., рос., нім. 
177. В ар' ян, Надія 
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Купальські звичаї українського населення Східної 

Словаччини, М 9, кн. 1, 1980, с. 253--274. 8 фото, 
8 нотн. зап. Рез. слов., рос., нім. 

178. Вар'ян, Надія 

Дрібні фольклорні жанри в Старинській долині, Х29, 

кн. 2, 1979, с. 255-З02. 5 фото. Рез. СЛОВ., рОС., нім. 
179. Г и Р я к, Михайло 

Заключні формули українських народних казок Схід

ної Словаччини, Х2 6, кн. 1, 1972, с. 201-22З. Рез. 

СЛОВ., англ., нім. 

180. Г и Р я к, Михайло 

До питання жанрової різновидносТl І варіантності 

народної прози Меджилабірщини, Х2 8, 1977, с. 19~ 
214. Рез. СЛОВ., рОС., нім. 

181. Г и Р я к, Михайло 

Вступні формули українських народних казок Східної 

Словаччини, Х2 7, 1976, с. 481-508. Рез. слов., рос., 
НІМ. 

182. Г и Р я к, Михайло 

Народна проза Старинської долини, Х2 9, кн. 2, 1979, 
с. ЗО3---617. 2З фото. Рез. слов., рос., нім. 

183. Г и Р я к, Михайло 

До питання дослідження легенд та переказів українців 

Східної Словаччини, Х2 11, 198З, с. 581--602. Рез. 

слов., рос., нім. 

184. Г и Р я к, Михайло 

До питання дослідження народних пісень українців 

Чехословаччини, Х2 14, 1986, с. 315--325. Рез. слов.; рос., 
НІм. 

185. Г л а в а чек, Ф. 

Мої стосунки і співпраця в Володимиром Гнатюком. 

(Moje styky а sроluрп1са s Volodymyrem Hnatjukem), 
Х2 З, 1967, с. ЗІ-50. Рез. укр., англ., нім. 

186. Горалек, К. 
До зв'язку українських балад з билинами та югослав

ськими піснями. (К souvislostem ukrajinskych bal<id s 
Ьуlіпаmі а juhoslovanskymi pisnemi), Х2 1,1965, с. 235-
24З. Рез. нім. 

187. Гошовський, В. 
Спроба генези одної лемківської весільної пісні, Х2 З, 

1967, с. 261-275. 2 рис., 13 нотн. зап., 1 карта. Рез. 
нім. 

188. З а кл и н с ь кий, Корній 

Дещо про Михайла Врабеля (186~192З), Х2 З, 1967, 
с. 293--З02. Рез. англ., нім. 

189. Зілинський, Орест 
Історичні та жанрові риси пісні про Стефана воєводу 1 

ом 1, 1965, с. 214--222. Рез. нім. 



190. З і лин с ь кий, Орест 

Старовинна колядка з Лабірщини, .М 3, 1967, с. 277-
291. Рез. нім., англ. 

191. З і лин с ь кий, Орест 

Іван Панькевич як фольклорист, Н!! 4, кн. 1, 1969, 
с. 233-242. Рез. англ., нім. 

192. Костюк, Юрій 
Колискова пісня с. Дари в районі Верхньої Цирохи, 

Н!! 9, кн. 2, 1979, с. 215-253. 4 нотн. зап. Рез. слов., 
рос., нім. 

193.· Мушинка, Микола 
До історії збирання українського фольклору Східної 

Словачч;ІНИ, Н!! 1, 1965, с. 181-213. 2. фото. 6 фото
коп. Рез. нім. 

194. Мушинка,Микола 
Володимир Гнатюк - визначний дослідник фольклору 

Пряшівщини, Н!! 3, 1967, с. 51-79. 4 фото. Рез. англ., 
Hi~. 

195.0леЙнік,Ян 

Зимове сонцестояння, весняне новоріччя і літнє сонце

стояння в Якуб'янах, Орябині, Литмановій, Остурні та 

Великому Липнику в сучасності. (Zіmпу slпоvrаt, jаrпе 

novoroCie а 1etny slnovrat \' lakubanoch, larabine, Litma
novej, Osturni а Vel'kom Lipniku v sucasnosti), Н!! 6, 
кн. 1, 1972, с. 227-256. 27 фото. Рез. укр., англ., нім. 

196. Панькевич, Іван 
Українська народна пісня, Н!! 4, кн. 1, 1969, с. 44--61. 
1 фото. Рез. англ. нім. 

197. Ребошапка, Іван 
Слідами Володимира Гнатюка в Банаті, Н!! 3, 1967, 
с. 97-107. Рез. англ., нім. 

198. Т і х и й, Франтішек 
Декілька приміток до світських пісень в Московському 

пісеннику. (Nekolik роzшіmеk k svetskym pisnim v Mos
kevskem zpevniku), Н!! 1, 1965, с. 223-234. 1 фотокоп. 
Рез. нім. 

199. Т і х и й, Франтішек 
Слідами Володимира Гнатюка в Бачці і Сриму. (Ро 

stopach Volodymyra Hnatjuka v Вассе а Sremu), Н!! 3, 
1967, с. 112-126. 12 нотн. зап. Рез. укр., англ., нім. 

200. Чиж мар, Іван 
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Чотири віфлеємські гри із Свидниччини, Н!! 6, кн. 1, 
1972, с. 257-287. 7 фото, 14 нотн. зап. Рез. слов., 

англ., нім. 

МУЗЕОЛОГІЯ 

201. Сополига, Мирослав 
Принципи охорони пам'яток народного будівництва 'І'а 

їх застосування в роботі Свидницького музею 

української культури, М 9, кн. 1, 1980, с. 445-
492.20 фото. Рез. слов., рос., нім. 

КОРЕСПОНДЕНЦІї 

202. Го ш о вс ь кий, Володимир 

Листування Івана Панькевича з Філаретом Колессою. 

Н!! 4, кн. 1,1969, с. 107-147.2 фото. 
203. Д з енд З е л і в с ь кий, Й. О. 

Листування І. Панькевича з В. Ягічем та К. П. Ми

хальчука з О. О. Шахматовим та П. К. Сімоні. (Мате

ріали до історії української діалектології), М 12, 1985, 
с. 263-302. Рез. слов., рос., нім. 

204. Му шин к а, Микола 
Кореспонденція Володимира Гнатюка з Іваном Пань

кевичем. Листи Володимира Гнатюка до Івана Паньке

вича (1920--1926), Н!! 3, 1967, с. 127-215. 5 фото, 1 
фотокоп. Рез. англ., нім. 

205. Мушинка, Микола 
Листи Івана Панькевича до Володимира Гнатюка 

(1910--1926), Н!! 4, кн. 1, 1969, с. 62-106. 1 фото. Рез. 
англ., нім. 

ПЕРСОНАЛІЇ (біографії, ювілеї) 

206. Гри в н а, Василь 
Євген Перфецький (11. 4. 1988--18. 8. 1947), Н!! 8, 
1977, с. 363-380. 1 фото, 2 фотокоп. 

207. Де ж е, Ласло 
Спогади про І. А. Панькевича. (Воспоминания об 

И. А. Панькевиче), Н!! 4, кн. 1, 1969, с. 264-267. Рез. 
англ., нім. 

208. Д У б а й, Михайло 
Мікулашу Йорданові 75 років, М 3, 1967, с. 349-351. 
1 фото, 2. фотокоп. 

209. Д У б а й, Михайло 
Дезидер Миллий - художник, М 3, 1967, с. 352-357. 
6 фотокоп. 



210. Д у б а й. Михайло 
Дезидерій Миллий (7. 8. 1906---3. 9. 1(71) . .N!! 8. 1977. 
с. 381-393. 11 фотокоп. 

211. МацинськиЙ.lван 
65 років Ореста Дубая та сонячний світ його графічної 
творчості . .N!! 12. 1985. с. 346--409. зз фото. 37 фото
коп. Рез. слов .. рос .. нім. 

212. Мольнар.Л. 
До 50-річчя Федора Іванчова . .N'! 3. 1967. с. 345-348. 
І фото. 

213. Мушинка.Микола 
Василь Петрович Латта (1921-1965) . .N!! І. 1965. с. 9-
19.8 фото. І фотокоп. 

214. Му шин ка. Микола (М. М.) 
Франтішек Тіхий 80 . .N!! 3. 1967. с. 109-111. І фото. 

215. Мушинка.Микола 
Франтішек Главачек 90 . .N!! 3. 1967. с. 2Н----30. 2 фото. 

216. ПанькеВИ'l.lван 

Мій життєпис . .N!! 4. кн. І. 1969. с. 28------43. 14 фото. 
217. Русинко. Іван 

Юрій Юрійови'l Костюк та його 65-річ'lЯ . .N!! 9. КН. І. 

1980. с. 493-570. 24 фото. 
218. Ті х и Й. Франтішек 

Іван ПШlькеви'l - людина і приятель. ((vап Parikevyc 
- clovck а pfitel) . .N!! 4. КН. І. 1969. с. 251-258. Ре·з. 

англ .. нім. 

ХРОНІКИ. РІЧНИЦІ 

21Ч. Бл а го. Рудольф 

30 років вільного життя на Східній Словаччині. 
(30 rokov s10hоdпсhо zivota па vусhоdпоm SI0vепsku) . 
.N!! 7. lЧ76. с. 11-25. Ре]. слов .. нім. 

220. Варга. Юрій 

Медичний факультет Кошицького університету 

ім. Павла Йозефа Шафарика і північно-східні округи 
Східної Словаччини. (До 30-0Ї річниці ]аснування) . .N!! 
9. КН. І. IЧ80. с. 6()1---б21. 6 табл. 

221. Ган уде л ь. 3у]ана 

Ро]виток чехословацької мово]навчої україністики за 

35 років (1t)4H----lt)Ю) . .N!! 12. lЧ85. с. 325-346. Рез. 

слов .. рос .. нім. 
222. Гри цик. Михайло 

30 свобідних років побудови Старолюбовнянського 
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округу. (30 slоhоdпусh rokov hudоvапіа Stаrol'uhоvіапs
kcho okresu) . .N!! 8. 1977. с. 357-362. 

223. Кантуляк,Михайло 

До тридцятиріччя діяльності Українського радіомов

лення Чехословацького радіо (І Ч4Н----1 (78), .N!! 9, кн. І, 

lЧ80, с. 571---БОО. 6 фото. 
224. Ро га ч, Михайло 

Соціалістичні досягнення Гуменського округу після 

вИ]волення. (Socialistickc vyslcdky Нumепskсhо okresu 
od оslоhоdепіа), .N!! 8. 1977. с. 351-356. 

225. Х о м ч а. Степан 
Про Свидницький округ до 30-ї річниці вИ]волення, 

.N!! 8. 1Ч77, с. 345-34Ч. 
226. Шел е п е I~ Ь. Й. 

Огляд наукових публікацій на Пряшівщині ]а 1Ч65 рік . 
.N!! 3. 1 Ч67. с. 371-377. 

ІНФОРМАЦІї 

227. Б а б о та. Л. 

Пряшівський український національний театр . .N!! 15, 
КН. І. 1Ч88. с. 255-262. Ре]. СЛОВ., рос., нім. 

228. Бегені. Петро 

Книжкова продукція відділу української літератури 

Словацького педагогічного видавництва, .N!! 15, КН. 1, 
1 Ч88. с. 263-270. Ре]. СЛОВ., рос .. нім. 

22Ч . Б У н ган и 'І. П. 
Кафедра української мови на літсратури Пряшів
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Ргігооа - clovek. - "Dukla", 1988, N!! 52. 

Ет н О гра Ф і я (матсріальна культура) 

Гвізд, М.: 

Му]сй української культури. ПутіВllИК по еКСП()]ИI~їі. 

Кошині-Свилник, 1981 (співавтор). 
Тгаdіспс mігаоіе zhcru а upravy оhіlпіп Ukrajincov па 

vychodnom Slovcnsku. Оірl0mоу<і рг<іса ohh<ijemi v г. 19Ю Па 
FF UK v Bratislave. 

СОnОЛUlа, М.: 

Симпозіум «ICOMOS». - «Нове життя», 1971, N!! 38. 
Охорона нароЛtIOЇ архітектури. - Дружно вперел», 1972, 

N!!9. 
Стіл у наролному житлі україн ні в Схілної Словаччини. -

«Дружно вперел», 1973, N!! 1. 
Печі в наролному житлі україннів Схілної Словаччини. -

«Нове життя», 1973, N!! 5. 
N<ivrh Па vybudovanie komp\cxnej narodopisnej expozfcie v 

prirode ргі Muzeu ukrajinskej kultury уо Svidniku (іоеоуу рго-. 
jekt). Svidnik, 1974,27 s. + prflohy. 
КУЛЬТУра наролу не "Jагине. - «Нове життя», 1975, N!! 9. 
Наролна архітектура українців Схілної Словаччини. 

Видало Східнословацьке видавництво в Кошицях, 1976, 
132 с. 
Пам'ятки наролної архітектури булуть "Jбережені. -

«Нове жиrrя». 1976, М 37. 
Horizontalne сlепепіе fudovcho domu v slovensko-pofsko

ukrajinskom pohraniCi па vychodnom Slovensku. - Slovensky 
mirodopis, 1976, с. 2, s. 290---304. 
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Дещо про охорону наролної архітектури. - «Народний 

і<аленлар - 1976», СПБ-БУЛ, Пряшів 1985. с. 50--55. 
Koncepcja etnograficznej ekspozycji па wolnym powietrzu 

przy Muzeum Ukrajinskiej Kultury w Swidniku. - Zh. Mi<;dzy
narodowa konferencja skansenowska. Referaty. Sanok 27.-30. 
m<ij 1978. 

Ludovc stavitel"stvo Ukrajincov па vychodnom Slovensku z 
h\"adiska narodopisnej muzeol6gie. Rigor6zna рг<іса obhajemi v 
г. 1978 па FF UK v Bratislave. 

Sidl0 а оЬуоlf jako komunikacni systcm ( v spoluautorstve s 
Frolcom, V. а Langerom, J.). Refer<it па konferenciu Ludov<i 
stavchn<i kultura v ceskoslovenskych Karpatoch. Str<iznica, 
1978. 
Наролная культура украИНl~ев Восточной Словакии. 

- Панорама Словакии, Ревю турюма. Братислава, 1978,2, 
C.I~17. 

Medzin<irodn<i konferencia о skanzenoch v Sanoku. - Naro
dopisnc aktuality. 1978, с. 4, s. 314-316. 
За ]береження народної архітектури. - «Дружно 

вперел», 1978, 7, с. H~II. 
Наролна будівельна культура в Чехословацьких Карпа

тах. - «Дружно вперед», 1979, 3, с. 24-25. 
[иооус stavitefstvo Ukrajincov па vychodnom Slovensku (so 

zvlastnym zretel'om па ohytnc stavhy). Kandidatska dizertacna 
ргаса. І. textova cast (284 str.) 11. ohrazova cast (82 s. + prlloha 
тар). FF UK v Бгаtіslаvс 1979. 
Старовинне село у молерноw.у Свилнику. - «Дукля», 

1979, 1,61--68. 
Zmeny v fudovom stavitefstve Ukrajincov па vychodnom Slo

vensku. Referat predneseny па celoslovenskej konfercncii 
Vyvojovc tendencie druzstevnej kultury (Bratislava, 1978) а v 
skratencj forme puhlikovany v с. Narodopisnc informacie, 
1979, с. 2-3, s. 195-201. 

Ludove obytne stavby v oblasti Homej Cirochy. - Іп.: Etno
graficky vyskum zatopovej oblasti Horncj Cirochy v okrese 
НитсппС. Kosice, 1980, s. 45--61. 

Ludovc stavitefstvo Ukrajincov па vychodnom Slovensku. 
Autoreferat dizertacic па ziskanie vcdeckej hodnosti kandidata 
hsitorickych vicd. Бгаtіslаvа, 1980,21 s. 

Sucasny stav narodopisncho vyskumu v Muzeu ukrajinskej 
kultury. - Narodopisne informacic, 1980,3, s. 159-167. 

Muzealna expozicia v prirode уо Svidniku. - Osvetova 
ргаса. 1981,3, s. 27-28. 
Тгаоіспе obytne stavby Ukrajincov па vychodnom Sloven

sku. - Ludova stavebni kultura v ceskoslovenskych Karpatech 



u pfflehlych uzemich. Nukladutelstvf Blok v Вгпё, 19Х І, 

s. 298-ЗI6. 
Konferenciu о intcretnickych vztuhoch v I'udovej architckture 

v kontuktovych z6nach karputskej casti C'eskoslovenska. -
Muzeum, 19Х1, З, s. 77-80. 
3uгuльнодержuвнu етногрuфічнu конференція у Свидни

ку. - «Дукля», 1981, N!! 6. 
OCTUHHi свідки минулого. - «Дружно вперед», 19Х2, 6, 

с. 20 ..... -22. 
Ofcn und Herd іm Volkswohnsitz der Ukrainer іп der Ostslo

wakei. - Acta Ethnographica Academiae Scientarum Hungari
сае ЗІ, 1981, s. ЗI5-ЗЗ5. 

N<ігоdоріsші expozfcia v prfrode уо Svidnfku. - Slovcnsky 
шіrodоріs, 1982,2, s. 379-394. 

Ohniskovc zariadenia v l"udovom ohydlf уо vychodoslovcn
sko-ukrajinsko-pol"skej kontaktovej ohalsti. Rcfcr.it prcdnc
seny па konferencii Interctickc suvislosti v I'udovcj architckturc 
karpatskej casti C'esko-Slovcnska (Svidnfk - MUK, 19Х І). -
Іп.: Zhornfk Slovcnskcho шіrodпсhо muzca LXXVII. Etnogra
fia 24, 198З, s. 157-1Ю. 
Народне житло українців Східної Словаччини. СПВ

ВУЛ, Братіслава - Пряшів, 1983, З88 с. 
Чехословацькі етнографи на Україт. - «Нове життя», 

1983,44, с. 7. 
Muzea l"udovej architektury па Ukrajine. - N<irodopisne 

aktuality, 1983, 4, s. 274--276. 
А kutat.isok jelenlegi all.isa es az ukпіп пері epitcszet 

mcgorzcse Ke\ct-Szlov<iki<ihan. Іп.: А ІІІ. BEKESCABABAI 
NEMZETKOZI NEPRAJZI NEMZETI SEGKUTATQ 
KONFERENCIA ELODAsAI (19Х5. okt6her 2----4). Budapest 
- Bckesczaha, 1984,3, s. 897-917. 
Народна архітектура на Бардіївщині. - «Народний 

календар - 1984». СПВ-ВУЛ, Пряшів, 1983. 
Синтез про народну архітектуру. - «Новс життя», 

12. 4. 1985, с. 5. 
Український етнос ЧССР після 1945 року. - «Нове жит

тя», 17. 5. 1985, с. 5. 
Formy dvorov Ukrajincov vychodneho Slovenska. N<irodo

pisne informacie, 1985,2, s. 97-111. 
Ludove staviterstvo а byvanie. -Іп.: Ногші Cirocha. Vlasti

vеdші monografia zatopovej oblasti (Jan Podolak а kol.). Kosi
се, 1985. s. 272-330. 

Ludova architerkura v okrese Svidnik. - Sprievodca ТОР. 
Vydalo ONV vo Svidniku, 1986, s. 41-53. 
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Монографія про Стuринську долину (рецеюія). - «Ду

кля», 1986,5, с. 71-74. 
Ludovc stavitel'stvo а ЬУУапіе. - Іп.: Сhг.іпеші krajinn<i 

ohlast Vihorlat. Vydala Prfroda. Bratislava, 19Ю, s. lIX-135. 
Свидницький сканссн. - «Народний календар - 19Х7», 

СПВ-ВУЛ, Пряшів, 19Хб. 

N.irodopisny vyskum Muzea ukrajinskej kultury уо Svidnfku 
(refer.it predncseny па celost.itnej konfcrcncii k dielccj ulohe 
sti.itneho pl<inu z.ikladncho vyskumu UEF C'SA V Praha Etnicke 
skupiny v CSSR ро roku lЩS). -Іп.: Zpravodaj koordinovane 
sfte vedeckych inform<1cf рro etnogr<1fii <1 folkloristiku. Mate
rii.ily k proh\cmaticc ctnickych skupfn па (Izcmf CSSR. Praha. 
19ХХ, с. б. sv. 7/1, s. S(~70. 

Ludove staviterstvo а Ьууапіе. - Іп: Chr<incn<i krajinn<i оЬ
last Vychodnc Karpaty. Vydulu Prfroda. Brutislava, 198Х, 

s. 137-148. 
N.irodopisn<i rroh\cmatika \' Muzctl ukajinskcj ktllttIry \'0 

Svidnfku. Rcfcr<it prcdncscn~' па kont'crcncii Ludov.i kulttIra а 
Jl1UZСШn, ktor<i sa konala '27.9. - '2Х. 9. 19ХХ v Prahc (zhornfk 
z konferencie je v tla6). 

Нlаупс crty l"udo\'eho stavitcl"stva Ukrajincov па Slo\'cnsku. 
Rcfer<it predncseny па mеllzішіrollпеj konferencii \' PLR (Sa
nok, 17. 10. - 19. 10. 19ХХ). Zhornfk je v tla6. 

Charaktcristickc znaky I'udoveho ohydlia \' ohlasti ukra
jinsk}'Ch Karp<it. Ret'cr.it predncscn~' па mсdzішіrodпсj konfe
гспсіі v MLR (Misko\c, 16.5. - 17.5. 19Х9). Zhornfk je v tlaci. 
Шануймо прогресивні траДИltії своїх предків. - «Народ

ний календар - 1(90», СПВ-ВУЛ, Пряшів. 1989. 
Печі в народному житлі українців Східної Словаччини. -

«Народний календар - 1(91», СПВ-ВУЛ, Пряшів, 1990. 
Традиційні типи столів українців Східної Словаччини. -

«Народний календар - 1(92». СПВ-ВУЛ, Пряшів, 1991. 

Ет н О гра Ф і я (духовна культура та фольклористика) 

Вархол, Й.: 

Народ - творець культурних цінностей. «Дукля», Свид

ник (додаток гuзети «Нове життя»), 1979, N'1 12, с. 7. 
Новий рік, Новий рік ... - «Дружно вперед», 1979, 

М 12, с. 2&-29. 
Анна Петриско - НUЙСТ<1рша ПИС<1нкарка. - «Нове жит

тя», 1980, М 14, с. 7. 
Вода в народному повір'ї. - «Нове життя», 1980, N'1 12, 

с. 7, М 13, с. 7. 





З фольклорних джерел. - «Нове життя», 1980, .N'!! 51, 
С.7. 

Єва Тягла - майстер народних художніх витворів -
«Дружно вперед», 1980, .N'!! 5, с. 26-27. 
Звичаї весняного періоду. - «Нове життя», 1981, .N'!! 20, 

с. 4, .N'!! 21, с. 4, .N'!! 22, с. 4, .N'!! 23, с. 4. 
А жнийме мы�, жнийме ... - «Нове життя», 1981,.N'!! 34, 

С.4. 

Дала би-м ті писаночку (про народну писанкарку Зузану 

Капраль із Стащина). - «Дружно вперед», 1981,.N'!! 6, с. 30. 
Часник у народних звичаях - «Нове життя», 1981, .N'!! 43, 

С.4. 

Мед - символ людської доброти (про мед у звичаях 

календарної та сімейної обрядовості). - «Нове життя», 

1981, .N'!! 48, с. 4. 
Кольорова поезія весни (про народну писанкарку Марію 

Хомчову з Меджилаборець). - «Нове життя», 1981, .N'!! 12, 
с. 2 
Ярец, жытo і пшеница ... (про купальські звичаї та 

топонімічні найменування в купальській обрядовій поезії). 

- «Нове життя», 1982, .N'!! 29, с. 7, М 30, с. 7. 
Полазник - звичай першого відвідувача. - «Наrодний 

календар - 1983», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1982, с. 70-71. 
Залізо в народному повір'ї. - «Народний календар -

1987», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1986, с. 202-204. 
Народні звичаї зимового періоду. - «Нове життя», 1987, 

.N'!! 1, с. 5. 
Мак в народному повір'ї. - «Народний календар -

1989», СПБ-БУЛ. Пряшів, 1988. 
Бородай, вородай - великодні пісні села Б. Липник. -

«Народний календар - 1989», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1988. 
З різдвяних звичаїв Пряшівщини - «Народний календар 

- 1990», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1989, с. 40-43. 
Кольорові писанки весни. - «Народний календар -

1990», СПБ-БУЛ, Пряшів. 1989, с. 109-112. 
Звичаї на Івана Купала. - «Народний календар - 1990», 

СПБ-БУЛ. Пряшів, 1989, с. 153-155. 
Андріївські звичаї. - «Народний календар - 1990», 

СПБ-БУЛ, Пряшів. 1989, с. 202-203. 

Вархол (Вар'ян), Н.: 

Андрію. Андрію ... - «Нове життя». 1975 . .N'~ 50. 

~ з публікаційної діяльності музею 

Z publikacnej Cinnosti mlm'a 

З фондів МУК (про народну прозу). - «Дружно вперед», 

1976, .N'!! 5. 
Жінка-демон в народному повір'ї. - «Нове життя», 1976, 

.N'!! 30. 
Із творів народних оповідачів. - «Народний календар -

1977», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1976. 
«Смертка» - реквізита весняного обряду. - «Дружно 

вперед», 1977, .N'!! 4. 
Звичаї на Спиші та Снинщині, пов'язані з новонародже-

ною дитиною. - «Дружно вперед», 1977, .N'!! 8. 
Землеробська магія. - «Нове життя», 1977, .N'!! 10. 
Прислів'я Юрка Колинчака. - «Нове життя», 1977,.N'!! 40. 
Drobne druhy ustnej slovesnosti. - Etnograficky vyskum za-

topovej oblasti Hornej Cirochy v okrese Humenne. Vychodo
slovenske muzeum. Kosice, 1980, s. 89-94. 
Культ старослов'янського бога Перуна. - «Нове життя», 

1980,.N'!! 17, с. 7,.N'!! 18, с. 7. 
Родинно-побутова магія. - «Нове життя», 1980, .N'!! 40, 

С.7. 

Домовик в народному повір'ї. - «Народний календар -
1983», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1982, с. 72. 
Библиографический указатель по паремиологии. Паре

миология УкраИНЬІ. Том 11. (Бібліографія паремlИ 

Пряшівщини), Самарканд, 1983 у співавторстві з Бушуй, 

А. М. та Ивченко, А. А.). 

А «Korvin Matyas es а Rossz Lany» с. monda az ulicsszkoul
lапі аlfбld szajhagyomany atjan tегjеdб перkбltеЬеп. Кiilбпlе
пуоmа! а Herman Оно muzеuП1 kuadvanyai ХУ. kбtеtеЬбl. 
Miskolc, 1984, s. 179-184 (у співавторстві з Бархол, Й.). 
Народні загадки українців Східної Словаччини. ЦК 

КСУТ Пряшів, 1985, 138 с. 
Матвій Корвін та «Погань-дівча» в усній народній твор

чості уличсько-ублянської долини. Slavica ХХІІ, 45-53. Ое
Ьгесеп, 1986, s. 45-53 (у співавторстві з Бархол, Й.). 

Ludove prislovia, porekadla а hadanky. - Іп: Ноrnа Сіro

cha. Vlаstіvеdші monografia zatopovej oblasti, Нп Podolak а 
kol. Kosice, 1985, s. 462---472. 

Ludove hadanky v okrese Svidnik. - Informatol" mesta Svid
nik. 1986, с. 3, s. 25-26. 

Volodymyr Hnatuk а Svidnik. - Inform,itor mesta Svidnfk, 
1987, с. 1. s. 22-23. 
Фототипне видання «Етнографічних матеріалів з Угор

ської Русі». - «Нове життя». 19~7 . .N'~ 19. с. 5. 
Упир в народному повід·ї. - «Народний календар -

1987», СПБ-БУЛ. Пряшів, 19~б. с. 204-205. 



Прізвиська жителів деяких сіл Східної Словаччини. -
«Народний календар - 1988», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1987, 
С.60--62. 

Матвій Корвін в народній прозі. - «Нар<,щний календар 

- 19НН», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1987, с. 127-128. 
З дитячого фольклору. - «Народний календар - 1988», 

СПБ-БУЛ, Пряшів, 1987, с. 182-187 (у спіьавторстві з Бар
хол, Й.). 
Маковицькі прислів'я та приказки. - «Народний кален

дар - 1989», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1988. 
Народні перекази про розбійників. - «Народний кален

дар - 1989», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1988. 
Крутильник в народному повір'ї. - «Народний календар 

- 1990», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1989. 
З дрітарською крошнею на плечах. - «Народний кален

дар - 1990», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1989, с. 204-205. 

Калиняк, 10: 

Народне весілля села Рівне Свидницького округу. ЦК 

КСУТ - Пряшів, 1979, 144 с. 
Народні музичні інструменти у фондах Свидницького 

музею української· культури. - «Народний календар -
1981», СПБ-БУЛ, Пряшів, 1980. 

Funkcia piesnf а instrumentalnych mel6dif v svadobnom оЬ
rade Ukrajincov vychodneho Slovenska. Diplomova ргаса оЬ
hajena v г. 1982 па FF UK v Бгаtіslаvе. 

Чижмар, 10: 

Стражниця 68. - «Нове життя», 1968, N!! 36, С. 4. 
Svadobny obrad Ukrajincov-Rusinov па vychodnom Sloven

sku. Diplomova ргаса obhajena v г. 1971 па FF UJEP v Бrnе. 
Уні кати Музею української культури у Свиднику. -

«Дружно вперед», 1971, N!! 5, С. 32. 
Народні капели. - «Народний календар - 1974», СПБ

БУЛ, Пряшів, 1973. 

Русинко, 10: 

Меджі двома горами. Збірник пісень із Бехерова та Реге

тівки Бардіївського округу. Бидав КСУТ. Пряшів, 1983, 
83 с. 
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. Шмайда, Мо: 

Зимовий вечір на селі. - «Дружно вперед», Пряшів, 1957, 
N!! 2, С. 23. 
Окремі додатки до газети «Нове життя» - органу ЦК 

КСУТ, Пряшів: «Баладю>, 1963 р., N!! 31; «Собітки», 1963 р., 
N!! 42; «Колядкю>, 1963 р., N!! 50; «Обжинкю>, 1964 р., М 52; 
«Бечіркю>, 1964 р., М 50; «Звуконаслідування», 1965, р., 

N!! 12; «Утішки», 1965 р., N!! 50; «Великодні звичаї», 1966 р., 
N!! 15; «Бувальщина», 1966 р., М 52; «Рекрутські пісні», 
1976 р., N!! 57; «Новорічні звичаї», 1968 р., М 2. 

Повір'я та звичаї (про поле). - «Дукля», Пряшів, 1964, 
N!! 1, с. 82-83. 

Повір'я та звичаї (про тварину). - «Дукля», 1964, N!! 3, 
С. 100-107. 

Повір'я про природу. «Дукля», 1965, N!! 4, С. 114-126. 
З народної пам'яті (І. Народна поезія). - «Дукля» (само

стійний додаток), 1969, N!! 4, с. 1---46. 
З народної пам'яті (11. Народна проза). - «Дукля» (са

мостійний додаток), 1970, N!! 4, с. 1-50. 
PoverCive sрбsоЬу lіесепіа а zaklfnania v ukrajinskych оЬ

ciach severovychodneho Slovenska. - Nove obzory (spolocen
skovedny zbornfk Vychodneho Slovenska). Presov, 1971, 
S.341-360. 

Пропагація музейної діяльності 

Вархол, йо: 

з творчості Павла Марковича. - «Дружно вперед», 1980, 
N!! 5, с. 22-23. 

Z tvorby Pavla Markovica. - Osvetova ргаса. Бгаtіslаvа, 
1980, с. 13, s. 39---40. 
Дві книги наукового збірника. - «Нове життя», 1981, 

N!!4,c.7. 
Перший путівник Свидницького МУК. - «Нове життя», 

1981, N!! 35, с. 7. 
П'ять виставок музею. - «Нове життя», 1983, N!! 7, с. 7. 
Vysiel jedenasty rocnfk zbornfka MUK. - Muzeum, 

ХХУІІІ, 2/1983, s. 111-112. 
Биставка українських писанок. - «Нове життя», 1983, 

N!! 23, С. 7. 
Vystavna Cinnosf Muzea ukrajinskej kultury vo Svidnfku za 

rok 1983. - Muzeum, ХХІХ, 3/1984, s. 52-55. 
Биставочна діяльність музею. - «Нове життя», 8. 2. 1985, 

С.5та7. 



Sesi tematickych vystav v MUK vo Svidniku. - Muzeum, 
1985, с. 3, s. 65--67. 
Вступаючи в рік ювілейний. - «Нове життя», 1986, N!! 7, 

С. 5; N!! 8, с. 5. 
Vedecky zbornik MUK vo Svidniku, roc. 12, 1985. - Мй

zeum, 1986, с. 3, s. 86--87. 
Вийшов з друку «Науковий збірник МУК N!! 14». - «Нове 

життя», 1987, N!! 42, с. 8. 

Грешлик, Во: 

Світ Івана Кулеця (про однойменну виставку в МУК). -
«Нове життя», 1980, N!! 42, с. 8. 
Перша персональна виставка. «Дружно вперед», 1981, 

N!! 1, с. 16--17. . 
Stretli sa pod Oи~loи. - Pravda, 13. 11. 1981, s. 5. 
Виставка творів А. Гая. - «Нове життя», 1982, N!! 50. 
Ювілейна виставка Юрія Кресили. - «Дружно вперед», 

1983, N!! 3, с. 25. 

Капута, Ао: 

Vedecky zbornik Muzea ukrajinskej kultury vo Svidniku УІІ. 
- Historicky casopis, 25,1777, с. 3, s. 478-479. 

Aktivna praca Muzea ukrajinskej kultury vo Svidniku. Pre 
buduce generacie. - Vychodoslovenske noviny, 1979, с. 9, s. 5. 

Vedecky zbornik Muzea ukrajinskej kultury vo Svidniku 8. 
Slovansky pfehled 65. Praha, 1979, s. 389. 

Muzeum ukrajinskej kultUry. Sprievodca ро expozicii. 
Historica Carpatica, 14. Kosice, 1983, s. 478-479. 

Лаката, Во: 

Виставка народного розпису, пластики та графіки. -
«Дружно вперед», 1970, N!! 10, с. 2~29. 

Пушкар, Ло: 

Na vernisazi predseda vlady (v Bratislave obdivuju diela 
О. MiIlyho z fondov Muzea ukrajinskej ku1tUry). - Dukla, 
1989, с. 11. 

Русинко, 10: 

Plener vysokoskolakov. - Dukla, 1983, с. 33. 
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Музей української культури. - «Дружно вперед», 1984, 
N!! 6, с. 6. 

Vzacny dar. - Dukla, 1984, с. 10. 
МУК та його діяльність. - «Нове життя», 1984, N!! 47. 
МУК дякує та вітає. - «Нове життя», 20. 12. 1985. 

Русинко, Мо: 

Піклування про народну архітектуру. - «Нове життя», 

1972, N!! 15, с. 5. 
Музей української культури і його значення у розвитку 

культури українців ЧССР. (Співавтор А. Капута) - «Нау

кові записки КСУТ», Пряшів, 1978, N!! 6, с. 117-125. 
Виставка «За мир». - «Нове життя», 1983, N!! 20, с. 7. 

Сополига, Мо: 

Уні кати Музею української культури. - «Дружно впе

ред», 1971, N!! 2 та 3. 
Останні пам'ятки про життя наших предків. - «Народний 

календар - 1983», СПВ-ВУЛ, Пряшів, 1982. 
Фрагменти із щоденника етнографа. - «Дружно вперед», 

1971, N!! 10. 
Збережемо для поколінь. - «Нове життя», - додаток до 

г. «Дукля» (Свидник), 1978, N!! 12. 
Сповнила своє послання. - «Нове життя», 1972, N!! 19. 
Етнографічна конференція у Свиднику. - «Дружно впе

ред», 1981, N!! 7. 
Нова сторінка в історії власного розвитку. - «Нове 

життя», 1981, N!! 32. 
Творчий звіт музейників. - «Нове життя», 1983, N!! 1. 
Доля майбутніх поколінь. - «Нове життя», 1984, N!! 1. 
Свідки нашого минулого. - «Веселка», 1984, N!! 17. 
Miesta, kde sa snubi minulosi s pritomnosiou. - Informator 

mesta Svidnik, 1986, с. 2, s. 17-22. 
Scenar expozicie zaujimavy а priiazlivy. - Dukla, 

11. 6. 1987. 
Коріння tlашої самобутності. 

20. 2. 1987, с. 5. 
«Нове життя», 

У скарбниці народній. - «Дружно вперед», 1987, М 11, 
С.20--21. 

V Muzeu ukrajinskej kultUry. - Pravda (organ ОУ KSS) -
priloha па nedefu, 20. 11. 1987. 

V tieni stavebnych Zeriavov. - Vychodoslovenske noviny 
(priloha Magazin), 1988, с. 4, s. 5. 
З новими планами. - «Нове життя», 1987, N!! 7. 



Чабиияк,Іо: 

Vychodoslovcnskc ukrajinskc muzcum v Kr~snom Brodc. -
Vlastivedny casopis, с. 11, 1962, s. 142. 

Vyskum ukrajinskeho etnika v tSSR. - Vcstnik NSCS ргі 
tSAV а SNS SAV, 1964, с. 1, s. 18---19. 
Ювілей музею. - «Нове ЖИТТЯ», 1966, N!! 11, с. 3. 
Музей української культури у 1967 р. - «Новс ЖИТТЯ», 

1968, N!! 33, С. 7. 
Свідок минулого. - «Новс ЖИТТЯ», 1973, N!! 7, С. 5. 

Чурова, Го: 

3а народними традиціями. - «Новс ЖИТТЯ», 1969, N!! 13, 
С.3. 

Вісті з МУК. - «Нове ЖИТТЯ», 1970, N!!N!! 16, 19,21,23,24. 

Шуркала, Но: 

Успішний початок. Науковий збірник Свидницького 
музею в оцінці преси. - «Дружно вперсд»>, 1967, N~ 7. 
Етнографи за роботою. - «Дружно вперед», 1969, N!! 9, 

С. 28---29. 

Самостійні пропагаційні матеріали 

Музей української культури. Пропагаційний проспект. 

Текст І. Чабиняк. Художнє оформлення М. Сіранко. Свид

ник, МУК, 1965, 9 с. Видано українською, словацькою і 

німецькою мовами. 

Відвідайте Музей української культури Свидник. Ле

тючка. Свидник, МУК, 1965,2 с. Видано українською і сло

вацькою мовами. 

/кони. Каталог до виставки «Ікони з фонду Музею укра

їнської культури у Свиднику». Підготував В. Лаката. Пла

кат та художнє оформлення каталогу А. Вранка. Мартін

Свидник, 1971,31 с. 
Музичні інструменти. Каталог виставки. Текст І. Чиж

мар. Обкладинку, плакат та запрошення підготовив М. Га

лай. Свидник, МУК, 1972, 77 с. 
Музей української культури, Свидник, ЧССР. Пропага

ційний проспект. Графічне оформлення М. Гайдош. Свид

ник, МУК, 1973, 9 с. Видано українською, словацькою, 

німецькою та англійською мовами. 

ХХ років Свята пісні і танцю українською населення 

ЧССР. Каталог виставки. Упорядник І. Чижмар. Графічне 

оформлення каталогу, обкладинка та запрошення В. Лака

та. Свидник, МУК, 1974, 196 с. 
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Творчість Павла Марковича. Каталог виставки. Текст 

каталогу й виставку підготувuв В. Лаката. Плuкат, обкла

динка та художнє оформлсння каталогу І. ГаВУЛИ'I. Свид

ник, МУК, 1974,37 с. 
Дикорости /ллі Галайди. Каталог до виставки. Виставку, 

плакат, тсксти, обкладинку та художнє оформлсння ката

логу підготував В. Лаката. Свидник, МУК, 1975,25 с. 
Дезидерій Миллий. Каталог виставки до нсдожитого 

70-річчя народного художника Дс'mдсрія Миллого підготу

вали Оравська галсрся у співпраці '3 МУ'Jсєм укра'інської 
культури. Вступ В. Лакuта. Долний Кубін-Свидник, 1 <)76, 
90 с. 
Етнozрафічна тематика у творчості східнословацьких 

українських художників. Каталог виставки. Тскст каталогу 

й виставку підготував В. Лаката. Плакат '3апрошсння та ху

дожнє оформлення каталогу Й. Сторинський. Свидник, 
МУК, 1977,36 с. 
Орест Дубай. Каталог до виставки «Графіка Орсста Ду

бая». Текст каталогу й виставку підготував В. Грсшлик. 

Плакат, запрошення та художнє оформлення каталогу 

Г. Грешлик. Свидник, МУК, 1979,20 с. 
/ван Кулець. Каталог до виставки «Світ Івана Кулсця». 

Виставку підготував і впорядкував каталог В. Грсшлик. Ху

дожнє оформлення каталогу Г. Грешлик. Свидник, МУК, 

1980,35 с. 
25 років ПУНА - УНТ. Каталог виставки (складачка). 

Автор виставки і каталогу І. Калиняк. Художнє оформ

лення каталогу Д. Капраль. Свидник, МУК, 1980. 
Дезидерій Миллий (/906-/97/). Каталог до виставки «3 

творчості Дезидерія Миллого» (складачка). Текст каталогу 

й виставку підготував В. Грешлик. Графічне оформлення 

І. Губик. Свидник, МУК, 1981. 
Путівник по експозиції Музею украі'нської культури. 

Упорядник М. Русинко. Співавтори: С. Гостиняк, М. Гвізд, 

І. Русинко, М. Русинко, М. Сополига, Й. Сторинський, 
Н. Вар'ян. Кошиці, Східнословацьке видавництво дЛЯ МУК 

Свидник, 1981, 105 с. Рез. СЛОВ., нім., англ. 
Шафранка. Каталог до виставки «Картини Івана Нестора 

Шафранка» (складачка). Виставку підготували працівники 

МУК у Свиднику. Художнє оформлення Ш. Урбан. Свид

ник, МУК, 1982. 
Kresby А. Gaja. Каталог виставки (складачка). Текст 

В. Грешлик. Виставку підготували Крайова організація 

Союзу Словацьких художників у співпраці із Музеєм україн

ської культури. Кошиці, 1982. 
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Писанки з фондів Музею Ук. Каталог виставки. Запро

шення, каталог й виставку підготував Й. Вархол. Художнє 
оформлення каталогу Г. Грешлик. Свидник, МУК, 1983, 
32 с. 

Тарас Кущинський. Фотографії 1960--1983. Каталог до 
виставки фотографій «Прагнення краси». Виставку й ката

лог підготував Й. Вархол. Художнє оформлення каталогу 
Г. Грешлик. Свидник, МУК, 1983,23 с. 

Ілько Сова з Баюсова. Каталог до виставки карикатур 

Ф. Віца. Виставку й каталог підготував Й. Вархол. Запро
шення, плакат та художнє оформлення каталогу Ф. Віцо. 

Свидник, МУК, 1984,32 с. 
ХХХ років Свята культури українських трудящих 

ЧССР у Свиднику. Каталог виставки. Виставку й каталог 

підготував І. Калиняк. Графічне оформлення каталогу І. 

Губик. Свидник, МУК, 1984,80 с. 
Кольоровий світ. Каталог до виставки з творчості 

ілюстраторів «Веселки», влаштованої з нагоди 35-річчя 

журналу у співпраці Музею української культури у Свидни

ку, редакції журналу «Веселка» в Кошицях та Будинку 

ЧСРД в Гуменному. Виставку й каталог підготував Й. Вар
хол. Художнє оформлення каталогу І. Губик. Свидник, 

МУК, 1986, 30 с. 
Дезидерій Миллий. Земля і люди. Каталог виставки. Ка

талог й виставку підготував В. Грешлик. Художнє оформ

лення каталогу, плакат та запрошення І. Губик. Свидник, 

МУК, 1986, 40 с. 
Карпатські мотиви. Каталог виставки. Виставк'у й ката

лог підготував В. Грешлик. Графічне оформлення катало

гу, запрошення та плакат І. Губик. Свидник, МУК, 1987, 
12 с. 

Із творчості учнів Дезидерія МиллоlO. Каталог вистав

ки. Виставку й каталог підготував В. Грешлик. Графічне 

оформлення каталогу, запрошення та плакат І. Губик. 

Свидник, МУК, 1987,34 с. 
Франтішек Веселий. Природа - людина. Каталог ви

ставки. Виставку і каталог підготували Й. Вархол та Л. Пуш
кар. Художнє оформлення каталогу, запрошення та плакат 

Ф. Веселий. Свидник, МУК, 1988, 32 с. 
Галерея ім. Д. МиллоlO Музею української' культури. 

Путівник по експозиції. Упорядник: М. Сополига, співав

тор: В. Грешлик. Східнословацьке видавництво, Кошиці,' 

19R9. 128 с. 

~ Пропагаційні матеріали МУJСЮ 
Propagacne materialy muzea 
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СПІВПРАЦЯ 
З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ 
ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вже із попередніх розділів видно, що розсягла та 

різноманітна діяльність Музею української культури 

аж ніяк не можлива без тісної співпраці з іншими ус

тановами. Самозрозуміло, що ця співпраця згідно з 

основним посланням інституції орієнтується на до

слідження та документацію культурно-історичного 

розвитку українців ЧСФР та його популяризацію між 

широкими верствами населення посередництвом най

різноманітніших музейних засобів (експозицій, ви
ставок, лекцій і т. д.). 

На протязі існування музею його працівникам до

водилось виконувати найрізноманітніші, а часто аж 

занадто складні завдання, пов'язані з науково-до

слідною, фахово-музейною, експозиційною, куль

турно-освітньою та іншими формами роботи. Молоді 

працівники, які поступали в музей на роботу, були 

переважно без будь-якого досвіду в цьому напрямі та 

фахової підготовки. Вони повинні були за ходу 

рішати існуючі проблеми. Правда, деякі з них не ви

тримали і пішли шукати легшого хліба. Але ті, яким 

музейна справа назавжди припала до серця, вирішили 

боротися з проблемами, вчитися самотужки та на 

власних помилках шукати виходу із найскрутніших 

ситуацій. 

А якраз тому величезна подяка належить тим 

інституціям та окремим особам, які охоче порадили 

та допомогли працівникам музею розв'язати незчи

сленну кількість питань. Без такої допомоги музей 

би ніколи не міг піднятися на сьогоднішній рівень. 

Музей української культури вже від початку свого 

виникнення утримував та встановлював дальші кон

такти з різними суспільствознавчими науковими, 

культурно-освітніми та іншими закладами, які займа

лися подібною проблематикою та виявили охоту чи

мось допомогти цій установі або постійно з нею 

співпрацювати. 

В документах музею зафіксовані майже всі форми 

чи способи допомоги з боку інших установ та при-



Учасники наукової етнографічної конференції у Свиднику в 
1981 р. (зліва): М . Мешша, А. Голтман, М. Сополига , Я . 

Ботік, В . Фролець, Я . Седлачек 

ватних осіб. Надіємось , що ця проблематика незаба

ром стане предметом спеціального та ширшого нау

кового аналізу . На цей раз обмежимося тільки загаль

ною короткою хатактеристикою співпраці з окреми

ми інституціями, зокрема тими, які досі не порвали 

зв'язки з Музеєм української культури. 

На ділянці науково-дослідної роботи, як ми вже 

при іншій нагоді згадували, музей тісно співробітни

чає зокрема з Етнографічним інститутом САН у 

Братіславі, Суспільствознавчим інститутом САН у 

Кошицях, Пряшівськими факультетами Університе

ту ім. П. Й. Шафарика в Кошицях, Філософським 
факультетом Університету ім. Я. А. Коменського в 

Братіславі та іншими. Працівники музею активно 

співпрацюють з окремими субкомісіями Чехо-Сло-
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Ucastnfci yedeckej щігоdоrіsпеj konferencie уо SYidniku у 
г . 1981 (zfaya) : М . Messa , А . Holtman. М . Sopoliga, J. Botik, У . 

Frolec , J . Sedlacek 

вацької секції Міжнародної KOMICll по дослідженню 

народної культури в Карпатах та на Балканах. Уже 

майже 20 років утримуються тісні контакти з Валась
ким музеєм у природі в Рожнові під Радгоштєм та 

Інститутом народного мистецтва в Стражниці, особ

ливо що торкається спільних проблем, пов'язаних з 

охороною пам'яток народної архітектури. У зв'язку 

із заснуванням Галереї ім. Д. Миллого Музею україн
ської культури, нового розмаху набувала співпраця зі 

Словацькою національною галереєю в Братіславі, 

. Східнословацькою галереєю в Кошицях, Галереєю 
головного міста Братіслава та іншими інституціями 

цього типу. З дальших установ, з якими музей утри

мує систематичні контакти, слід згадати особливо 

Етнографічний інститут Словацького національного 



Учасники міжнаролного СИМllО]іуму (Свилник - Львів. 19Ю) 

UcastIlfci I1lсdzіIl<lгоdIlсlю sYl1lp6zia (SVillIlfk - [уоу. 19Ю) 

музею в Мартині. з яким вже понад 20 років рішає 
різні завдання в області етнографії. музейної доку

ментації. охорони пам'яток і т. п. Сюди належать 

також Історичний інститут Словацького національ

ного музею, Центральний державний архів у Браті

славі, Східнословацький МУ'зей в Кошицях, Шариський 

музей у Бардієві та інші крайові й окружні культурно

виховні установи. 

Довготривалий характер має співпраця музею з 

Ужгородським державним університетом, Облас

ним краєзнавчим музеєм і Музеєм народної архітек
TYPI-t та побуту в Ужгороді, Музеєм етнографії та ху
дожнього промислу АН УРСР та Музеєм народної 

архітектури і побуту у Львові, Музеєм народного 

будівництва в Сяноці (ПР) та багатьма дальшими за-
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граничними музеями, бібліотеками і т. п. Нові мож

ливості для співробітництва з радянськими музеями 

та іншими установами створилися підписанням дого

вору між ЦК КС УТ-ом і товариством «Україна» в 

Києві. 

В рамках бібліотеки Музею української культури 

ведеться регулярний одмін літературою з багатьма 

домашніми та закордонними установами. 

На ділянці культурно-виховної роботи Музей 

української культури тісно спіВfIР<ЩЮЄ з Культурним 

союзом українських трудящих (теперішнім Союзом 

русинів-українців ЧСФР) та іншими організаціями. 

Добрі стосунки утримуються також з іншими місце

вими українськими установами, особливо, з Відділом 

української літератури СПБ у Пряшеві, Україн-



ською студією Словацького радіо, Українським на

ціональним театром і т. д. 

Хороших результатів музей досяг в області охоро

ни пам'яток, за що вдячить довгорічній співпраці зі 

Словацьким інститутом державної охорони пам'яток 

та природи в Братіславі та з Крайовим інститутом дер

жавної охорони пам'яток та природи в Пряшеві. В 

цьому відношенні значно допомогли також Проект

ний інститут культури та Ставопроект у Пряшеві. 

Величезну роботу на побудові Музею української 

культури виконали сільськогосподарські кооперати

ви «Радомка» В Шариському Щавнику, «Маковиця» у 

Цернині, «Дружба» у Бардієві, а також Місцеве в-и
робниче підприємство села Баня та Окружне бу

дівельне підприємство у Свиднику. 

В останніх роках увінчалася успіхом співпраця 

Музею української культури з д. п. «Виставництво» 

- Прага. 

Накінець, треба хоч би згадати також дуже корис

ну співпрацю з різними підприємствами Свидницько

го округу , Дуклянським музеєм, Окружним педаго

гічним осередком , Гімназією ім. Героїв Дуклі , На

родною школою мистецтва та іншими школами й ор

ганізаціями у Свиднику. 
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БагатющиЙ досвід, який придбали працівники му
зею, чи то вже в процесі власної творчої роботи або 

на основі співпраці з іншими установами, передається 

далі. 

Помітною є . діяльність музею на ділянці методич

ної та фахової допомоги окружним хроністам, сту

дентам , учителям, науковим працівникам, колекти

вам народно-художньої самодіяльності, письменни

кам-початківцям, декламаторам і т. п. Система

тичною стала допомога музею при підготовці та ре

алізації багатьох нових експозицій в рамках чехо

словацьких музеїв , різних пам 'ятних кімнат тощо. 

Музей взяв на себе вагомі обов'язки, які випливають 

із загальної потреби документації сучасного суспіль

ства. В зв'язку з тим щорічно організує семінари, фа

хово-методичні курси , а також видає відповідні мето

дичні вказівки. Музейні працівники активно 

працюють в різних спеціальних комісіях , редко

легіях , дорадчих органах тощо . 

Музей української культури в останніх роках 

цілком природньо став широко відомим інформатив

ним центром щодо питань україністики та регіональ

ної історії взагалі . 

35 
МУК 
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Віl\Значення пра"івників музею 
з нагоди 25 -річчя його виник

нення 

Vуzпаl1lспuvаl1іе pracovl1fkov 
l1luzca ргі prflczitosti 25. vуюсіа 
jellO zalozenia 



з урочистого засідання з 
нагоди 25-річчя засну

вання музею (зліва): О . 
Грицак, Е. Фігель, М . 

Балвірчак 
Zo slavnostneho zasadnutia 
ргі prflezitosti 25 . уугоСіа 
zalozenia muzea (zfava): 
Н . Hricakova, Е. Figel, М. 
Balvircak 

Міжнародний дитячий 

день в музеї (1981) 
Medzinarodny den detf v 
muzeu (1981) 
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ВІДГУКИ ПРО МУЗЕЙ (вибрані з хронік записи) 

Схвильований, побачивши знамениті експозиції Свидницького музею україн

ської культури. Здивований і радий з ентузіазму працівників музею. Бажаю творчої 
наснаги працівникам, і того, щоб з вашої роботи брали приклад. 

2.2. 1968 р. 

Ми, студенти Одеського університету, з задоволенням відвідали Музей україн

ської культури у Свиднику. Цей острівець вшанування української культури є дока

зом того, що українці на всіх континентах земної кулі свято зберігають свою 

історію, люблять і гордяться своїм героїчним минулим. Велике спасибі за ту 

вірність, яку виносять століттями українці Словаччини своєму народу. 
15. 7. 1968 р. 

Ucta pracovnikom muzea za pekne zbierky, modernu expoziciu, uprimny vztah k l'и
dovej kulture svojej domoviny, cistotu, prijemne prostredie а priatel'sky vztah k hostom. 

13. 8. 1969 

Схиляю голову перед ентузіазмом працівників Музею. Спасибі! 

5.6. 1970 р. 

Любувався я всім, що тут бачив. Щира подяка всім, хто приклав свої руки до діла, 

для збереження культури нашого народу ... 
20. 6. 1970 р. 

Щиро дякуємо працівникам Музею української культури за цікаву розповідь про 

дбайливо зібрані тут перлини народного мистецтва. 

11.7. 1970 р. 

Вуlі jsme pfijemne pfekvapeni pozornosti, jaka je venovana Museu ukrajinske kultu
ry. Je to velmi сеппа zbirka, ktera ukazuje па bohatou historii ukrajinskeho lidu і jeho 
bohatou kultUru. Pfejeme jeho pracovnikum, аЬу і nadale s velkou pozornosti аресі 
mohli dotvafet jeho exponat·y budoucim generacim. 

6. 4. 1971 
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Ми, українці із Канади, бажаємо Вам всього найкращого й дякуємо Вам за те, 

що своє не забуваєте. 

15. 7. 1977 р. 

S radostou а vefkym zaujmom som si prezrel Muzeum ukrajinskej kultury vo Svidnfku. 
Bohata zbierka svedcf о vel'kom poklade kultury а fudoveho umenia tejto narodnosti. 
Dakujem za cenny а zaujfmavy vYklad. 

27. 9. 1975 

Шановні друзі із Свидницького музею української культури! Щиро Вам вдячні за 

те, що зберігаєте народне мистецтво, цінуєте красу й духовне багатство нашого на

роду! 

Прийміть щире спасибі. 19. 1. 1979 р. 

Висловлюючи подяку працівникам музею за велику працю в справі збереження, 

збирання і показу цінних пам'яток культури та історії українського населення, хочу 

побажати їм якнайкращого благополуччя у цьому зусиллі та творчого процвітання. 

14. 7. 1980 р. 

Хорошо, что в городе Свидник имеется Музей украинской КУЛЬТУРЬІ. Приятно 

БЬІЛО ознакомиться с культурой стаРИНЬІ и успехами сегоднешнего времени. 

Благодарим за организацию музея. Желаем вам успехов в жизни, мирного неба 

над головоЙ. 

26. 9. 1980 г. 

Ваш музей - вікно в історію українців Словаччини. З цікавістю і задоволенням 

оглянули його. Спасибі щире Вам. 

10.7. 1981 р. 

Цікаво дуже зібрані матеріали Музею української культури у Свиднику. Про

йшлась по залах, оглянула експозиції і думками полинула на рідну Волинь, поба

чивши український народ в минулому і сучасному. Хочеться вірити, що народ, який 

так свято шанує і цінує собі свої народні традиції, буде жити вічно. Велике спасибі 

працівникам музею, багато міцного здоров'я, великої наснаги, творчої роботи. 

31.7. 1981 р. 
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Obdivujem ит а cit, s ktorym je vytvorena tato kulturna pamiatka. Je to vel'ka hodno
ta а verim, ze tak ako тпе aj іпут da nazriet do hist6rie а zivota pracujucich ukrajinske
Ьо fudu v minulosti і v sucasnosti. 

26. 8. 1981 

Висловлюємо щире захоплення з цього приводу, що у містечку Свидник відкрито 

таку незвичайно цікаву галерею ім. Д. Миллого. Це гідний подиву і уваги крок у 

справі не лише збереження скарбів української культури, але і розвитку мистецтва 

національної меншості ЧССР. Бажаємо дальших успіхів. 

26. 6. 1983 р. 

ВоІі sme vefmi тіlо prekvapeni vefkolepostou а umeleckostou tohto stanku kultury 
ukra j inskeho etnika. 

17.7. 1983 

Aj ked je Svidnik таlе а mlade mestecko, kultura та aj v tomto kraji Slovenska svoje 
korene, со dokazuje aj uroven vystavenych exponatov. 

19. 7. 1983 

ВоІі sme тіlо prekvapeni vysokou urovnou interierov а vysokou umeleckou urovnou 
vystavenych diel. Sme hrdi па nasich krajanov, ze dokazali vytvorit taky prekrasny kul
turny stanok. іеlате pracovnikom Muzea ukrajinskej kultury vo Svidniku d'alsich vy
raznych uspechov pri popularizacii nasej kultUry. 

7. 8. 1983 

Galeria о. МіllуЬо je najkrajsim stankom kultury v naSOnl meste і okrese. Je tu vel'a 
prekrasnych umeleckych pamiatok. Dakujeme za тіlе privitanie а sprievod. Sme hrdi 
па nasu minulost. 

22.9. 1983 

з великим задоволенням відвідав галерею і бажаю її засновникам і охоронцям 
нових досягнень в їх благородній праці. 

20. 10. 1983 р. 
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S velkym potesenim jsem se seznamil s nevelkou, аlе reprezentativni ukazkou kultur
niho dedictvi lidu Dukelske oblasti. Pfeji mnoho uspechu v dalsi zasluzne praci. 

8. 11. 1983 

Створення галереї треба вважати великим успіхом свидницького музею. Видно 

на цих місцях ясно, що тутешні українці мають свою художню культуру, за яку ніяк 

не мусять соромитися і яка займає почесне місце в контексті цілої української куль

тури. 

8. 11. 1983 р. 

Najkrajsi stanok ak. m. о. Millyho апі sa nemohol іпас realizovai. Vd'aka za nadherny 
zazitok. Zelam, аЬу sa kazdy tak slavnostne citil v tomto jedinecnom stanku. 

5. 2. 1984 

Pfekvapive nadherne, uzasne, nejen obrazy, аlе і celkove uspofadani, celkovy dojem. 
18.2. 1984 

Оглянувши картинну галерею українського музею, була в захопленні. Вже з пер

ших залів галереї картини відкрили ще одну сторінку минулого і сучасного життя 

українського народу. Побажати хочеться працівникам музею успіхів в цій пре

красній, дуже потрібній та корисній справі. 

19. 4. 1984 р. 

Zelame tejto zasluznej а prepotrebnej institucii cfalsi rozvoj, аЬу uspesne mohla рlпіі 
сіеlе, pre ktore Ьоlа zriadena. UZ terajsi jej stav mбzе jej tvorcov паріпаі hrdosiou nad 
vytvorenym dielom. УеІа d'alsich Uspechov. 

16.6. 1984 

Пришлось мне посетить много - много всяких раЗНЬІХ галерей, но зта почему-то 
на меня произвела особое впечатление. Спасибо. . 

12. 7. 1984 г. 

V tejto galerii som videl vefa peknych obrazov, Ьоl to vefky zazitok. Jedna z najlepsich 
galerii па Slovensku. 

10. 8. 1984 
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В дни советской КУЛЬТУРЬІ, дорогие друзья, желаем Вам больших успехов в 

Вашем благородном труде. Храните культуру, говорите людям окрасоте челове-

ческой жизни. 

30. 8. 1984 г. 

Dekuji za mіlу zazitek, dekuji za poutavy vyklad, dekuji za to, іе uchovavate tradici 
ukrajinskeho vytvarneho иmепі. 

3. 10. 1984 

Pekny umelecky zazitok а vnutorne uspokojenie z иmепіа m6jho rodneho kraja su naj
vacsou vd'akou, za ktoru srdecne d'akujem. 

26. 10. 1985 

Дорогі друзі, колектив народного ансамблю «Гуцульщина» с. Ясіня Рахівського 

району Закарпатської області щиро вдячний за збереження і шанування творчості 

українського мистецтва, яке допоможе в культурному вихованні трудящих і гостей. 

А також вдячні вам за змістовну екскурсію по залах музею. 

1. 12. 1985 р. 

Dakujeme za pekny vyklad а za mozQosi vidiei mаlо zname, аlе krasne иmепіе starych 
і novych ukrajinskych maliarov. 

10.4. 1986 

Музей української культури у місті Свидник справляє дуже приємне враження, 

насамперед комплектним показом історії, побуту , культури і красних мистецтв ук

paїHцiB Східної Словаччини. Це - цінний осередок культури не тільки міста, а й 

усієї ЧССР. Ми на Україні знаємо й шануємо Вашу працю і зичимо Вам, дорогі 

земляки, успіхів і щастя в житті і праці. 
6.4. 1985 р. 

Дякуємо за науку і приємні враження. 

13. 6. 1987 р. 

Som rada, іе піесо take vedia Ukrajinci па Slovensku vytvorii. 
14.6. 1987 
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Prohlidka skanzenu se пат velmi liЬіlа , prekvapila nas architektura techto domku. 
Вуlо to zajimave. 

20. 7. 1988 

Za krasnu prehliadku starej architektury d'akujeme autorom а realizatorom tohto die
lа . 

21.8. 1988 

35 РОКІВ МУЗЕЮ .. .. 
УКР АІНСЬКОІ 
КУЛЬТУРИ У СВИДНИКУ 



СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ РУСИНКО історик, заввідділом (від 1964-лонині 

МУЗЕЮ (1956---1989) Микола 1966 ро), заступник ди-
ректора (1987 ро) 

Ім'я та прізви- Функція Роки пере бу- ГОСТИНЯК історик літератури 1964 - лонині 

Степан 
ще вання на ро-

боті БА ЧА (Лаката) лектор, бібліотекар 1964 - лонині 

ДУБАЙ голова підготовчого комі- 1954-1956 
Ганна (від 1967 ро) 

Михайло тету по заснуванню музею ЧИЖМАР Іван фольклорист, заввідді- 1965-1976 
лом (196R-1974), заступ-

ВОЛКОВ- фаховий працівник 1956-1957 ник лиректора (1969-1973) 
СЬКИЙ Діонизій 

ЛЕШКО Йосиф 1965-1967 художник 

ГРИЦАК Ольга фаховий працівник україн- 1955-1957 ГОРОХОНИЧ фотограф 1965-196~ 
ського відділення Крайового Іван 
музею в Пряшеві (директор 

ЮГАЩИК завідуючий економічним 1965-196~ від 1956 ро) 
Йосиф вілділенням 

БРИШКАР Юрій фаховий працівник, 1957-1960 
ДИКА Марія прибиральниця 1965-197~ 

завідуючий українським 

відділом Пряшівського об- ЛАКАТА історик мистецтва, зав- 1<)66-1 <)77 
ласного музею Василь відділом (віл 1966 ро), за-

фаховий працівник, за- 1959-1960 
ступниклиректора 

ЗОЗУЛЯК ( 1973-1(74) 
Василь відуючий українським 

відділом Пряшівського ШУРКАЛА етнограф, заввіллілом 1966-19А9 

обласного музею Надія 

ЧАБИНЯК Іван директор 1960-1974 ГАЛАЙ хуложник 1967-1<)75 
Михайло 

ЧАБИНЯК документатор 1960-1976 
Марія СОПОЛИГА етнограф, заввіллілом 1<)67 - лонині 

Мирослав (віл 1972 ро), заступник ли-
ШМАЙДА фольклорист 1960-1972 ректора (віл 1<)74 ро), лирек-
Михайло тор (віл 1<)76 ро) 

КОМАН лектор-прибиральниця 1961-1963 ЧУРОВА Герта лектор 1967-1<)6~ 

Меланія 
ЖЕЛІЗНЯК столяр-консерватор 196R-I<)Ю 

ГУСТЯК Іван водій автомашини 1961-1962 Михайло 

ЧЕРЕВКА водій автомашини 1962-1963 СУВАК фотограф І <)6R-1973 
Віктор Михайло 

ГАРВИШ водій автомашини - ре- 1963-1969 БІЛАНИН завідуючий відділом 196R-1974 
Михайло монтник Іван 
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ГЕРМАНОВ- бухгалтер 1977-1987 ФЕЦИЛЯК Іван завідуючий ек. відділом 1974--1977 
СЬКА Марта 

ЯВКАНИН лектор,бухгалтер 1975 - донині 

ЯЦУРА Іван сторож 1968-1970 (Петруш) Олена (від 1986 р.) 

ШТЕФАНИСЬ- прибиральниця 1968-1985 ЖАК Анастасія бухгалтер 1975 -1985 
КО Марія 

КОСТЬ (Завода) документатор 1975 - донині 
ЮРЧИШИН консерватор-ремонтник 1969 - донині Ганна 
Михайло 

КРИШКО секретарка 1975-1980 
ГЛАДИНИК водій автомашини 1969 - донині (Лозак) Емілія 
Іван 

ТАНЧИНЕміл водій автомашини 1975-1981 
БАРНА Іван ст. лектор-сторож 1971-1972 

ГОЛЕНТ Петро фотограф 1975-1976 
БАРНА Іван, лектор 1971-1973 
мол. ПЕТРИСЬКО бібліотекар 1975-1977 

Ганна 
СТЕБІЛА етнограф 1970-1971 
Степан КАПУТА історик 1975-1982 

Андрій 
ФЕЦКАНИЧ документатор 1970-1973 
Марія СТОРИН- етнограф 1975-1977 

БІЛИЙ 
СЬКИЙ Йосиф 

водій автомашини 1970-1973 
Мирослав ПОПИКМілан техні к -будівел ьник 1975-1980 

ГВІЗД Михайло етнограф, заввідділом 1970 - донині ШТЕФАН фотограф 1976-1980 
(від 1987 р.) Едуард 

ВАР'ЯН фольклорист 1972 - донині ГЕРГЕЛЬ бібліотекар 1976-1981 
(Вархол) Надія (Худик) Анна 

етнограф 1987 - донині 
КОТУЛИЧ (Ка- секретарка 1972-1974 
нюк) Маргіта КАЛИНЯК Іван фольклорист 1976-1986 

СТУПАК водій автомашини 1973-1975 ВАРХОЛ Йосиф фольклорист, заввідділом 1976 - донині 

Михайло 
ПАНЬКО бухгалтер 1977-1987 

ПУПАКОлена лектор 1973-1974 Меланія 

ДЗЯМАОлена документатор 1973-1974 КУРЕЙ Томаш завідуючий ек. відділом 1977-1978 

СОПКООльга фотограф 1973-1975 КОПЧАЯн сторож скансену 1977-1983 

ГАРБУШ Олена документатор 1973-1975 ДЛУГОШ (Кра- секретарка, референт 1977 - донині 

БРЕНИШ Марія лектор 1973-1975 
вець) Марія 

ШМАЙДА етнограф 1977-1982 
РУСИНКО Іван директор 1974--1986 Олександр 

157 



МАТИСВіра прибиральниця 1978-1981 ГОЛОВАЧ сторож скансену 198~1985 

Михайло 
КАПР АЛЬ Дана фотограф 1978-1980 

БРЕНИШИН прибиральниця 198~1988 
ГУБИКІван художник 1978-1987 Марія 

ГРЕШЛИК історик мистецтв (від 1978-1987 ІЛЕЧКО Марія документатор 198~1985 
Владислав 1982 р. на 1/5 робоче навантаження) 

МАР ЦИН Люба лектор 198~1985 

ФЕЧУШЮрій сторож скансену . 1978-1987 
КР АЙНЯК Іван сторож скансену 1985 - донині 

ДУРКОТ Йосиф завідуючий ек. відділом, 1979 - донині 

головний економ (від 1986 р.) МИКИТА Іван інженер-будівельник, 1985 - донині 

заввідділом, заступник 

ДУЦАРНіна лектор 1979-1980 директора по господарсько-

технічній частині 
КУНДРАТ бібліотекар 1979-1987 
Софія БРЕНИШИН Ян сторож скансену 1986 - донині 

ДЕМКОМарія прибиральниця 1979 - донині КАНДРАВИЙ столяр - консерватор 1986 - донині 

ВАНЧИШИН фотограф 1980-1986 
Андрій 

Наташа ЗБОР АН Марія фотограф 1985-1987 

СЕНИК Василь сторож скансену 1980-1981 ФРІ ЧЕК Марія бухгалтер 1986 - донині 

ЛАКАТАЯн сторож скансену 1980-1981 ЯНЦУРА водій автомашини 1986--1989 

ГАН АК Павло технік - будівельник 1981-1985 
Мирослав 

ЖУМАРВіра документатор 1981-1982 ПУШКАР історик мистецтва 1987 - донині 

КРИШКО водій автомашини 1981-1984 
Ладіслав 

Мілан ТИЧ Віктор фото~раф 1987 - донині 

КАВУЛЯ Марія секретарка 1981-1982 
ВАНЧИК сторож скансену 1987 - донині 

ЯЛЧ Михайло сторож скансену 1982-1984 Андрій 

КРИШКО сторож скансену 1982-1983 РУДА Таня лектор 1987 - донині 

Йосиф 
СИВИЙ художник 1987 - донині 

СЛОТА Марія лектор 1983 - донині Станіслав 

ХОМА Йосип історик 1983 - донині ЮРЧИШИН прибиральниця 1988 - донині 

Стефанія 
КИМ АК Олена лектор 198~1983 

ЮРКО Дмитро ремонтник 1988 - донині 
ЛАЦАМілан водій автомашини 198~1985 

СОПОЛИГА 
САВЧАК Алена бібліотекар 1988 - донині 

сторож скансену 198~1985 

Зузана ПІПАСДушан водій автомашини 1989 - донині 
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ТЕПЕРІШНІЙ 
КОЛЕКТИВ 

ПР АЦІВНИКІВ 

МУЗЕЮ 

(1989) 

TERAJSI 
KOLEKTfv 
PRACOVNfKOV 
MUZEA 
(1989) 

Надія Вархол - фольклорист 
Nadezda Varcholova - folklo
ristka 
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Д-р Мирослав Сополига , к . н . 

-директор 

PhDr. Miroslav Sopoliga , CSc. 
- riaditel' 

Д-р Йосип Хома - історик 
PaedDr. Jozef Choma - historik 

Микола Русинко - заввід

ділом, заступник директора 

Mikulas Rusinko - veduci odd., 
zastupca riaditel'a 

Д-р Ладіслав Пушкар - історик 

мистецтва 

PaedDr. Ladislav Puskar - иmе
noved 

Інж. Іван Микита - заввідді

лом, заступник директора 

Ing. Ivan Mikita - veduci odd., 
zastupca riaditel'a 

Ганна Х:удик - етнограф 
Аппа Chudikova - etnografka 



Д-р Михайло Гві"3д - "3аввідді

л ом 

РllОГ . Michal Hvizu - ус<.!исі 

oU<.klcnia 

Га нна Jlаката - гол . 6і6ліотс

кар 

дппа Lakatov" -111. kпіlЮVПlсkа 

lбl 

ЙОСИІІ Вархол - "3аввідділом 
Jozct" Varchol. vcut.'Jci щl<.kkпіа 

Ганна Завода - ДOKY~ICHTaTOp 

Аппа Za\'o<.!ov,1 - l!оkllIllспt"
torka 

ЙОСИІІ Дуркот - ГОЛОВНI1Й ско
HO~ 

Jozc" Dшkоt - 11Iа\' пу сkоп6Ill 

Віктор Тн'! - фотограф 
Viktor Тус - j'otograj' 

СТСІІан Гостиняк історик 
літсратури 

~tct",1I1 Hostyi't,lk - lіtСГ,IП1У 11is
ttHik 

Марія Фрі'!ск - ГО.1. бухгалтср 

М,lгіа Friccko\"" - 111. lICtO\'I1IC'k" 



Олена Петруш - бухгалтер 

Еlепа Petrusova - uctovnfcka 

Душан Піпас - водій автома

шини 

Dllsan Pipas - vodic 
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Марія Кравець - секретарка, 

референт 
Магіа Кгаусоуа - sekretarka , 
referentka 

Дмитро Юрчо - ремонтник 

Demeter Jurco - udrzbar 

Михайло Юрчишин - консерва- Андрій Кандравий - столяр, 

тор, ремонтник консерватор 

Michal Jursisln - konzervator , Andrej Kandravy - stolar , kon-
udrzbar zervator 

Марія Демко - прибиральниця 

Магіа Demkova - upratovacka 

~ " \~ І .' • 

• ' .• о' о ' 

Стефанія Юрчишин - приби

ральниця 

Stefania JurCїsfnova - uprato
vacka 



Марія Слота - лектор 

Магіа Slotova - lektorka 

Івин КРClйняк - сторож скан
сену 

)уиl1 Кг~j"аk - straznik s~nzenL1 

ІБЗ 

Таня Руда - лектор 

Тапа Ruda - lektorka 

Ян Бренишин - сторож скан
сену 

Jall Brenisfn - straznik skanzenL1 

Алена Савчак - бібліотекар 
Аlепа Savcakova - knihovnfcka 

Андрій Ванчик - сторож скан

сену 

Апdгеj Vапсfk - stгazl1іk skal1-
ZСПL1 

Іван Гладоник - водій автома
шини 

lуап Hladonfk - vodic 
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СПОГАДИ ПЕРШОГО ДИРЕКТОРА ПРО ПОЧАТКИ МУЗЕЮ 

І. ВСТУП 

Про те, як зродилася думка заснувати Музей україн

ської культурти на Пряшівщині - Східній Словач

чині, - хто був ініціатором, я не писатиму тому, що 

подробиці про це мені невідомі. 

Але тому, що я була при зроді МУК, його першим 

урядовцем і першим директором, - я написала мої 

спогади про ті роки, коли я там працювала (1955-
1957). 
Я була молода, без належної практики, нічого собі 

не занотувала, мені здавалося, що все, що зроблю,

пам'ятатиму. Отож свої спогади пишу прямо «щиро 

З голови» ... 
Відтоді минуло двадцять п'ять років. Прізвища та 

імена деяких людей і співпрацівників не пригадую 

точно, але події, які тоді навколо організування 

МУК зажила, мої перші кроки й початки в занятті я 

до сьогодні добре пам'ятаю, пригадую, згадую і -
дивуюся: яку величезну працю виконала! 

Під час моєї двадцятьшістьрічної праці я багато 

разів починала, а ще частіше приходилось працюва

ти з молодими людьми - початківцями, які скінчили 

середню або й вищу освіту і - ставши на роботу з 

дипломами в руці, з теоретичними відомостями - не 

вміли спочатку самостійно працювати. 

А я? Коли подумаю: одержала 20 ООО Кчс і тепер 

ходи по селах, купуй різні експонати та при цьому 

дбай, щоб організаційно та адміністративно було все 

гаразд, щоб не помилитися. бо ж гроші виплачу і 

від'їду, а як покупку не потвердить Міський націо

нальний комітет, як. напр .. та людина. від якої я ку
пила певний експонат дЛЯ МУК. не заплатила дер

жаві належні податки. то я не мала ЇЙ виплатити 

гроші ... Що буде тоді??! 
Як це я, властиво. робила? Що нурту ваЛ0 в моїх 

думках? ... 
в першу чергу я мала велику любов до свого ук-
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раїнського народу, виплекану з дитинства; мала ве

лике бажання захоронити його національні скарби

пам'ятки культури, традиції і, - правду кажучи, -
відчувала я і гордість-повинність перед словаками -
урядовцями Словацького краєзнавчого музею в 

Пряшеві (які, можливо, і не дуже хотіли, щоб ук

раїнські культурні цінності-пам'ятки Східної Словач

чини окремо зберігалися в МУК). 

Мій ентузіазм не обманув мене! Але розкажу все 
по черзі ... 

2. ПОЧАТКИ ОРГАНІЗАЦІї МУК: перші 
контакти з діячами - М. Дубаєм, В. Копча
ком, В. Капішовським, Кончеком, Я. 
Комою і т. д. - Мій перший декрет 

Літом 1955 року я шукала посаду в Пряшеві." (Наша 
сім'я тоді там жила). 

Я звернулася (а також і мій батько Юрій А. Ше

регій) до мого бувшого професора Михайла Д у б а я 

(вчив мене в Російській гімназії в Пряшеві в 1945-
1947 р.). тодішнього директора Державної наукової 
бібліотеки в Пряшеві. щоб допоміг мені знайти робо

ту. 

Директор ДНБ М. Дубай сказав. що організується 

Український музей при відділі шкільництва і культу

ри Крайового національного комітету в Пряшеві. Він 

вже сам не може все виконувати. тим більше. що за

нятий в ДНБ. а llраuю біля організації Українського 

музею виконує д,.бровільно з повірення Крайового 

національного комітету. 

Директор М. Дубай мене знав зі школи. знав і ~юїх 

батьків. знав. що володію українською ~ювою і 

впевняв мене. що можу на таку РОПОТУ. як організо

вування МУК. поступити. 

Даремно я соромилася і хвилювалася: як Ж~ ~южу 

я сама одна починати підготовку такої важної органі-



зації, коли б ще когось призначили мені. Та я ще й 

чекала дитинку ... 
Він сказ~в, що пізніше, - в 1956 році, - назначать 

ще одного урядовця до мене, тобто призначать ди

ректора, але поки-що я буду сама все робити і прак

тикувати (заучуватися) в Краєзнавчому музеї в 

Пряшеві. 

І він запропонував мене на цю роботу - організу

вати МУК. 

Скоро я дістала декрет з Ради Крайового на

ціонального комітету в Пряшеві - відділу для куль

тури під NQ 2719/1955 з дня 1. серпня 1955, яким мене 
прийняли до Краєзнавчого музею в Пряшеві днем 

1. УІІІ 1955 з повіренням упорядкувати збірки в МУК 
в Міжлабірцях. 

На основі цього декрету я 1. УІІІ 1955 поступила на 
роботу в Краєзнавчий музей в Пряшеві, де зложила 

службову присягу. 

Спершу я чотири тижні працювала на відділі куль
тури Крайового національного комітету в Пряшеві 

(завідуючим відділу був тоді тов. В. Копчак, який 

підписав мій декрет). Там я дістала завдання: навчи

тися писати на машинці, а, крім того, багато помагu

ла як адміністративна сила. 

Часто відвідував мене тов. М. Дубай, який інфор

мував мене про його наради в справі МУК з т. В. Ка

пішовським, та директором Краєзнавчого музею в 

Пряшеві, тов. Кончеком. Рішали специфічність му

зею, тобто, постановили, щО МУК буде етНО2рафіч

но-історичним музеєм, для якого збиратимуться і 

який зберігатиме етнографічні та історичні експона

ти з українських міст і сіл Східної Словаччини. 

Після місячної праці на Крайовому національному 

комітеті мене перевели до Краєзнавчого музею в 

Пряшеві, щоб я там практикувала, заучувалася, сту

діювала. 

Як я вже згадала, директором цього музею був 

тов. Кончек, а фаховим референтом відділу етно

графії тов. д-р Кома. Я у нього мала привчатися, і він 

мене готував до самостійної роботи. 

Історичним відділом керував тов. Глінка. Докумен-
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таторкою і адміністративною силою була там това

ришка Магда Лукач, 3 якою я подружила, і вона мені 

багато допомагала в організаційно-адміністративній 

роботі. 

3. СТУДІї - ПРОВІРКА - СЕМІНАРИ ... 

в Краєзнавчому музею в Пряшеві я бuгато студіюва

ла спеціальну (фахову) літературу, історичну і етно

графічну, придивлялася до евіденції та фахового по

пису експонатів. 

Особливо вчилася о цін ю В ати закуплені експо

нати. Пригадую між іншим, як сьогодні: закликав 

мене директор Кончек і тов. Кома, ПОЮ1'3али одну 

ікону, яку купили і спитали мене, як би я її оцінила. 

Це була для мене дуже тяжка перевірка ... 
я сконцентрувалася і пригадала всі фактори, на які 

треба брати огляд при оцінці експонату: де її (ікону) 

знайшли, з якого приблизно століття та церковця, в 

якій ікона була, 3 якого століття сама i~OHa: яке її xy~ 
дожнє виконання, її величина, матеРІаЛ ІКОНИ - І 

т. Д., і сказала, - думаю, - приблизно ціну - 2000 
Кчс (і аж почервоніла!). - Сьогодні така ікона мала 

б напевно три рази більшу ціну. 

Всі на мене подивилися і директор сказав: «Україн
ський музей буде мати серйозного працівника», та ще 

додав: «Можна вислuти її В терен» ... 
А мені аж жuль стало, що ту ікону я не купувала 

вже для Музею української культури. 

До кінця 1955 року я нічого не купувала дЛЯ МУК. 
думаю, тому, що ще для нас не були приділені гро

шові фонди, мабуть МУК ще не мав бюджет. 

Я ходила на різні сем і нар и для музсйних праців

ників. Пригадую, що в жовтні 1955 року був цілодер
жавний семінар для нас І3 Оломоуці. Пізнішс була на 

семінарі в Бардієві . 
Всюди, куди я поїхала, до подробиць оглядала істо

ричні та етнографічні відділи в тамтешніх музеях. 



4. КРАСНИЙ БРІД-ДЕКРЕТНА ВІД
ПУСТКА - 1956 РІК - НАЗВА 

Восени тов. М. Дубай поінформував мене, що в 

замку в Красному Броді є депоновані цінні збірки об

разів та ікон. 

Я вибралася туди оглянути те все. На жаль, 

більшість з них - думаю, що навіть всі образи й 

ікони, були вже знищені: приміщення, в якому вони 

зберігались, були вогкі і плісняві. Все, що я там знай

шла, було знищене. Вже й не знаю, яка доля спіткала 

ці дорогі пам'ятки. 

Тоді велися розмови про те, де б уде МУК. Гово

рилося, щО МУК буде в замку в Красному Броді. Але 

там тоді була поміщена Сільськогосподарська шко

ла. 

Кінцем 1955 року канцелярії Краєзнавчого музею 
в Пряшеві перенесли до нового будинку - тодішньо

го музею. 

Від 1. І 1956 була я в декретній відпустці. 
На роботу вернулася в квітні. Тоді вже ~уло дефі

нітивно вирішене послання нашого музею і, - ду

маю, - що тоді була вирішена і його назва: 

«МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ». 

З Крайового національного комітету в Пряшеві 

був дЛЯ МУК приділений бюджет, на жаль, вже не 

пригадую точно загальну суму. Знаю тільки, що це 

було багато грошей, які я мала до диспозиції, тобто 

мала за них купувати експонати дЛЯ МУК. 

Але осідок МУК ще не був вирішений. 

Я інформувалася, чи буде ще хтось приділений до 

мене в МУК. Обіцяли. Але працювати мусила я сама 

й надалі: виготовлення планів і вся адміністрація ле

жала на мені. 

Правда, працівники словацького Краєзнавчого 

музею в Пряшеві мені багато помагали. Я особливо 

дуже вдячна за поміч і підтримку тов. д-ру Комі і 

Магді Лукач. 
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5. ЗА ЕКСПОНАТАМИ В ТЕРЕН-ПЕР
ШІ УСПІХИ 

Час летів - я виїжджала в терен для вишукування 

і купування експонатів дЛЯ МУК. 

Спершу я закуповувала переважно народні ко

стюми. Історичні і дерев'яні експонати я ще не купу

вала, бо ще не було куди їх давати. Мені сказали, 

щоб почекати, поки дефінітивно вирішиться осідок 

МУК. 

Пригадую, що вперше я виїхала до Чирча і Орлова 

та до їх околиці. Звичайно я виїжджала зранку з 

двома валізами поїздом, а аж пізно вечір поверталася 

додому, де була в мене мала дитина - син Василько. 

Приїхавши в терен, я завжди спершу пішла до 

Місцевого національного комітету сказати, задля 

чого я прибула та просити поради, щоб завели до 

найстарших жителів, в яких можу знайти старинні 
народні одяги або вишивки, типові для тієї околиці. 

Деколи бувало, що я нікого не застала в будинку 

МНК, бо всі пішли на поле; тоді я просто ходила від 

хати до хати, розмовляла з людьми і випитувала, чи 

хто не має мені потрібних речей на продаж. 

На МНК я мусила зайти, бо тоді був такий закон, 

що до 300 абож 600 Кчс (вже не пригадую точно 
суму) - можна і зразу заплатити за експонат, а коли 

б розходилося про більшу суму, то МНК повинен за
твердити, що продавець експонату не довгує податки 

державі, а тоді міг дістати й більшу суму. Коли б дов

гував, - то спершу повинен довг за податки сплати

ти. 

Інколи мені сприяла й та обставина при покупках, 

що я вміла з людьми говорити їхнім діалектом (не ук

раїнською літературною мовою), лемківською говір
кою; я навчилася, бо мій чоловік родом з Радвані-на

Лабірці, а там також говорять тим діалектом. Якщо 

спочатку селяни ставились до моїх запитів недовірли

во, що типове для людей на селі в тих часах, то посту

пово уподобали мене і зносили мені свої старинні 

речі, навіть повели мене до інших родин. 

В короткому часі я набула вже такої практики при 



покупЦІ експонатів, що ледви могла носити тяжКІ 

валізи з закупленим товаром до і від поїзду. 

6. ПЕРШИЙ СПІВРОБІТНИК Д-Р Д. ВОЛ
КОВСЬКИЙ - МЕНЕ ПРИЗНАЧЕНО 
ДИРЕКТОРОМ МУК - «МУК НА ОДНО
МУ СТОЛІ» 

Одного дня весною мене покликала дирекція 

Краєзнавчого музею, вже не пам'ятаю, хто там був, 

пригадую тільки тов. М. Дубая, з яким там був ще 

один старший чоловік - чужий, мені не відомий, -
і сказали мені, щО МУК дістав персональний фонд 

(<<мздовий фонд») ще для одного працівника. 

Я дуже зраділа, що вже матиму директора. але моя 

радість тривала тільки одну мить. Виявилося, що 

присутній чужий чоловік - д-р. Діониз В О Л К О в

c ь кий - українець з Америки - оптував дО ЧССР 

і шукав собі робоче місце в Пряшеві; звернувся до на

лежних урядів, і там вирішили. що приділять його на 

роботу в МУК. 

Представили мені його і пояснили. що оскільки він 

старший чоловік (не знаю точно. скільки було йому 

тоді років - думаю біля БО або і більше). тому 
функцію директора не може виконувати. А тому. що 

я від початку працюю в МУК - хоч і не на «папері» 

- як директор. мені довіряють. знають мою працю. 

тож мене призначають директоркою МУК. ад-ра Д. 

Волковського працівником і бухгалтером. 

Вже ані не пам·ятаю. що я відповіла. Але зразу 

собі усвідомила дійсність. що відтепер за все буду 

відповідати я. 

Потішило мене одне: вже не буду в МУК сама. 

буде зі мною співпрацювати ця старша людина з 

життєвим досвідом. і так буде краще. 

Ми познайомилися з д-ром Д. Волковським. і він в 

половині червня 1956 року перебрав всю бухгалтер
ську працю в МУК. Крім того. ми розділили агенду 

так. що він вів історичний. а я етнографічний відділ. 

3 того часу почалася наша боротьба за кан

целярію: дирекція словацького музею. знаючи. що 
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український музей не буде в Пряшеві, приділила нам 

тимчасово місце в партері в канцелярії двох праців

ників. Ми двоє мали один стіл біля вхідних дверей і 

одну скриню. 

Т. д-р Д. Волковський написав фейтон до газети 

(не пригадую, чи до «Нового життя». чи до журналу 

«Дружно вперед») під заголовком: « Український 

музей - НА ОДНОМУ СТОЛІ» ... 

7. ОСІДОК МУК НЕ ВИРІШЕНИЙ - ДВІ 
КІМНАТИ В «РУСЬКОМУ ДОМІ» В 
ПРЯШЕВІ ТИМЧАСОВО - ДЕПОЗИТИ 
В СВИДНИКУ І МІЖЛАБІРЦЯХ ДОЧАС
НО 

Час летів. а сталий осідок МУК ще все не 6ув виріше

НИЙ. Між тим приділили нам одну Ki~tнaTY в 

Міжлабірцях. щоб зібрані експонати з тієї околиці 

там депонувати. 

Також дістали ми одно приміщення в Свиднику для 

тієї ж ЦІЛІ. вже ми не ~IУСИЛИ носити закуп.'1ені експо

нати до Пряшева. 

Незадовго вдалося ~leHi вибороти дЛЯ МУК дві 

кімнати в бувшому «PYCbKO~IY ДO~li» в Пряшеві на 

вулиці Сталіна N.! 62. 
Це вже буде радісна ситуація! МУК ~шв дочасно 

своє власне гніздо! 3 однієї кі~1Нати ~Ш зро61t.11t СК.1'Ц 
для експонатів - і Ta~1 ~lешкав дочасно д-р Д. ВО.1-

ковський. 60 зразу не ~liг дістати ПО~lешкання. - а В 

другій Ki~tнaTi помістили ~Ш нашу канце.1ярію Д.1Я 

агенди МУК. 

В TO~IY Ж часі почалися переговори і Hapa::J.Н віднос

но постійного осідку МУК. Одні хоті.1И. щ06 і\lузt?(\ 

української КУЛі)ТУРИ залltШItВСЯ у Пряшеві - як у 

центрі українськ,)го населення Східної с.10ваччltни, 

а щоб у Межltлабірцях та в СВItДНItКУ 6у.111 «фі.1ія.1КИ 

й депозltтlt для експонатів з ТItХ ОКО.1IЩЬ. 

Тоді нашlt~1 завідуючlt~1 ві:ці.1У ку.1ЬТУР" Краl"ЮВО

го національного ПО~lітсту в Пряшt?ві був Н)В. Фран

тішск Маркуш. Всі ці пе~lеГОВОРI: (\ нарСіДIІ наразі не 
пр"несл" остаточного рішt?ння в ~ПРСіві [Юl'тіЙНt)ГО 

осі::\ку МУК. 



8. ПОКУПКИ ЕКСПОНАТІВ В ТЕРЕНІ 
- ФОТОГРАФУВАННЯ І КОНСЕРВУ
ВАННЯ - ДОКУМЕНТ АЦІЙНА ПРАЦЯ 

Незалежно від цих нарад, ми почали наполегливо 

працювати в терені і дома. 

Аджеж ми вже мали приміщення і депозити, які 

треба було заповнювати експонатами, описувати їх, 

консервувати і поступово приготовити в ід к Р и т т Я 
Музею української культури. 

Однак і тепер мали ми труднощі з роботою, бо 

деякі з тих праць ми самі не могли виконати. Маю на 

увазі фотографування, консервування експонатів, 

що мали для нас робити працівники словацького 

музею в Пряшеві. 

З них особливо Магда Лукач помагала нам при до
кументації експонатів. 

З д-ром Д. Волковським ми виїжджали, - котрий 
куди, - за покупками експонатів. 

Якщо експонати залишались у Свиднику, треба 

було їх там евідувати, описати, словом - опрацюва

ти. 

Наш депозит у Міжлабірцях між тим зліквідували, 

залишився тільки у Свиднику. 

Ми виїжджали з Пряшева раненько о 4 г. автобу
сом до Свидника, приїхали до невитопленої, холод

ної великої кімнати. Правда, деколи МНК нам там 

дав затопити, але деколи приходилось нам самим 

розкладати вогонь у печі, нагрітися і зразу ж почина

ти працю з експонатами, що тривало до пізнього ве

чора, а інколи аж другого дня повертали ми до 

Пряшева. 

Були й такі випадки, що вже опрацьовані експона

ти перевозили ми з Пряшева до Свидника .. - Тим 

здобували ми місце для нових експонатів у нашому 

центральному складі в Пряшеві. 
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9. МОЯ УЧАСТЬ НА РІЗНИХ ЕКСПЕ
ДИЦІЯХ І КОНФЕРЕНЦІЯХ - ПРО ПА
ГАЦІЯ МУК 

Мені, як директорці МУК, треба було часто ходити 

на різні наради, конференції і семінари. 

Багато я виступала чи то на семінарах учителів, які 

скликав Філософський факультет ім. Шафарика -
Кафедра української мови і літератури в Пряшеві. 

Там я повідомляла учителів про діяльність Музею ук

раїнської культури та просила їх допомогти при зби

ранні цінних експонатів по селах, чи то на конфе

ренціях, які організував КСУТ в Пряшеві, або в 

Міжлабірцях, і т. д. 

Літом була я на з'їзді чеських і словацьких музей

них працівників в Опаві, де я в дискусії інформувала 

присутніх про заснування і діяльність МУК. Взяла я 

участь також на конференції і в експедиції, які, - ду

маю, - організував «народний музей» з Праги. Не 

пам'ятаю вже точно, але думаю, що метою експе

диції було встановити межі між українськими і сло

вацькими селами, їх етнографією і фольклором. 

Конференція відбулася в Бардієві. Це була добра 

пропагація МУК. Після КОllференції ми роз'їжджали 

по селах та купували експонати. 

10. ЕПІЗОД З БАБУСЕЮ-ВИШИВАЛЬ
НИЦЕЮ-КРАВЧИНЕЮ 

Не пригадую вже точно, в якому це було селі (бо 

ми їздили автобусом, автом, а там, де не було ніякого 

сполучення - і пішки мандрували), - зустріла я ста

реньку бабусю, яка сиділа біля хати на порозі. Я по

здоровалася з нею, підійшла ближче. 

Вона була сліпа. Чекала на внучку, щоб її повела 

до церкви. Це було в неділю або в якесь свято. 

Але внучка не прийшла, то повела її я. Потім ми 

почали розмовляти, і вона сказала, що була на все 

село перша вишивальниця і кравчиня. 
Я зразу ж спитала її, чи не має щось продати для 



МУК, щоб теперішні молоді люди в містах бачили, 

які то майстри були наші люди по селах. Бабуся ви

знала, що у.скрині на білизну ще має народний одяг, 

який сама вишивала. Вона береже одяг на час своєї 

смерті, тому ніхто не сміє його від неї взяти, бо вона 

тільки в ньому мусить бути похоронена. 

Багато я її намовляла-просила, щоб продала одяг, 

але марно. Надійшла і її невістка з дітьми: та сказа

ла, що баба ані чути не хоче про продаж одягу. Вже 

раз за нею були зі словацького музею, але не дала. 

Я не втрачала надії. Розмовляла з нею їхнім діалек

том і довго їй пояснювала, що добре їй заплатимо і 

невістка дасть для неї виготовити такий самий одяг 

на похорон. Нарешті бабуся зі мною так розговори

лася, що згодилася відпродати свій народний одяг дЛЯ 

МУК з тим, що такий самий ЇЙ виготовить невістка 

на похорон. 

Цей експонат .був для нас дуже цінний! Коли я по

казала колегам зі словацького музею і розповіла їм 

про мій епізод з бабусею, не хотіли вірити, - закуп

лений експонат переконав їх, - тоді вже говорили, 

що я мала більший успіх, ніж вони . . . 
Правда, в моєму відношенні до тієї бабусі було 

вложено трохи серця, і вона це відчула. 

11. ВІЙСЬКОВИЙ МУЗЕЙ У СВИДНИ
КУ? 

з д-ром Д. Волковським ми часто їздили до Свидни

ка, де був депозит МУК. Там я познайомилася з 

людиною, прізвище та ім'я якої ніяк не можу прига

дати. Думаю, що працювала на МНК. Була це моло

да, амбіціозна людина. Ми багато говорили з ним про 

музей. (Мова йде про Івана Кимака, про якого ми го

ворили вище. - прим. М. С.). 

Одного разу він нас здивував своїм проектом: ро

бить певні кроки для того, щоб у Свиднику відкрили 

(зорганізували) Військовий музей. Навіть нас повів 

на місце в терен та показав, де було б гарно його ви

будувати. Це було під лісами біля потічка. Йшли ми 
тою вулицею, де є тепер будова МУК. 
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Бої біля Дуклі - початок визволення нашої рес

публіки від фашизму, героїчні місця, - це все наво
див він у своїй пропозиції, яку посилав на Міністер
ство оборони до Праги. 

Там його проект зустріли з великим порозумінням 

та захопленням. 

Іншим разом нам показував й експонати, які він 

зберігав, думаю, - це були шоломи (<<гельми» ), різні 
рушниці з боїв під Дуклею тощо. 

Тоді ми з д-ром Д. Волковським подумали, що 

коли у Свиднику буде Військовий музей, то етно
графічний МУК лишиться, мабуть, у Пряшеві, або 

його помістять десь інде. 

Однак, на це питання ніхто не дав нам точної 
відповіді. 

12. ПРАЦЯ В 1957 РОЦІ - мої НАУ
КОВІ КОМАНДИРОВКИ - РОДИННІ 
КОМПЛІКАЦІї - В СЕРПНІ 1957 Я по
КИНУЛА МУК 

Праця в МУК від початку 1957 року широко розгор
нулась. Ми почали дефінітивний опис експонатів на 

карточки, тобто заснували картотеку для всіх експо

натів. 

Тоді вже в МУК була гарна збірка етнографічних 

експонатів, були вже і дерев'яні ручно вироблені ек

спонати, як кросна, молотилки і т. д. 

Однак, нашу працю гальмував факт, що ми не 

мали друкарської машинки з українським шрифтом. 

Як директорка МУК я часто виїжджала в наукові 

командировки, на які висилав мене відділ культури 

Крайового національного комітету в Пряшеві. 

Пригадую, що я була в Народному музеї в Празі. 

була в Брно, в Градці Кралове. в Усгі-над-Лабе. в 

Плзні і т. д. 

Крім набування досвіду та практики в агенді му

зею, я скрізь пропагувала МУК і його діяльність. хоч 

коротенько інформувала директорів та фахових ре

ферентів музеїв про існування і працю МУК. 



При одній такій нагоді. вже не пригадую точно. 

коли саме. я придбала дЛЯ МУК деякі дуже ціНІІі ек

спонати] бувшого Українського МУ'зею в Пра]і. які 

]Годом переслали ]відти до нашого складу. 

Вже кінцем І tJ56 року мої родинні справи ском
Ilлікувалися. Це було так: мого баТhка літом І tJ56 
року перевели до Братіслави. бо ним ]аложену ук

раїнську оперу при УНТ в Пряшеві ]ліквідували. ]а

лишаючи тіЛhКИ драматичний відділ УНТ. та ще під 

дирекцією театру 'юргані'ювано ПУНА; мій баТhКО 

не мав що шукати в Пряшеві тим біЛhше. що самі ук

раїнщ руйнували свою установу ... Крім того в ук
раїнській пресі появилися статейки про те. що в 

МУК Пр,ЩЮЮТh невіДllовідні пр,щівники (тобто я 

і д-р В'ОЛКОВСhКИЙ). Це була. однак. думка тіЛhКИ 

ОДИНИЦh.- які українців не шанув,~ли ... На КНК і в 

словаЦhКОМУ \1УКЇ були іншої думки і дуже дивува

лися. що самі украї~щі так ПОВОДЯТhСЯ '~i своїми. 

Треба ще ладати . що в тих (!асах й інші українські 
діячі теРllіли не]аслужене переслідування (ладаймо 

долю в. Гренджі-ДОНСhКОГО~). 

Мої баТl)КИ IlересеЛИЛИСh до Братіслави. Мій чо

ловік був в армії. Я ОІlинилаСI) бе] rюмешкаНІІЯ. КНК 

не \1іг мені дати квартиру. і я вирішила Ilереселитися 

до Братіслави . но баТl)ків. Я жаліла. що мушу rюки
нути установу - МУК -. якому я в своїй молодості 
присвятила найщирішу мою діЯЛl)нісТl). 

Я свіНО\1а того. що не BlT було так '~роблеIЮ. як я 

хотіла. а то '~ об'ЄКТИШIИХ IlРИЧИН - переважно '~ 

браку "3асобів. IlрО що вже була мова. а також '~-'~a 

\1алого досвіду (практики). 

Треба тут відкрито ска"3ати й те. що нам у нашій 

роботі в МУК \1ало-хто rюмагав. Крім 1l0мочі оди

НИІ~І) "3 Красшавчого \1у"3еlO в Пряшеві та гарного 

вінношення "3і сторони тов. Маркуша "3 відділу КУЛl)
тури КНК в Пряшеві - rюміч Ilе приходила (ані мо

ральна. ані фі]ична). 

Українські інституції - як КСУТ - дужс мало 

"3робили в са\1ИХ початках і в даЛhШОМУ р(нвитку мо

лодснького МУК. хіба - що критикували. 

Вже ] Братіслави доїжджила я кільки ри]ів дО 

МУК у Пряшів. щоб як слід приготувити передачу 
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агенди директорської. що й переведено дня 27. серп
ня ItJ57 в Пряшеві. 

13. ОСТАННІ КОНТАКТИ З МУК 
СКОРО ЗАБУЛИ ПРО МЕНЕ. 

Будучи ]авідуючою відділу бібліотеки та інформа

ційного цснтру в Будинку Чехослов,щько-радянської 

дружби в Братіславі. я щс деякий час слідкувала ]а 

діяльністю МУК у Пряшеві. 

Мене інформував IlрО все листовно, а також і осо

бисто т. д-р Д. Волковський (якому Я передала 27. 
УІІ І І tJ57 всю агенду МУК). Але і він вже нарікав, 

що скрі]ь натрапляє на не'.нщікавленість та неохоту 

багатьох підтримувати р(нвиток нашого МУ'зею. 

Коли ж він відійшов] МУК, IlРИПИНИЛИСЬ мої ко.l

такти] му]еєм. Ніхто до мене не ]вернувся. 

Я нскіЛhка ра]ів ї'щила на Фестиваль [lісні і танщо 

українського народу Східної Словаччини до Свидни

ка. Коли я вперше відвідала в Свиднику МУК, там 

вже було 15 працівників у своїм будинку: му]ей р(н
рісся, вже міг науково Ilрацювати, бо мав фахово 

Ilідготовлених референтів і, - що головне, - фіНШI

сове ]абе'шечення, сталий бюджет. 

З бувшим директором МУК, тов. Чабиняком, я 

декіЛl)ка ра]ів р(нмовляла. Але ані на 10-річчя, ш!і Ііа 

даЛl)ші ріЧНИІ~і МУК мене туди не ],ІІІРОСИЛИ. 

Онного ра]у тов. директор Чабиняк ]arlрorюнував 

мені Ilаllисати сrІОгади про lючатки МУК. Алс в тому 

Іl(iсі я були Н<lД]вичайно ]ийняти культурно-мистсць

кою діяльністю в Будинку дружби (академії, концер

ти, теитрал ьні вистави тощо), и '3ГОДОМ я біл ьшс ніж 

Ilів року була хворою, то й до ,~,)oгo не дійшло. 

ТСllерішній дирекції МУК і тут висловлюю щиру 

1l0ДЯКУ. ЩО ]ІІОВУ ]ar'рorюнували мені lІarІИсати мої 

спогади про початки МУК, 

Братіслави, 7. ХІ 19НО р. 

Промовиний філолог 

Ол ьга ГРИ Ц А К 



ДОДАТКИ ДО СПОМИНІВ 

Мої спомини про початки Музею української куль

тури написані прямо з голови. Між тим я знайшла 

декілька відкладених листів, які я писала моєму 

чоловікові Василеві до Хебу, де він якраз в часі від 

1. Х 1955 до 30. ІУ 1957 служив в армії. В тих листах 
я детально йому писала про мою працю в музеї. Ще 

хочу доповнити, що 5. І 1956 р. мені народився син 
Василько, і я пішла в декретну відпустку від 1. І 1955 
до 30. ІУ 1957 р. Згадую це тому, що вдома була 

маленька дитина, чоловік в армії, а я дійсно не вили

шила майже жодного семінару, конференції, з'їзду 

чи праці в терені, куди мене посилали. Це 

усвідомлюю тепер, через якийсь час, скільки я жерт

вувала для праці в МУК. Подяка належить і моїм 

батькам, які мені допомагали з дитиною. Бувало, 

рано-вранці, коли ще синок спав, я виїхала на села, а 

повернула пізно вечір з повними валізами. 

Тепер доповнюю і конкретизую деякі дати й фак

ти: 

1. УІ 1956 р. я поїхала вперше сама до терену, 
щоб купити експонати, а то не до Чирчу і Орлова 

(туди пізніше), але до Камйонки, рано-раненько, 

а пізно вечір повернула з повною валізою 

костюмів. 

- 23. УІ 1956 р. У Свиднику відбувся фестиваль, з 
нагоди якого перший раз тут інсталювалася ви

ставка з музею. Зі мною приїхали тт. Кома, 

Дубай і Гапак, самі ми прасували костюми, 

писали надписи. Тоді ще не знали, що тут колись 

буде музей. 

- Від 3. УІІ дО 8. УІІ в Опаві відбувся з'їзд музейних 
працівників. Тема: про працю в музеях. Там я ви

ступала в дискусії. 
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15. УІІ наступив до Музею д-р Діониз Волков

ський, який приїхав з США. 

Мені довірений пост директорки (довірчий доку
мент, дійсний від 1. І 1956 р., я дістала аж 8. ІУ 
1957 без підвищення зарплати). Хочу сказати, що 

аж пізніше я усвідомила свою скрутну ситуацію. 

Від початку аж до мого відходу з Музею я одержу

вала 1 160 крон. Я була молода, не усвідомлювала 
цього, хоч з грішми було дуже тяжко, чоловік був 

. в армії. Та мене це не відраджувало, я працювала 
для справи української культури. 

- 21. ІХ 1956 р. прийшов лист з КНК, щоб ми 

переправили депозит до Свидника, де ми дістали 

одну кімнату. Як я пригадую, їздили там раненько 

до холодної кімнати, а вечір повертали. Там я і 

потерпіла здоровельно - їдучи раненько автобу

сом, я простудилася (запалення щелепів), і довго 
хворіла. 

- у жовтні 1956 р. одержали в Краєвому музеї 

кімнату для праці. 

- 25., 26., 27. Х 1956 р. прийшов приказ завести в 
кожному селі хроніки, робити виставки. Треба 

було ходити по селах і вести семінари для хро

нікарів. Це були головним чином учителі, і коли 

КСУТ або КНК скликували наради, їхала я теж 

туди і навчала хроністів. 

13. 11 1957 У Свиднику я брала участь в семінарі 
культурно-освітніх працівників. 

1. ІІІ 1957 ми дістали приказ з КНК перенести 
депозит до Меджилаборець, куди ми також 
почали їздити і спрацьовувати закуплені експона

ти. 

- 5. ІУ я нарешті письмово одержала декрет тимча
сової директорки з дійсністю від 1. І 1956 р., але 
зарплату не підвищили, і тоді я запротестувала. 

13. УІ ми з тов. Волковським поїхали до Праги 
прийняти експонати бувшого музею в Празі, який 

знаходився в будові Слов'янської бібліотеки. 

- В місяці червні ми також перенесли депозит із 

Меджилаборець до Пряшева, тому що в Пряшеві 

ми дістали приміщення в Руському домі. Так 

Музей української культури дістав, нарешті, свої 

приміщення і перейшов із Крайового музею до 

Руського дому. 

Від 1.-4. УІІ 1957 р. Академія наук в Братіславі і 
КНК організували дослідження Східної Словач

чини в Бардієві. Це було етнографічне дос.тіід-



ження українських сіл. Приїхало тут багато нау

кових працівників, навіть із Польщі одна жінка, 

думаю що називалася п. Апатія, з якою я жила в 

одній кімнаті. Далі це була д-р п. Ковачовичова з 

Академії наук з Праги, яка нас дві навчала, далі 

тов. Подолак з Академії наук з Братіслави. Пер

ший тиждень експедиції брала в ній участь я, а 

другий - д-р Волковський. Перший день було 

теоретичне навчання, другого дня я була сама в 

селі Цигелка, де накупила гарні речі за 5 ООО 
крон. Тоді дуже падав дощ, я вся промокла, закуп

лені речі я з собою носила у валізі. (Пишу чоло
вікові, вечір мене так ноги і руки боліли, що 

навіть на вечерю не пішла, а зразу у постіль, бо на 
другий день знову треба йти - а то ми ходили 

і пішки). На другий день нам дали авто, і ми з 
п. Апатією (полька) поїхали до сіл Снаків і Граб
ське, де також накупили багато речей. Туди приї

хав і п. Подолак, щоби подивитися на нашу пра

цю - в терені. 
На третій день пішла з трьома жінками - пра

цівниками з музеїв республіки - до сіл Боглярка 

і Крижі (5 км пішком туди і назад). Також наку-
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пила багато речей. Всі речі я склала в музеї в 

Бардієві, потім приїхав д-р Волковський, також 

збирав експонати, і нараз грузовиком перевіз до 

Пряшева. На цю експедицію дуже добре 

пам'ятаю. В моїх спогадах описую теж епізод з 

бабусею, що стався в одному із цих сіл, думаю, що 

в Крижах. Я там багато навчилася і, як то кажуть, 

обтерлася між науковими працівниками. Сьогодні 

в Братіславі зустрічаю тов. Подолака, І ми зга
дуємо, як то було, як мене іспитував і перевіряв, 

але помилки не найшов. 

- Як я згадувала, мої родинні справи мені дальше не 

дозволили працювати в МУК. Може, якби я була 

ліпше фінансово забезпечена, коли б була бачила 

більшу підтримку зі сторони завідуючих, я була б 

і залишилася. І так 26. УІІІ 1957 я дістала декрет 
про звільнення на моє прохання, а 27. УІІІ 1957 я 
передала інвентар. 

Оце моє доповнення до спогадів, які я знайшла в 

листах, що писала чоловікові. 

Братіслава, 10. ІУ. 1989 р. 
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ЗАКІНЧЕННЯ 

Музей української культури в дотеперішній своїй роботі досяг цілий ряд позитивних результатів 

в області дослідження, документації та пропагації прогресивних традицій русинів українців Чехо

Словаччини. Ця його діяльність стала широко відомою не тільки в наукових та культурних колах 

в рамках нашої держави, але й за кордоном. Таким чином музей став визначним центром докумен

тації та вивчення культурно-історичного розвитку чехо-словацьких українців, а також зайняв 

почесне місце серед музейних, культурно-освітніх та науково-дослідних закладів цілої нашої краї

ни. Однак, це аж ніяк нам не дає право розпочати «тихе та спокійне життя», про яке мріяли, прав

да, в релятивному розумінні, деякі наші попередники. Навпаки, діяльність музею й надалі треба 

систематично та цілеспрямовано організувати, оскільки перед музейним колективом стоять дальші 

дуже вагомі завдання на всіх робочих ділянках. 

Йдеться передусім про виховання сучасної людини в дусі наукового пізнання, демократизму та 
гуманізму. Згідно з основними принципами розвитку музеїв та інших документаційних осередків 

у нашій країні необхідно і в наших умовах поглиблювати та змістовно збагачувати діяльність 

музею в нерозривній єдності з інтересами цілого чехо-словацького суспільства. 

В області науково-фахових завдань в центрі уваги музею буде систематична документація сучас

ного процесу розвитку суспільства. Одночасно увага працівників музею спрямовується на 

закінчення основних досліджень в рамках поодиноких ділянок старшої історії, матеріальної та 

духовної культури й виразніший перехід на глибинне рішення та детальну розробку окремих тем. 

В області етнографії досліждення треба заміряти також на вивчення міжетнічних взаємовідносин, 

а в рамках одного з основних завдань державного плану в області суспільствознавчих наук «Істо

ричні та етнокультурні аспекти формування і розвитку сучасного способу життя та культури наро

ду» максимальну увагу зосередити на синтетичне опрацювання поодиноких тем. В умовах музею 

йдеться, зокрема, про слідуючі теми: «Культурно-історичний розвиток українського населення 

ЧСФР», «Матеріальна та духовна культура українців ЧСФР», «Розвиток народного та професіо

нального мистецтва українців Східної Словаччини», «Участь українців у процесі побудови нового . . 
демократичного СУСПІЛьства» І т. п. 

У зв'зку з тим необхідно створити належні умови для заступлення в музеї усіх галузей суспіль

ствознавчих наук. Для цього вимагається прийняти на роботу дальших кваліфікованих людей 

з відповідним фаховим та моральним профілем. 

Збирацька діяльність зараз орієнтується на докомплетизацію основних фондів поодиноких спе

ціалізованих ділянок. Мається на увазі закінчення збирання документаційних матеріалів та спо

гадів визначних постатей громадсько-політичного та національно-культурного життя, тобто всіх 

визначних українських діячів. Підвищену увагу необхідно звертати на документацію традиційних 

проявів народної культури та процес їх трансформації в нових суспільних умовах. 

З аспекту ефективного та раціонального використання музейних ~бірок вже в найближчих роках 
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треба остаточно закінчити їх систематизацію та категоризацію. У зв'язку з тим буде потрібно 

поширити простори фондосховищ відділу історії, бібліотеки музею та відділу документації. В усіх 

фондосховищах треба завести кондиціювання повітря, протипожежну охорону та іншу запобіжну 

техніку. Занадто більша увага, ніж дотепер, приділятиметься питанням реставрації пам'яток обра

зотворчого мистецтва. 

Одним з головних завдань Музею української культури в останньому часі було закін'чення рекон

струкції та модернізації головного експозиційного корпусу та влаштування модерної постійної 

експозиції. Брами нового храму культури русинів-українців чсфр були відкритті з нагоди того 

визначного ювілею, якому присвячена й дана публікація. Це один з дальших виразних проявів 

демократичної політики в нашій країні та широких можливостей культурного розвитку національ

них меншостей. 

Нашим обов'язком є старанно берегти цей храм, належно його спропагувати і, таким чином, 

дати до користання якомога ширшим колам громадськості. 

В найближчому часі плануємо остаточно закінчити побудову дальшої експозиції - скансену 

Музею української культури. 

Постійним удосконалюванням, доповнюванням та модернізацією музейних експозицій хочемо 

наблизити нашу історію та сучасність не тільки місцевим жил елям , але й туристам, які у великій 
мірі відвідують край під історичною Дуклею. 

Перед музеєм стоїть завдання запроваджувати та розвивати нові форми культурно-виховної 

роботи, зокрема у співпраці зі школами. Основним змістом цієї роботи буде, перш за все, ціле

спрямована й діюча презентація найвиразніших прогресивних традицій українського населення 

посередництвом експозицій, тематичних виставок, лекцій, бесід, документаційних фільмів, пуб
лікацій і т. п. 

І в наступних роках музей буде тісно співпрацювати з усіма прогресивними суспільними органі
заціями культурно-виховними інституціями та науковими закладами в рамках Чехо-Словаччини та 
за кордоном, які сприятимуть нашій справі та взагалі піднесенню національно-культурного життя 
русинів-українців Чехо-Словаччини. 
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логією виходу. 

54 Діяльність музею систематично пропагується також посе

редництвом радіо та телебачення. 
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RESUME 

Usilic о zаlоіспіс іпstіtuсіс, k{or" Ьу sa zaol1crala llоktllllспt"сіОtl п"гщlпоstI1O-ktlltt'1ГІн:11O \'~'\'oia паjz,'ржlпсjsсj rasti 
ukгаjіпskсhо ohyvatcl"stva sa uatujc ui ou polovicc ХІХ, stor, pг\'~' POkllS Іаlоііі tlkгаjіпskс IllllZСШll па Ргjаsс\'s6пс jc 
zпйmу z г. IН50, kcu' vуzпаl11ПУ ukгаjіпskу 11шlіІсl' а оsvісtспсс А. DtlchllO\'ir zог.ч.апіzo\'аl \' Ргсsо\т ktlltt'ГІю-оs\'сtО\'t'l 
sроlоспоs( Lіtсгаturпоjс zаvсUспіjс. L:ial', гсаkспс asimil"torskc krtlhy ui \' г. IН52 zast'I'.:ili гоz\'іjаjЙПI sa 6ппоsі sro
lоСпоstі. 

Ot"zka zаlоіспіа l11йІса sa псгаz паstоl'оvаlа а'; v псskОГSОIll 011l1011i. А \'sak І"ІО tlsl'achtil" l11уslіспkа sa st,,\'a rc"lllOtl 
аі ро uruhcj svctovcj vоjпс, kcu' v lluchtl ргоklаl11оvапсj I1<,ГOlllюstпсj politiky а'; Il,'ГOllllOstП~'111 I11СllsіП"111 sa ('іаstоrпс 
llost"va pr{\vo па ich ГОV110rгйvпу politicky, sосійlпу а ktlltllГПУ іі\'ОІ. 

ZhГОl11аzu'оvапіс а stUllіШll historickc,j pozostalosti Ukгаjіпсо\' \'~'СhOllпсhо SIO\'cllska \' ро\'оjIЮ\'ОI11 011l1011i tсsпс 
suvisi so vzпіkОI11 а Сїппоs(оtl Ukгаjіпskсj l1<,пкlпсj rally РгjаSс\'SСїпу. Tllto lllohtl UNRP sa sпаzіlа гсаlіzo\'аі pros{rcll
пісtvоm svojho org<inu - Кultuгпо-оsvсtоvсj rally, v г"mсі ktorcj 110lа zаlоzсп<, takticz Mtlzctilna sроlоrпоsі. V г, ІЧ~Х 
РOlI VСllcпіl11 Н. Hcгovskcho sa tlsktltоспіlа rHV" Il"rOllopisl1<' СХРОІісіа \' 0111asti tlkгаjіпskсlю сtпіkа s сісl'ОI11 zozl1icrai 
mаІсгі,1І ргс ргіргаvоvапс I11UZCUIll. Avsak vzhl'жlОIll па ІО, іс ot,lzka zгіжlcпіа l11йІса sa skol11pliko\'ala, zіskапс l11аІс
гійlу ulоіспс v псvуhоvujuсісh pricstoгoch sa casol11 zпсhOllllOtіlі. 

V гoku IЧ50 ui sa nchovorilo о zаlоіспі sаl11оstаtпсhо I11l1ZCa, аlc il1a о tlkгаjіпskОI11 Оllllclcпі KrajskcllO I11l1ZCa \' Ргс
sovc. 

Na zaciatktl 50. гokov vznikajtr u'alsic tlkгаjіпskс orgапіz,'tcіс а іпstіtйсіс, То (lаlо рщlпсt k opiito\'11Cl11tl паstоlcпіtl 
РОІГСЬу zrіаuспіа l11uzca. V roku IЧ54 Іасаl pracovai ргіргаvпу vyl10r ргс zаlоіспіс {akcjto іпstіtl,сіс па ('сlc s М. ОtlЬа-
уоm. Ргі prilczitosti prvych SI,lvnosti Рlсsпі а tапсоv Ukгаjіпсоv tSFR \' г. І ЧЧ \' Mcuzilahorciach Ьоlа ргірга\'СП,1 his
tогісkО-П<IГОllоріsП<, vYstava. 

Na zaCiatktl гoktl І Ч56 ссlУI11 pгol11C1110111 sa zaol1cr,1 щlllclcпіс skolst\'a а ktlltl,ry S 110 Гtl 11O\'CrClliko\' \' Hratisla\'c а tlі. 

vo fсl1гшігі tohoto гoktl Ralla krajskcho mlГОllпсhо \'~'bortl \' Prcso\'c prijala llZllсsспіс о zаlоzспі lJkгаjіпskсhо П,lгщlо
ріsпсhо 1l1l'ZCa v MCllzilal1Orciach. 

Рг,іса v "10111 vsak prcl1ichala vo vcl'l11i zloii{ych РOlllllіспkасll, о ('0111 s\'cllci аі (,І Sktl{O('llOSi, 1с IПl1ZСШll \' pricl1chtl 
sicstich I11csiacov svojcj cxistcllCic 1l1l1sclo sa piiikr,lt siaho\'ai (lо іп~'Сh pricsttHO\'. 

І. аргі\а IЧ57 ІоІо zагіжkпіс 11010 lklіlПіtоvапс РOlІ spr,l\'tI Оkгсsпсlю П,IГОllпсhо \'~'\10ГtI \' MCllzilal1Orciach. No 
kcdic РГО\11С1ll pricstortl псhоl vугісsспу, сХроп<іtу 1101 і rгс\'сzспс (lо PrcSo\'a. V г. 19:'Х пн'zсшll \1010 ргіrlcпспс ktl 
Krajskcllll1 I11UZCU v Prcsovc ako ukгаjіпskс Oll(klcllic. 
Ро tсгіtогі,іlllо-а(ll11іпіstгаtіvпсj гсогgапіz,ісіі а \' Sll\'islosti so ZIПСIЮtl Krajskcho IПllzса \' PrCStH'C па оkгсsпс \' roktl 

IЧ60 Ьоlо rozhOllllutc РГСl11ісstпіі tlkгаjіпskс lПйZСШll (10 Kr,isllcho Вгщltl, k(1c sa Іасіllа rОIПСГllС llSРСSПС гoz\'ijai z11c
ratcl"sk" а ktlltuгпо-vусhоVп<і Сіпrюsі. 

V гoktl IЧ64 v zl11Yslc гоzhоuпнtіа Krajskcho П<іго(lllсhо \'~'I1OГtl \' Kosiciach МllZСШll ukrajillskcj ktlltt,ry sa prcsiaho
valo (10 Svі(lпіkа. НlаVПУI11 u6vоuоІП tohto kопсспсhо гоzhOlIШltіа \101 псtlst,"с stllrajlrci \'~'zпаlП tohto Il1csta z hl'a(liska 
turistickcho ruchu, а ІО v u6slc(lktl historickych tlualosti па Dl1klc. Sllсаsпс 11010 гоzhоuпutс, 1с aj tга(lіспс SI,і\'поstі 
kultury ukrajinskych pracujucich tSSR sa huuu kаz(lогоспс kопаі \'0 S\'іUпіku. 

Pr,ivc Ін vo Svіuпіku sa роstuрпс vytvorili а псust<і\с sa z(lоkопаJ"tlju РOllll1іспkу ргс cicfa\'cuoll1U а systcmaticku 
zhicrkotvornu. vсdссkоvУskuпшU. рuhlіkаСпU. I11сtоuісkо-оdhогпu а kultuгпо-\'~'сhо\'пu Cinnosi. Z U\'оjсlcппсhо 

kolcktivu pracovnikov. ktory zacal pracova( v jcdncj пс\'уhО\'ujuссj mісstпоstі h~'\'alCho Krajskcho muzca \' Prcso\'c 
(teraj~ieho Vlastivcdncho muzca) sa postupnc vyhudovalo vcdcckovyskumnc а kulturno-vychovnc zariadcnic s \'іас ako 
ЗО-С1сппуm kolcktivom. ktorc раІгі mcdzi \'уzпаmпс kultuгпс іпstіtuсіс d6stоjпс rcprczcntujucc піс\сп Rusішн'-Ukга
jincov tSFR. аlc aj ccsko-slovcnsku kulturu v6hcc. Muzcum ukrajinskcj kultury dosiahlo рlпс sроlосспskс uzпапіс, 
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stalo sa strediskom dokumentacie hist6rie а kultury Rusfnov-Ukrajincov zijucich v CSFR а zfskalo si taktiez vyznamne 
postavenie v гатсі cesko-slovenskych vcdeckovyskumnych Plc1CO\'fsk, 
Уо svojom spolocenskom postavenf Muzeum ukrajinskej kultury je predovsetkym kulturno-vychovnou instituciou, 

Pracuje vsak vedeckymi met6dami а podiel'a sa, respektfve samostatne riesi vyskumne Ulohy. 
PoCiatocne vyskumy pracovnfkov таlі viac-menej informatfvny charakter а Ьоlі realizovane predovsetkym s сіеl'от 

zfskat najnutnejsie exponaty рге zriadenie prvych nevefkych со do rozsahu expozfcif. Avsak postupne z 2-tisfcovej 
zbierky v г. 1961 sa v sucasnosti muzealne fondy rozrastli do takej тіегу, -іе umozi'lUju komplexne dokumentovat kul
turno-historicky vyvoj Rusfnov-Ukrajincov CSFR formou expozfcif а uspesne rozvfjat aj d'alsie specificke formy Сіп
nosti. 

Yyvoj vedeckovyskumnej Cinnosti v jednotlivych obdobiach determinovali vseobecne poziadavky spolocenskej ргахе. 
program Cinnosti samotneho muzea а napokon aj odborne predpoklady а moznosti pracovnfkov. ktorf sa па nej zucast
і'юvаlі. Formovanie а uргеsі'юvапіе obsahoveho zamerania vedeckovyskumnych uloh muzea mбzmе rozdelit do dvoch 
zakladnych etap. Prva etapa Ьоlа realizovana v paidesiatych а sestdesiatych rokoch. Yyvrcholila sprfstupnenfm stalej 
expozfcie Muzea ukrajinskej kultury v roku 1968. 

Sprfstupnenfm tejto expozfcie а najma prijatfm novych pracovnfkov - absolventov Filozofickej fakulty UPJS v Рге
sove а inych vysokych skбl sa postupne vytvaraju podmienky рге systematicku а programovu vedeckovyskumnu Cinnost. 
А tak иі па zaciatku sedemdesiatych rokov v realizovanf vyskumnych uloh badat snahu о komplexnost. Svedcf о tom 

vyskum fudoveho stavitefstva а byvania, ktory sa realizoval v suvislosti s vystavbou narodopisnej expozfcie v prfrode 
(skanzenu). vyskum fudoveho а profesionalneho vytvarneho итепіа. ktory пеskбг vyvrcholil v zriadenf Galerie О. Міl
Iyho Muzea ukrajinskej kultury vo Svidnfku. vyskum literarnej hist6rie so zameranfm па reinstalaciu Pamatnej izby 
О. У. Duchnovica v ТороІі а rozsfrenie literarnej casti stalej expozfcie muzea, komplexny narodopisny vyskum v zato
povej oblasti Starina. vyskum vyvoja а postavenia Ukrajincov v povojnovom obdobf v suvislosti s realizaciou expozfcie 
Obdobia najnovsfch dejfn atd'. У poslednom obdobf jednou z najhlavnejsfch ustavnych uloh, ktora stala v centre pozor
nosti vsetkych odborych pracovnfkov muzea, Ьоl komplexny vyskum temy Kulturnohistoricky vyvoj ukrajinskeho оЬу
vatefstva v CSFR od najstarsfch Cias ро sucasnost. Tato uloha sa рІпіІ" v suvislosti s рг{рг<!"ои novej stalej expozfcie 
Muzea ukrajinskej kultUry. 

Odbornf pracovnfci muzea riesili а riesia mnoho d'alsfch Ciastkovych vedeckovyskumnych ustavnych uloh v oblasti vse
obecnej hist6rie, etnografie. folkl6ru. literarnej hist6rie, umeleckej hist6rie а pod. 

Kolcktiv odl)ornych rracovnikov sa иі takmer dvadsai rokov aktivnc podicl'a па рlпепі uloh St.іtпсhо r1.іШ1 zйklаd
neho vyskumu (SPZV). z ktorych treha vyzdvihnйt najm~i ulohu с. УІIІ-З-911-Еtпоgгаtїсk~' atlas Slоvспskа. па rri
prave ktoreho sa pod vсdепіm Nаrodоріsпеhо ustavll SA V zйсаstпіlо viaccro ргасоvпіkоv I11Uzca. Uz od г, 19Х5 \' гйтсі 
hlavnej ulohy SPZY Historicke а еtпоkultйгпс aspckty t'огпюvапіа а rozvijania sйсаsпеhо sрбsоhu zivota (с. IX-8-~) 
Muzeum ukrajinskej kultury je spoluriesitel'om Ciastkovych uloh Еtпоkultйrnе sроlосепstvо v karpatsko-halkanskej 
oblasti (otazky fudovej architektury а byvania) а Encyklopedia narodopisu Slovenska. V tomto а nasledujucom obdohf 
pracovnfci muzea sa budu podiefat па prfprave jedneho zo zakladnych diel slovenskej narodopisnej vedy Dejiny etnogra
fie па Slovensku. 

Niektori pracovnici sa aktivne zapojili aj do Cinnosti jednotlivych subkomisii Cesko-slovenskej sekcie Medzinarodnej 
komisie рге vyskum I'udovej kultury v Karpatoch а па Balkane (МКККВ), v гатсі ktorych skumaju rozlicne otazky 
spojene s vyvojom fudovej kultury cesko-slovenskej casti Karpat. Yefky dбгаz sa kladie najma па sledovanie interetnic
kych vztahov. v suvislosti s Сіт v Muzeu ukrajinskej kultury vo Svidnfku sa uskutocnilo niekol'ko celostatnych vedeckych 
konferencii а seminarov. 

Muzeum ukrajinskej kultury pod vedenim Spolocenskovedneho ustavu SA У v Kosiciach sa podiel'a taktiei па riescni 
statnej ulohy Yyvoj а postavenie mad'arskej а ukrajinskej narodnosti v Cesko-Slovensku (с. ІХ-9-S/З). Yel'mi uspesne sa 
rozvija sроluрпіса aj s іпуті cesko-slovenskymi instituciami (Slovenske narodne mUzeum. Slovenska шігоdпа galeria. 
Filozoficka fakulta UK v Bratislave. Ustredna sрпіvа muzei а galerii. Yychodoslovenske muzeum atd·.). 
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Najnovsie vysledky svojej vedeckovyskumnej prace odborni ргасоупісі postupne zvегеjішju v гбzпусh spolocensko
vednych zbornikoch, odbornych casopisoch а cesko-slovenskej ukrajinskej tlaCi. Len za poslednych desat rokov риыl-
kacna Cinnost pracovnikov muzea predstavuje vyse 400 bibliografickych jednotiek. Okrem toho muzeum doposiaf vydalo 
16 zvazkov (20 samostatnych knfh) Vedeckeho zbornfka. 

V suvislosti s rozsirovanfm vedeckovyskumnej Cinnosti je potrebne sustavne zvysovat naroky aj па odborne spracova
піе а ochranu zbierok. NeustaIe stupajuci pocet zbierok Ьоlо potrebne postupne rozclenit podfa jednotlivych odbornych 
usekov. Spolu уо fondoch muzea sa nachadza okolo 60 tisfc kusov zbierok. 

Usek kniznice obsahuje vyse 40 tisfc bibliografickych jednotiek а па useku fotodokumentacie je zaevidovanych okolo 
14 tisic negatfvov. Takmer do roku 1980 Ьоlа vacsina trojrozmernych zbierok muzea ulozena v nevyhovujucich priesto
roch а casto sa premiestilOvala z miesta па miesto. Tato skutocnost-znacne stazovala ргаси па tomto useku. Situacia sa 
znacne vylepsila ро zriadeni depozitnych priestorov v novej hospodarsko-technickej budove v areali skanzenu. 

Muzeum ukrajinskej kultury гбzпуmі formami prezentacnej а kulturno-vychovnej cinnosti рбsоЬf v oblasti svetonazo
rovej vychovy, vysvetl'uje historicky а kulturny vyvoj ukrajinskeho obyvatefstva CSFR, jeho najprogresfvnejsie tradicie. 

Zakladnou formou рбsоЬепіа па verejnost su expozfcie, ktore v jednotlivych obdobiach spristupilOvali vysledky 
vedeckovyskumnej а zbierkotvornej Cinnosti pracovnikov muzea. 

Avsak v prvych rokoch existencie muzea pre nedostatok priestorov jeho cinnost sa obmedzuje v podstate іЬа па kr31-
kodobe vystavy (УО Svidniku, v Medzilaborciach, Krasnom Brode а pod.). Kratkodoby а amatersky charakter mаlа aj 
prva expozicia muzea, sprfstupnena v r. 1962 v Krasnom Brode, pretoze uz v r. 1964 muzeum sa prestahovalo do Svid
nfka. 

V r. 1968 Ьоlа spristupnena УО Svidnuku stala kulturnohistoricka expozfcia, ktora z hfadiska doby svojho vzniku Ьоlа 
zrealizovana па vysokej odbornej а ideovej urovni. Na ploche сса 600 m2 tejto expozicie Ьоl podany viac-menej исеlепу 
vyklad dejinneho vyvoja ukrajiskej narodnosti CSFR od najstarsfch Cias az ро sucasnost. Т31о expozicia Ьоlа v r. 1975 
Ciastocne reinstalovana а doplnena о najnovsie obdobie. V priebehu trvania (do konca r. 1985) ju navstfvilo vyse 300 
tisic navstevnfkov z celej nasej vlasti а zo zahranicia. Avsak vzhfadom па to, ze t310 stala expozfcia uz nevyhovovala tak 
ро stranke obsahovej, ako aj formalnej, v r. 1986 zacala sa rozsiahla rekonstrukcia а modernizacia muzea а v suvislosti 
s tym aj ргіргауа novej stalej expozicie. Т31о hlavna expozfcia Muzea ukrajinskej kultury УО Svidnfku па ploche 
1 700 m2 dokumentuje socialny, politicky а kulturny vyvoj rusfnsko-ukrajinskeho obyvatefstva CSFR od najstarsich Cias 
ро sucasnost. Navstevnfci muzea tu maju moznost zoznamit sa s prfrodnymi podmienkami, v ktorych zilo а tvorilo иуе
dene obyvatefstvo, s сеппуmі archeologickymi nalezmi, suvisiacimi s prvymi stopami osfdlenia daneho regi6nu, stredo
vekymi pfsomnymi pamiatkami о vzniku jednotlivych ОЬСІ, vyznamnymi dokumentami о socialnom а narodnostnom 
postavenf tohto zapadoukrajinskeho obyvatel'stva а jeho boji proti utlacatefom, dokumentami о sucasnom rozvoji kultu
гу. Su tu taktiez vystavene mnohe ukazky l'udovej tvorivosti а etnografie: tradicne zamestnanie obyvatefstva, fudove 
obydlie а Ьууапіе, fudovy odev, keramika, vysivky, kraslice, drevorezba а іпе prejavy fudoveho иmепіа. Patricna pozor
nost v scenari expozfcie je уепоуапа taktiez dokument,kii literarnych snazeni а celkoveho procesu kulturneho а narod
nostneho vyvoja Ukrajincov v Cesko-Slovensku. Cast priestorov je шсепа рге tematicke vYstavy. 

Filialkou uvedenej expozfcie uz od r. 1965 je pamatna izba vyznamneho predstavitefa narodneho obrodenia Rusinov
Ukrajincov Alexandra Duchnovica (1803-1865) v jeho rodnej оЬсі ТороСа, okr. Ниmеппе, ktora Ьоlа reinstalovana а 
rozsfrena v r. 1980. 

V roku 1983 Ьоlа sprfstupnena Galeria О. Millyho Muzea ukrajinskej kultury УО Svidnfku. Jej zakladnym poslanim 
je vstepovat navstevnfkom muzea, predovsetkym mladezi, esteticke city а sucasne vychovavat ich v duchu narodnostnej 
hrdosti, cesko-slovenskeho vlastenectva а internacionalizmu. 

Galeria О. Millyho Muzea ukrajinskej kultury УО Svidnfku je umiestnena v barokovom kastieli z konca 18. storoCia 
(иl. Partizanska), rekonstrukciu ktoreho zabezpeCilo muzeum v spolupraci s Krajskym ustavom statnej pamiatkovej sta
rostlivosti а ochrany prfrody v Presove. Уо vystavnych priestoroch, ktore pozostavaju z 10 miestnostf, navstevnici muzea 
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maju moznost zoznamif sa s dielom narodneho итеІса о. МіІІуЬо а taktiez celkovym vyvojom rudoveho а profesional
пеЬо vytvarneho итепіа v oblasti ukrajinskeho etnika па vychodnom Slovensku. 

V roku 1975 pri Muzeu ukrajinskej kultury zacala sa vystavba narodopisnej expozicie v prirode (skanzenu). Expozicia 
sa rozprestiera па рlосЬе 10 Ьа v susedstve amfiteatra, kde sa kafdorocrie konaju tradicne Slavnosti kultury Rusinov
Ukrajincov CSFR. Ти sa sustreduju najtypickejsie pamiatky rudovej architektury а ЬуУапіа Ukrajincov rychodneho Slo
venska: tradicne rofnicke obytne budovy pod slamenymi а sindfovymi strechami, hospodarske, technicko-priemyselne, 
kultove а іпе stavby. V prenesenych а zrekonstruovanych objektoch - pamiatkach fudoveho staviterstva sa instaluje 
typicky fudovy nabytok а іпе predmety domoveho inventara, tradicne pracovne naradie а niektore druhy rudoveho ите
піа. V case spomenuteho ukrajinskeho festivalu а pri іпусЬ prilefitostiach v areali expozicie sa usporaduvaju гбzпе fol
kl6rno-etnograficke programy. Snahou kolektivu pracovnikov muzea je v najblizsich rokoch dobudovaf tuto vyznamnu 
narodopisnu exoziciu podfa рбvоdпеhо ideoveho projektu. 

Okrem bohatej expozicnej Cinnosti spristupnuju pracovnici тиzea rysledky svojej vedeckoryskumnej а zbierkotvornej 
prace prostrednictvom tematickych vystav usporaduvanych najma pri prilezitosti vyznamnych kulturnopolitickych vyroci 
а udalosti. V rokoch 1975-1988 muzeum pripravilo а spristupnilo 64 vYstav. 

Muzeum organizuje aj іпе vychovno-vzdelavacie podujatia (prednasky, besedy, kvizy), ktore maju predovsetkym 
vychovavat mladez, viesf ju k poznavaniu hist6rie, najma pokrokovych tradicii nasho fodu, aktivizovaf verejnost v smere 
рlпепіа hlavnych йlоЬ v procese rozvoja nasej spolocnosti. 

Bohata je Cinnosf muzea і па useku metodickej а odbornej ротосі kronikarom, studentom а vedeckym pracovnikom, 
suborom ZUC, zacinajucim autorom а recitatorom. Muzeum sa systematicky odborne і metodicky podiefa па priprave 
а zriadovani viacerych novych muzejnych expozicii а pamatnych izieb, najma v okrese Svidnik, па realizacii йlоЬ suvisia
сісЬ s dokumentaciou najnovsieho obdobia а pod. Za tymto йсеlот kazdorocne organizuje seminare, odborno-meto
dicke skolenia а vydava metodicke materialy. Pracovnici muzea pracuju v гбzпусh odbornych komisiach, redakcnych 
radach а іпусЬ poradnych organoch. 

Ako vidiei, rozsiahla а vsestranna Cїnnost Muzea ukrajinskej kultury піе je myslitefna bez uzkej а plodnej spoluprace 
s іпуті cesko-slovenskymi і zahranicnymi muzeami, vedeckymi ustavmi, spolocenskymi organizaciami, skolami а pod. 

Muzeum ukrajisnkej kultury v doterajsej svojej Cinnosti zaznamenalo сеlу rad pozitivnych vysledkov v oblasti vysku
ти, dokumentacie а propagacie historickej minulosti а sucasnych najvyraznejsich uspechov Rusinov-Ukrajincov CSFR. 
Avsak апі v sucasnosti v tejto ciefavedomej systematickej praci піе je тоіпе pofavii. Preto aj v najblizsich rokoch pred 
nevefkym muzealnym kolektivom stoja vefmi пМоспе йlоЬу па vsetkych usekoch jeho Cinnosti. 

Рбjdе p"redovsetkym о to, аЬу sa vytvorili со najpriaznivejsie podmienky pre najrozlicnejsie formy kulturno-vychovnej 
prace а vБЬес pre uspesne рlпепіе zakladneho poslania muzea, najma tych йlоЬ, ktore pren vyplyvaju z najaktualnejsich 
potrieb rusinsko-ukrajinskeho obyvatefstva а celej cesko-slovenskej spolocnosti. 
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ZUSAMMENF ASSUNG 

Оіс Bcmiihung, сіпс Institution zu griindcn, dic sich mit dcr national-kulturcllcn Entwicklung dcr wcstlichstcn 
Gruppc dcr ukrainischcn Bcv()lkcrung hcschMtigcn wiirdc, hcginncn ~"')crcits іп dcn SOcr Juhrcn dcs 19. Jahrhundcrts. 
Осг crstc hckanntc Vcrsuch stammt aus dcm Juhrc IXSO, іп dcm dcr hcdcutcndc ukruinischc AufkНircr Alcxandcr 
Duchnovic іп Prcsov dic kulturcll-volkshildcndc Gcscllschuft Litcraturnoc zuvcdcnic orgunisicrtc. Dicscr cdlc Gcdunkc 
wurdc ahcr crst nach dcm 2. Wcltkricg Wirklichkcit. 

Sammcln und Studium dcs historischcn Erhcs dcr Ukraincr dcr Ostslowukci stcht іп dcr Nuchkricgszcit іт cngcn 
Zusummcnhang mit dcr Entstchung dcs Ukrainischcn Nutionulrutcs von Prjuschiwschtschinu. 1т Juhrc 194Х crfolgtc 
untcr dcr Lcitung von Н. Hcrovsky dic crstc cthnogruphischc Expcdition іт cthnischcn Gchict dcr Ukruincr dcr Ostslo
wakci, d. h. іп Prjaschiwschtschina, mit dcm Zicl, dus Mutcriul fiir dus іп Entstchcn hcgriffcnc Muscum zu sammcln. Іп 
Fchruar 1956 hcschloB dcr Rut dcs Krcisnationalausschusscs іп PrcSov. das Ukrainischc cthnographischc Muscum іп 
Mcdzilahorcc zu griindcn. Dicscs arhcitctc jcdoch untcr schr komplizicrtcn Bcdingungcn. Inncrhalh dcr scchs Monatc 
scincr Existcnz wurdc das Muscum gczwungcn, fiinfmal scinc Rtiumlichkcitcn zu wcchscln. 1т Jahrc 1960 wurdc hc
schlosscn, das ukrainischc Muscum nach Krasny.Brod zu vcrlcgcn; 1964 iihcrsicdcltc dicscs ahcr nach Svidnik. Осг 
Hauptgrund fiir dicscn cndgiiltigcn Bcschlu13 war dic wachscndc Rollc dcr Stadt, dic sic іп Folgc dcr historischcn Ercig
nissc іт Dukla-Pa13 w~ihrcnd dcs 2. Wcltkricgcs іт бгtlісhсп Touristcnvcrkchr spicltc. 
Осг ProzcB dcr inhaltlichcn Oricnticrung dc( Forschungsarhcitcn dcs Muscums kann іп zwci Etappcn cingctcilt wcr

dcn. 
Оіс crstc Etappc stcllcn dic S()cr und 60сг Jahrc dar. Dicsc crrcichtc durch dic Er6ffnung dcr crstcn sttindigcn Ехро

sition іт Muscum ukrainischcr Kultur ihrcn H()hcnpunkt. 
Mit dcr Vorhcrcitung сіпсг псисп sttindigcn Exposition hcgann іт Jahrc 19Х6 dic zwcitc Etappc. Осг Schwcrpunkt 

dicscr псисп Exposition licgt іп dcr Darstcllung dcr sozialcn, politischcn und kulturcllcn Entwicklung dcr ukrainischcn 
Bcv()lkcrung іп dcr ('SFR von ihrcn AnHingcn his zur Gcgcnwart. Scit 1965 gсhбгt zu dicscr Hauptcxposition ihrc crstc 
Zwcigstcllc - dic Gcdcnkst~ittc zu Ehrcn dcs hcriihmtcn Vcrtrctcrs dcr паІіопаlсп Wicdcrgchurt dcr Ruthcncn-Ukru
іпсг Alcxandcr Duchnovic (IX03--IХБS), dic іп scincm Hcimatdorf Topor~1 іт Bczirk Humcnnc crrichtct wurdc. 1т 
Jahrc 1975 wurdc mit dcr Errichtung сіпсг zwcitcn Zwcigstcllc іт Rahmcn dcs Muscums ukrainischcr Kultur. сіпсп 
cthnographischcn Frcilichtmuscum hcgonncn. Іп dicscr Frcilichtcxposition sind dic typischcn DспkmШсг dcr Volks
architcktur und Wohnkultur dcr Ukraincr dcr Ostslowakci zu schcn. Оіс drittc Zwcigstcllc dcr Hauptcxposition dcs 
Muscums ukrainischcr Kultur, dic Dсzіdсг-МіIIУ-Віldсгgаlсгіс. wurdc іm Jahrc 19Ю іп Svidnik сгбffпсt. . 
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SUMMARY 

Efforts bcgan іп thc mid-19th ccntury for ,Ш institution rccordin~ thc wcstcrnmost ~roup of Ukruiniuns·· nutional and 
cultural dcvclopmcnt. Thc first uttcmpt to do so wus rccordcd as latc as ІН50 whcn famous Ukrainian national rcvivalist 
Alcxandcr Duchnovic organiscd thc cultural und cducutionul socicty of Litcruturnoc zavcdcnic іп PrcSov. But it was only 
aftcr World War 11 whcn that graccful idca was accomplishcd. 

Aftcr World War 11 thc collccting and studying of itcms of historical valuc to thc Ukrainians іп Eastcrn Slovakia 
Ьссатс associatcd with thc foundation of thc Ukrainian National Council of Priashivshtchina. Іп 19Н4 it was Н. Hcrov
sky who organiscd thc first cthnographic cxpcdition іп thc Ukrainian cthnical tcrritory of Eastcrn Slovakiu. і. с. Ргіа

shivshtchina. Thc aims of that cxpcdition vcrc to collcct itcms for thc intcndcd muscum. Іп Fcbruary 1956 thc Council 
of thc Rcgional National Committcc іп Prcsov adoptcd thc rcsolution to cstablish thc Ukrainian Ethnographic Muscum 
іп Mcdzilaborcc. That muscum cxistcd undcr hard conditions. within thc first six months of its cxistcncc having to Ьс 
movcd into ncw locations as тапу as fivc timcs. Іп 196() thc muscum was movcd to Krtisny Brod and four ycars latcr 
finally to Svidnik. Thc таіп rcason for staying thcrc was thc constant growing importancc of thc town for 'осаl tourism. 
conncctcd to historical cvcnts іп thc pass of Dukla dating back to thc pcriod of World War 11. 

Formation of thc objcctivcs of thc Muscum for Ukrainian Culturc сап Ьс dividcd into two stagcs. thc first rcprcscntcd 
Ьу thc pcriod of thc 50s and 60s. That pcriod culminatcd іп thc opcning of thc muscum's first pcrmancnt cxposition іп 
196Н. Thc sccond stagc of formation of thc Muscum for Ukrainian Culturc bcgan іп 19Н6 whcn prcparation for anothcr 
pcrmancnt cxposition was startcd. 

This ncw cxposition illustratcs thc social. political and cultural <.lcvclopmcnt of thc Ukrainians іп Czccho-Slovakia 
from thcir bcginnings to thc prcscnt day. 

Thc Muscum for Ukrainian Culturc also includcs thrcc anncxcs. Опс is а тстorіа' hall dcdicatcd to thc distinguishcd 
rcprcscntativc of thc National Rcvival of thc Transcarpathian Ukrainial1s - Alcxandcr Duchnovic (IНО3-IН65). This 
тстогіа' hall. opcncd іп 1965. is situatc<.1 іп Duchnovic' nativc villagc of Topol'a іп thc District ot" ННIl1СППС. 111 19Ю 

anothcr parallcl cxposition opcncd within thc Мusсшn for Ukrainian Culturc іп Svidnik - thc Dczidcr Mill~' Рісtшс 
Gallcry. Bcginning construction іп 1975. ап орсп-аіг cthnographic cxposition allows thc 1l10st typical ol,jccts of pcasant 
architccturc to Ьс оп vicw. 
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