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2 липня 2022 року в Словацько-
українському культурно-інформа-
ційному центрі в Пряшеві відбувся 
VІІІ з’їзд Союзу русинів-українців 
Словацької Республіки. Термін 
скликання з’їзду зривався через 
пандемію коронавірусу COVID-19.

Після Гімну Словацької Республі-
ки та Гімну України делегатів і гос-
тей з’їзду від імені Центральної ра-
ди СРУСР привітав заступник голо-
ви Центральної ради Союзу Павло 
Боґдан. Сказав, що з’їзд скликано 
згідно з Статутом Союзу русинів-
українців СР і його метою є оцінити 
минуле і визначити головні напря-
ми діяльності організації на майбут-
ній чотирирічний період.

У роботі з’їзду взяло участь 39 де-
легатів з 45, а також гості. Завідую-
ча відділом культури Пряшівського 
самоврядного краю (ПСК) мґр Емі-
лія Антолікова передала вітання 
з’їзду від імені голови ПСК Міла-

на Маєрського, який не зміг взяти 
участь через службові обов’язки, і 
запевнила делегатів у підтримці і 
допомозі діяльності Союзу русинів-
українців СР на ділянці культури. 
Другий секретар Посольства Украї-
ни в Словацькій Республіці Михай-
ло Дзихор передав вітання з’їзду 
і за дорученням Посольства вручив 
Павлові Боґдану Похвальну гра-
моту Кабінету Міністрів України 

«За вагомий особистий внесок у 
справу популяризації української 
культурної спадщини, особисті за-
слуги перед Україною в галузі 
культури та освіти» за підписом 
Прем’єр-Міністра України Дениса 
Шмигаля. Голова громадської ор-
ганізації «Українсько-словацький 
центр співпраці» Михайло Колі-
бабчук висловив вдячність Союзу 
русинів-українців СР за підтримку 
і допомогу українським біженцям, 
які опинились у Словаччині внаслі-
док російського вторгнення в Украї- 
ну.

Делегати ухвалили програму ро-
боти з’їзду, регламент засідання, 
виборчий порядок з’їзду. Після того 
пройшли вибори комісій – мандат-
ної, виборчої і пропозиційної. Робо-
тою з’їзду поперемінно керували за-
ступники голови ЦР СРУСР Віктор 
Бандурчин і Людмила Ражина.

Звітну доповідь про діяльність 

Союзу русинів-українців Словаць-
кої Республіки від VІІ з’їзду зачитав 
Павло Боґдан. (Основну частину 
звітної доповіді друкуємо в цьому 
номері газети).

Після звіту Центральної контро-
льно-ревізійної комісії, яку зачита-
ла член КРК Єва Олеар та обго-
ворення і ухвалення змін в Статуті 
організації в рамках дискусії висту-
пили Єва Олеар (Пряшів), Петро 
Беґені (Пряшів), Евеліна Гвать 
(Бардіїв), Павло Боґдан (Пряшів), 
Йосиф Воок (Кошиці), Святослав 
Нірода (Михалівці), Іван Тільняк 
(Пряшів), Михайло Іванцо (Сни-
на), Людмила Ражина (Свидник), 
Іван Лукач (Гуменне). Делегати 
закликали посилити співпрацю з 
молоддю і залучати її в діяльність 
організації. Вважають неминучим 
заохочувати молодь до вивчен-
ня української мови, своєї історії і 
культури, пропагувати діяльність 
Союзу русинів-українців СР в ЗМІ.

Після дискусії пройшли вибори. 
У таємному голосуванні було обрано 

25-членну Центральну раду СРУСР 
та Центральну контрольно-ревізій-
ну комісію. На першому засіданні 
Центральної ради СРУСР було об-
рано 11-членну Президію. Головою 
Центральної ради СРУСР було об-
рано Павла Боґдана, заступни-
ками голови – Галину Мивканич 
(Свидник), Віктора Бандурчина 
(Михалівці) та Андрія Яцканина 
(Пряшів), які одночасно входять в 
склад Президії Центральної ради 
СРУСР. Делегати ухвалили Поста-
нову VІІІ з’їзду Союзу русинів-укра-
їнців СР. Постанова констатує, що 
далі поглиблюється занепад куль-
турно-національного життя русинів-
українців Словаччини, спостеріга-
ється повний занепад національно-
го шкільництва, прискореними тем-
пами проходить процес асиміляції і 
русини-українці Словаччини опини-
лись перед реальною втратою ними 
національної ідентичності. З’їзд під-

тримав СНМ – Музей української 
культури перед посяганням на його 
місце і роль в суспільстві.

З’їзд ухвалив пред’явлені доку-
менти, вибори центральних органів 
Союзу, Основні напрямки діяльнос-
ті СРУСР до 2026 року, Проголо-
шення делегатів VІІІ з’їзду і зміни в 
Статуті СРУСР.

У Постанові з’їзду констатується, 
що найгіршою є ситуація в націо-
нальному шкільництві, яке стоїть 
перед загрозою повної ліквідації. 
З’їзд закликав відстоювати єдність і 
неподільність русинів-українців і їх 
культури.

Позачергову увагу потрібно звер-
тати шкільництву, молоді, внутріш-
ньосоюзному життю та фінансовому 
забезпеченню діяльності СРУСР, 
потрібно розробити концепцію ді-
яльності Словацько-українського 
культурно-інформаційного центру в 
Пряшеві. Підвищену увагу приділя-
ти пропагуванню діяльності СРУСР 
в ЗМІ, зокрема в соціальних мере-
жах. Звернутись до новобраного ке-
рівництва РТВС з проханням біль-
шого інформування діяльності Сою-
зу. Приступити до видавання Слов-
ника русинів-українців Словаччини 
в електронній формі. Запропонува-
ти українським професійним і гро-
мадським організаціям Словаччини 
створити спільну координаційну 
платформу зі спрямуванням на по-
дальший розвиток нашої національ-
ності. Запропонувати МЗС України 
та Посольству України відновити 
консульство України в Пряшеві для 
покращення взаємовідносин обох 
держав.

Мирослав ІЛЮК.
Фото автора.

Війна в Україні та неможли-
вість влаштування культурних 
активностей як під час мирного 
періоду, надихнули ректора Art 
Business Academy в Києві Валері-
ана Макатсарія підготувати вір-
туальний огляд сучасного україн-
ського образотворчого мистецтва 
під назвою «Арт-естафета» на 
тему «Україна – символ волі та 
гідності». Співорганізатором на-
веденої акції є СНМ – Музей укра-
їнської культури у Свиднику, і в 
його приміщенні 5-го травня 2022 
р. було відстартовано мистецьку 
естафету, яка своє продовження 
буде мати в Києві, Берліні, Оде-
сі, Лондоні, Тбілісі, Амстердамі, 
Львові, Варшаві, Гельсінках, Ком-
пьєні, Антверпені, Празі, Парижі 
та Кракові. До огляду зголосилося 
понад 100 художників та худож-
ниць, що проживають в Україні, 
Франції, Іспанії, Швейцарії та Гру-
зії.

До публічного естафетного 
огляду митці надіслали разом 
320 фотографічних зображень та 
відеозаписів своїх творів, які оці-
нювала міжнародна фахова комі-
сія у складі: Олександр Соловйов 
(Україна), Ігор Сайдел (Німеччи-
на), Євген Деменюк (Чехія), Юлія 
Чмеленко (Велика Британія), Юлія 
Геммен-Ридніна (Голландія), На-
талія Зв’ядадзе (Грузія), a Словач-
чину в журі представляв автор цієї 
статті Ладислав Пушкар.

Надіслана колекція творів з 
точки зору образотворчого ви-
ду (живопис, рисунок, скульпту-
ра, фотографія, відео, iнсталяція), 
жанру (портрет, фігуральна ком-
позиція, пейзаж, натюрморт, аб-
страктні твори), техніки (oлія, ак-

варель, aкрил, рисунок олівцем, 
колаж, мішана техніка, асамблаж 
та мистецької течії (eкспресіонізм, 
символізм, реалізм, сурреалізм, 
iмпресіонізм, абстракціонізм) була 
дуже різноманітною. Фахова комі-
сія підібрала 35 pобіт від 15-и ав-
торів, які були представлені на ко-
ментованому публічному онлайн 
огляді.

Характерним для надісланої 
колекції образотворчих робіт є 
те, що переважна більшість з них 
була створена в цьому році та є 
художньою реакцією на безглузду 
та підступну війну Російської Фе-
дерації проти України. Наведений 
акт агресії виразно вплинув також 
на кольоровість більшості творів, в 
яких переважають національні ко-
льори України – блакитна та жов-
та, як прояв патріотичних почуттів 
до своєї Батьківщини та червона 
й чорна, що символізують страж-
дання, кров та безглузду смерть 
в нічому невинних дітей, жінок, 
літніх людей тa воїнів різного віку, 
які захищають свою країну, волю 
та гідність.

Презентовані образотворчі ро-
боти є мистецьким проявом по-
чуттів страху, болю, тривоги, на-
пруги, журби, несправедливості, 
але й спраги до життя, надії на 
мир та віри в щасливе майбутнє.

Основною метою «Арт-еста-
фе ти» є популяризувати сучасне 
українське мистецтво у світі та зо-
середити увагу міжнародної спіль-
ноти на Україну та трагедію, яка 
відбувається на її території уже 
четвертий місяць.

Л. Пушкар

 V Під час роботи VІІІ з’їзду СРУСР.

 V Михайло Дзихор вручає Павлові Боґдану Похвальну грамоту Кабі-
нету Міністрів України.

 V З’їзд вітає завідуюча відділом 
культури Пряшівського само-
врядного краю Емілія Антолікова.

 V Частина учасників з’їзду.
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Дорогі делегати, шановні гості, пані і 
панове!

Сходимось на нашому VІІІ з’їзді Союзу 
русинів-українців Словацької Республіки, 
завданням якого є оцінити важливий і ви-
могливий період в житті нашої організації і 
намітити нові, перспективні цілі в інтенціях, 
котрі б мали спрямувати нашу роботу у на-
ступних роках. Минуло вже понад 30 років 
діяльності нашої організації. Жодний з тих 
років не був легким, але ніколи в історії на-
шої організації не виникли такі обставини, 
які б нас змусили так міняти наші плани і 
нашу діяльність, як це було в оцінюваному 
періоді, тобто від нашого VІІ з’їзду. Йшлося 
про дві основні причини:

1) неочікувана і нічим необґрунтована 
резиґнація Петра Сокола на функцію го-
лови ЦР СРУСР 21.3.2018 р., отже 1 рік і 2 
місяці після обрання на посаду,

2) пандемія коронавірусу COVID-19, яка 
призупинила нашу діяльність і вела до пев-
ної імпровізації, або, точніше, до пристосу-
вання нашої роботи тим можливостям, які 
нам давали міри, прийняті на подолання 
коронавірусу.

До обидвох цих моментів у нашій допо-
віді ще повернемось, але поки йдеться про 
періодичність наших з’їздів, які за Статутом 
мали б відбуватися кожних 4 роки, то слід 
відверто сказати, що раніше не було та-
ких важливих причин, як зараз, а все-таки 
строк чотирьох років між з’їздами не було 
дотримано. Тепер це було 5 років і 6 міся-
ців, але, напр. між ІІІ та ІV з’їздами це було 
аж 5 років та 10 місяців. Такого продовжен-
ня виборчого періоду в серйозній організа-
ції, яка керується демократичним статутом, 
не мало б бути.

З’їзд є найвищим органом Союзу. В пері-
оді між з’їздами функцію найвищого органу 
виконує Центральна рада. Вона сходилася 
на своїх засіданнях регулярно – два рази у 
рік. І так за оцінюваний період відбулося 10 
засідань ЦР. Довша перерва була лише пе-
ред останніми двома засіданнями, оскільки 
із-за пандемії коронавірусу ми чекали на 
проведення регіональних конференцій Со-
юзу, щоб ЦР остаточно могла встановити 
термін VIII з’їзду, оскільки ні в одному з 
трьох термінів, встановлених на 9-ому засі-
данні, не можна було його реалізувати. Хо-
четься додати, що ми розуміємо складність 
ситуації, але наперекір тому думаємо, що 
якби регіональні конференції технічно були 
підготовлені, то терміни для їх проведення 
можна було знайти.

Президія є виконавчим органом Цен-
тральної ради в періоді між її засіданнями. 
Аж до пандемії засідання Президії прохо-
дили регулярно кожного місяця з винят-
ком літніх канікул. Але і під час пандемії ми 
знаходили форми і способи, як керувати 
організацією. Якщо не можна було зійтися 
особисто, то ми проводили наради членів 
по телефону, або пізніше в онлайн форматі.

Статутарним органом Союзу є голова 
Центральної ради, який керує організацією 
і представляє її. На установчому засіданні 
ЦР СРУСР, яка була обрана VII з’їздом, го-
ловою був обраний Петро Сокол. 21.3.2018 
р., отже 1 рік і 2 місяці після обрання на 
посаду він без явних причин резигнував 
на функцію голови та всі інші посади, по-
єднані з нею (напр., член Міжурядової сло-
вацько-української комісії в справах куль-
тури, науки і національних меншин, член 
Президії СФУЛО і інші) і подав у відставку, 
перервав усі зв’язки із СРУСР. Оскільки ані 
зустріч членів Президії з ним не принесла 
жодних результатів і ніхто з членів Прези-
дії або ЦР не прийняв кандидатуру на го-
лову, ЦР на своєму засіданні 30.06.2018 р. 
довірила виконувати обов’язки голови ЦР 
СРУСР і статутарного представника СРУСР 
заступнику голови Павлу Боґданові.

Шановні делегати! Попередній період 
був, правда, позначений і важливими змі-
нами та перетвореннями в суспільно-полі-
тичному, економічному і соціальному житті 
країни, які, зрозуміло, своїми позитивними 
і негативними сторінками теж впливали і 
впливають на громадян нашого регіону.

Той процес не міг не позначитись і на 
діяльності нашої національно-культурної 
організації – Союзу русинів-українців Сло-
вацької Республіки.

Органи державної влади Словацької 
Республіки роками не приділяли належ-
ної уваги рішенню соціально-економічних, 
культурно-національних та інших проблем 
нашої національної меншини, та не ли-
ше нашої. При обговоренні національних 
справ вони здебільшого зосереджуються 
на вирішення проблем угорської, ромської 
меншин, а також русинської – ніби само-
стійної національної меншини, залишаючи 
поза увагою проблеми інших національних 
меншин, у тому числі нашої. Більше того, на 

словацькій політичній сцені та в декотрих 
словацьких засобах масової інформації аж 
до часу повномасштабного вторгнення РФ 
в Україну публікувалися негативні матері-
али по відношенню до України, а деколи 
навіть й антиукраїнського спрямування, що 
негативно відбивалося і нині відбивається 
на культурно-національному житті україн-
ської національної меншини в Словаччині, 
зокрема на її національній свідомості та 
ставленні до України.

Як приклад можемо навести адміні-
страцію Президентки СР, яка після об-
рання на цю посаду п. Зузани Чапутової 

становила по двох радників для угорської, 
ромської та русинської нацменшин і одно-
го радника для дальших 10 офіційно ви-
знаних нацменшин. Стала нею Елена Ґал-
лова Кріґлерова, директорка «Centra pre 
výskum etnicity a kultúry, ktorého aktivity 
sú zamerané predovšetkým na etnické, 
jazykové a náboženské menšiny. Zameriava 
sa na inklúziu marginalizovaných skupín, či už 
ide o Rómov, migrantov alebo iné menšiny. 
Tematicky sa zameriavame predovšetkým 
na oblasť vzdelávania, bývania, sociálnej 
situácie, interetnických vzťahov a politickej 
participácie.» Не важно, що про цей центр 
ніхто з представників нацменшин майже ні-
чого не знає, важливо те, що пані Ґаллова 
Кріґлерова, як радник президентки ніколи 
ніяким способом не контактувалася з орга-
нізаціями нацменшин і не цікавилася їхніми 
проблемами. В результаті пані президент-
ка за два дні до свого офіційного візиту 
Києва у вересні 2019 р. відвідала Пряшів і 
зустрілася з представниками русинської та 
ромської меншин, замість того, щоб здо-
бути інформації про меншину того народу, 
з президентом якого вона має вести пере-
говори. У листі-відповіді на нашу скаргу 
було наведено, що така зустріч відбудеться 
в найближчому можливому терміні. Навес-
ні цього року пані президентка цілий один 
тиждень провела на Східній Словаччині, 
відвідала і Пряшів, але з представниками 
нашої меншини знову не зустрілася. А че-
рез короткий час знову поїхала до Києва…

Подібний приклад можна навести і на 
рівні самоврядних органів. При Представ-
ництві Пряшівського самоврядного краю 
(ПСК) вже від його виникнення існує комі-
сія для культури та національних меншин. 
Її членами є 7 депутатів ПСК, завідуюча від-
ділом культури ПСК та 6 інших осіб. За по-
переднього голови які-такі контакти були 
між нами, він був і гостем нашого VІІ з’їзду. 
Сучасні члени мають дуже мало спільного 
з культурою нацменшин і ніхто з них і не 
пробував зв’язатися з нами, запросити нас 
на засідання комісії, чи прийти подивитися 
на якусь нашу акцію, поцікавитися нашими 
проблемами, яких немало.

Ставлення до нацменшин парламенту 
та уряду СР, і не лише в цьому виборчому 
періоді, але й на протязі всього 30-річно-
го існування СР найкраще документують 
гри навколо закону про національні мен-
шини. Він був вже декілька разів випра-
цьований, але ніколи не був прийнятий. 
Сучасний Уряд СР його прийняття має 
записано навіть в леґіслативному плані. 
Проєкт закону був розроблений Уповно-
важеним Уряду СР в справах національних 
меншин Ласлом Буковським за співучас-
ті представників меншин. Важко тепер 
говорити про його долю, але оскільки 
один депутат одної з коаліційних партій, 

який теж належить до нацменшин, але 
має цілком інші уяви про такі законодавчі 
норми, то здається, що перед цим законо-
проєктом ще довга дорога до прийняття.

Отже, якщо зробити певну сумаризацію 
цих проблем, то виходить, що основні при-
чини нашого сучасного стану є такі:

1. штучний розподіл нашої національної 
меншини в Словацькій Республіці на руси-
нів і українців та відсутність чіткої позиції 
органів державної влади СР та наукових 
інституцій до нього;

2. соціально-економічна ситуація нашо-
го регіону, яка призводить до посиленої 

міграції населення за роботою в інші міста 
Словаччини та за кордон, наслідком чого є 
акселерація асиміляції;

3. розпад існуючої системи національної 
освіти русинів-українців. З-понад 280 осно-

вних і середніх шкіл з українською мовою 
навчання або з вивченням української мови 
як предмета, сьогодні залишилось усього 2 
основні і 1 середня школа, в яких діти ма-
ють можливість вивчати українську мову. 
Внаслідок того зростає кількість дітей, які 
не знають навіть азбуки;

4. іґнорування наших вимог, висловле-
них в численних резолюціях, петиціях, ме-
морандумах, протестах, скаргах і т. п.;

5. відсутність правових норм, які б дава-
ли можливість представникам національ-
них меншин брати активну участь у вирі-
шенні питань, які безпосередньо стосують-
ся їх;

6. нічим необґрунтований поділ радіо-
передач для русинів-українців РТВС на са-
мостійні редакції, переселення редакцій до 
Кошиць і їх повна персональна, програмна 
та фінансова деградація, що призводить до 
поглиблення розподілу нашого єдиного ет-
носу на дві окремі спільноти.

7. зміна назви й характеру професій-
них Українського національного театру та 
Піддуклянського українського народного 
ансамблю і недотримування їх статуту, за 
яким мають рівномірно служити обом гру-
пам розділеної національності;

8. постійні спроби ліквідації Музею укра-
їнської культури.

Виходячи з наведеного, ми вимагали і 
вимагаємо від найвищих органів держав-
ної влади Словацької Республіки прийняти 
відповідні законодавчі норми для забез-
печення розвитку національних меншин 
Словаччини. Закон про створення Фонду 
підтримки культури національних меншин, 
прийнятий у 2017 році, недостатній і його 
потрібно новелізувати, але, крім того, по-
трібно прийняти загальну правову норму 

у вигляді закону про національні меншини. 
Сучасний Комітет в справах національних 
меншин та етнічних груп має недостатні 
компетенції і є лише одною із складових 
частин Ради Уряду СР в справах прав лю-
дини, національних меншин та гендерної 
рівності. Вимагаємо створення репрезента-
тивного органу на зразок колишньої Ради 
Уряду СР в справах національних меншин, 
яку б очолював віцепрем’єр-міністр, і який 
би займався проблематикою їх культур-
но-національного життя й рекомендував 
державним органам та органам місцевого 
самоврядування приймати діючі рішення, 

спрямовані на розв’язання пекучих питань 
життя національних меншин. Іншою аль-
тернативою є створення державного орга-
ну на рівні міністерства, який би комлексно 
займався проблематикою національних 
меншин.

У зв’язку з цим знову нагадуємо, що 
державі потрібно перейти від декларуван-
ня прав національних меншин до практич-
ного створення умов для їх дальшого роз-
витку. При цьому вважаємо необхідним 
дотримуватись існуючих наукових, істо-
ричних і мовознавчих фактів щодо гене-
зису української національної меншини в 
Словаччині, а також рекомендацій періо-
дичних моніторинґів Ради Європи про до-
тримування Рамкового договору про права 
національних меншин та Європейської хар-
тії регіональних мов та мов національних 
меншин. Ці рекомендації у формі звітів 
приймаються Урядом СР і тому мали б бу-
ти обов’язковими для всіх державних орга-
нів, які відповідають за їх імплементацію в 
практичне життя.

Стан національної 
свідомості та внутрішні 

причини стану
Але нам, шановні делегати, потрібно за-

глянути й у власну свідомість. Сучасний 
стан національної свідомості русинів-укра-
їнців Словаччини, байдужість частини на-
шого населення до збереження своєї іден-
тичності, різноманітність поглядів на оздо-
ровлення нашого національного організму, 
але й донедавна антиукраїнська політика 
та пропаганда, – усе це та й інші причини 
примушують нас глибоко задуматись над 
дотеперішньою діяльністю Союзу русинів-
українців Словацької Республіки і, без при-
меншення його ролі в розвитку нашої на-
ціональної культури, шукати нові способи 
та можливості його впливу на національну 
свідомість населення.

Центральна рада Союзу русинів-укра-
їнців Словацької Республіки свідома того, 
що вся діяльність по відношенню до укра-
їнської національної меншини в Словаччині 
мусить виходити з наукою затвердженої 
істини, що русини – це стара назва укра-
їнців східно- і західноукраїнських земель, 
має свій початок у Київській Русі. Отже, 
йдеться про одну національну меншину, 
яка в силу особливостей свого історичного 
розвитку та особливостей розвитку свого 
народу, як і в силу постійних намагань во-
рожих їй сил асимілювати та ліквідувати її, 
не дійшла до завершення свого національ-
ного усвідомлення, і тому одна її частина 
називає себе русинами, інша українцями. 
Ця обставина в ніякому разі не означає, що 
йдеться про дві національні меншини двох 
народів. Йдеться про національну меншину 
українського народу, який у свою давнину 
весь називав себе руським народом, а своїх 
членів – русинами. Жодного іншого русь-
кого народу, жодних інших русинів, ніж 
нащадків русинів Київської Русі ніде в світі 
немає.

Ми вважаємо Словацьку Республіку 
своєю єдиною домівкою, а органи її влади 
– як результат волі і нашого народу жити 
в демократичній державі, респектувати 
її закони. Тому Центральна рада Союзу 
русинів-українців Словацької Республіки 
домагалась і домагається, щоб згадане 
розуміння ядра проблеми нашої національ-
ної меншини брали до уваги всі органи 
державної влади, установи, партії, засоби 
масової інформації. Інше розуміння нашого 
походження і сучасних проблем русинів-
українців розцінюємо як спробу роз’єднати, 
послабити, зрештою, і повністю ліквідува-

ти нашу українську національну меншину.
Нагадуємо, що в 1996 році представни-

ки СРУСР та Русинської оброди в присут-
ності тодішнього голови Ради Уряду СР для 
національних меншин, віцепрем’єр-міністра 
Й. Калмана домовились на формуляції, 
яка записана в протоколі із зустрічі, що 
…«жителі північно-східної Словаччини, які 
ідентифікують себе як русини або як укра-
їнці, творять одну національну меншину». 
Вимагаємо від державних органів СР рес-
пектувати цю домовленість, а від РО, щоб 
не забувала про історію та вчинки таких її 
представників, як був В. Турок-Гетеш.

Ми також вимагали і будемо вимагати 
від представників Словацької Республіки 
дотримуватись прокламованої засади, що 
вона є державою всіх її громадян. Разом з 
тим, вважаємо неминучим проведення все-
бічного аналізу дотеперішнього негативно-
го розвитку української національної мен-
шини в Словаччині, бодай за роки від за-
кінчення Другої світової війни, і прийняти 
відповідні кроки для того, щоб припинити 
процес ліквідації української національної 
меншини у Словаччині і разом з представ-
никами тої меншини і при допомозі України 
забезпечити всебічний її розвиток. Для то-
го, крім виявлення доброї волі і порозумін-
ня специфіки нашої національної меншини 
з боку представників СР, необхідно, щоб 
законодавчі органи Словацької Республіки 
прийняли правові норми про статус націо-
нальних меншин в Словацькій Республіці, 
норми національного шкільництва та куль-
турно-громадських організацій національ-
них меншин, включно визначення способів 
управління шкільними та культурно-націо-
нальними справами.

Виконування рішень 
попереднього з’їзду

Їх основою було і є збереження та роз-
виток культурно-національних традицій 
нашого населення як складової частини 
загальнодержавної культури. Зрозуміло, 
цей поступ, ці намагання немислимі без 
активної підтримки з боку відповідних цен-
тральних органів державної влади, а також 
органів і установ нижчих ступенів.

Правда, і в даному разі ми передбача-
ли, що загальний стан в окремих галузях 
нашого життя буде поліпшуватись і що в 
кінцевому результаті це може позитивно 
віддзеркалитись і на ситуації в сфері куль-
тури, в тому числі і в роботі нашої націо-
нально-культурної організації – СРУСР. На 
жаль, наші сподівання, які прозвучали на 
попередньому з’їзді, не наповнюються.

Поза увагою центральних органів дер-
жавної влади та органів самоуправи про-
ходять і намагання нашого Союзу, його 
органів рішати наболілі питання нашого 
сьогодення, які безпосередньо пов’язані 
з життям і діяльністю нашої національно-
культурної організації, а також нашої наці-
ональності взагалі.

Наші намагання були спрямовані на ак-
тивну і цілеспрямовану працю організації в 
культурно-освітній галузі, на народну ху-
дожню творчість, а також на повнокровне 
внутрішньосоюзне життя нашої організації.

Всі активності, реалізовані в тому напря-
мі, були адресовані широкій громадськості, 
членам Союзу й іншим учасникам, молоді 
і дорослим, а також дітям шкільного і до-
шкільного віку.

Потрібно довести до кінця справу зі 
структуралізацією організацій СРУСР у міс-
тах. Там, де є для цього передумови, треба 
переходити на клубну роботу. Потрібно 
активізувати внутрішньосоюзне життя в 
деяких мікрорайонах чи регіонах і містах, 
де воно і нашою виною занепало. Йдеться 
передусім про місто Меджилабірці і цілу 
Лабірську долину, міста Гуменне, Брати-
славу, Стропків, Сабинів, а також про села, 
де ми колись проводили наші акції або де в 
минулому працювали наші колективи.

Нам поки що не вдалось підхопити і 
залучити до роботи нашої організації ні 
наших земляків, які початком 90-их років 
переселились в різні міста Словаччини з 
України, тих, хто повернувся на свою рідну 
землю, у свій рідний край. Не цілком нам 
вдається залучити до нашої роботи студен-
тів з України, але поступово вони прихо-
дять до нас і цікавляться нашою роботою. 
Тепер у Словаччину приїхали тисячі біжен-
ців з України, яких тут вигнала війна. Напе-
рекір своєму особистому горю і проблемам 
вони поступово починають орієнтуватися 
і самі активно включаються в культурне 
життя в місцевостях, де вони проживають. 
Всю ту ситуацію можна позитивно вико-
ристати для глибшого ознайомлення сло-
вацьких громадян з культурою та життям 
України, а водночас і для оновлення тих 

(Продовження на 3 стор.)

Наша перспектива – бути єдиними
Звіт про діяльність Союзу русинів-українців Словацької Республіки
за період від VІІ з’їзду СРУСР (21.1.2017 р.), який зачитав Павло Боґдан

 V Звітну доповідь зачитав за-
ступник голови Центральної ра-
ди СРУСР Павло Боґдан.

 V Частина делегатів з’їзду з Кошиць, Гуменного і Снини.
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структур в культурі, які вже заникли. Як 
приклад можна навести підвищення інте-
ресу до української літератури. ЦР СРУСР 
із своєї бібліотеки та Спілка українських 
письменників Словаччини подарували 
українські книжкові видання Крайовій біб-
ліотеці ім. П. О. Гвєздослава у Пряшеві, 
бібліотеці у Зволені та іншим установам і 
приватним особам. При цій нагоді ми гово-
рили з директоркою пряшівської бібліотеки 
про відновлення українського відділу.

НХТ
Одною з важливих ділянок праці СРУСР 

є народна художня творчість. Вона за 
прой дений виборчий період представляла 
широку базу активної культурно-освітньої 
та виховної роботи широких кіл наших чле-
нів та самодіяльних колективів.

Зміст роботи та завдань на ділянці на-
родної художньої творчості після VІІ з’їзду 
СРУСР був орієнтований на подальший 
розвиток творчих проявів з використанням 
культурних традицій. Був спрямований на 
більш дієву активізацію наших колективів, 
поліпшення їх художнього рівня, фахової 
майстерності керівників, підвищення мис-
тецького рівня наших центральних акцій та 
на рішення тих різних проблем, які виника-
ють внаслідок політичних та економічних 
змін у нашому суспільстві.

Але треба сказати, що на всю ту роботу 
нам не вистачає ні персональних, ні фінан-
сових можливостей. Наша робота на цій 
ділянці мала б мати якийсь доповнюючий 
характер з акцентом на характерні риси 
нашої культури. Але оскільки державні 
установи культури фактично не займають-
ся методичною роботою серед колективів 
НХТ, то ми не в силі самі це робити. Крім 
того, в останніх роках створилася велика 
конкуренція на ділянці організування фес-
тивалів різного жанру, а що гірше, дійшло 
до безпрецедентної комерціалізації куль-
тури взагалі, в тому числі тої, що називає 
себе самодіяльною або аматорською. Сіль-
ські колективи борються з нестачею членів, 
зокрема чоловічого роду, що є наслідком 
соціально-економічних проблем, нестачі 
робочих можливостей в нашому реґіоні і 
значної міґрації, зокрема молодих людей. 
Свій внесок у цей стан внесла і пандемія 
коронавірусу. Тому на цій ділянці не мож-
на говорити про позитивні результати, про 
якийсь динамічний розвиток і тому подіб-
не.

Але й наперекір цьому ми намагались у 
згоді з Основними напрямками діяльнос-
ті VІІ з’їзду нашого Союзу задовольняти 
культурно-національні запити та естетичні 
смаки нашого населення, хоч поруч з тим 
доводилось вирішувати різні складні про-
блеми, які приносило щоденне життя.

Якщо подивимося на окремі жанри на-
родної художньої творчості, найпошире-
нішим жанром є область фольклору, на-
родного танцю, пісні та музики. В інтересі 
збереження цих надбань треба і надалі ак-
тивізувати фольклорний рух так, щоб ко-
лективи були носіями народних традицій.

За пройдений період від VІІ з’їзду згідно 
щорічних центральних планів праці Союзу 
до кінця 2019 року відбулись усі централь-
ні акції: Фестиваль драми і художнього 
слова ім. Олександра Духновича у Пряше-
ві; Фестиваль фольклору русинів-українців 
Словаччини у Камйонці; Свято культури 
русинів-українців Словаччини у Свидни-
ку; Конкурсний огляд жінок з художнього 
читання «Струни серця Ірини Невицької», 
Фестиваль духовної пісні у Снині; Огляд 
співаків народних пісень «Маковицька 
струна» в Бардієві та Пряшеві, програма 
«Не забудь свою колиску» в різних селах 
Східної Словаччини та інші.

Потрібно оцінити той факт, що майже 
всі центральні акції, організовані Централь-
ною радою Союзу русинів-українців Сло-
вацької Республіки, мають міжнародний 
характер.

Цінну допомогу у здійсненні централь-
них акцій надають регіональні ради СРУСР, 
міста і села. Від щирого серця висловлюємо 
подяку приматорам міст Бардієва, Свидни-
ка, Снини, Кошиць, старостам сіл та пред-
ставницьким органам Камйонки, Орябини, 
Підгородя, Пихонь, Порача, Словінок і ін-
ших сіл. Вони і наперекір власним пробле-
мам ставляться з великим порозумінням до 
цієї дуже потрібної роботи нашого Союзу.

Українську народну пісню дуже успішно 
пропагує щорічний конкурсний огляд «Ма-
ковицька струна» у Бардієві та Пряшеві. 
«Маковицька струна» є справжнім святом 
найбільшого скарбу русинів-українців СР 
– народної пісні. Про це свідчить те, що на 
протязі 47 років на окружних конкурсах ви-
ступило 5 674 інтерпретаторів-виконавців 

різного віку з 8 814 піснями, а на централь-
ному огляді у Бардієві – 1 546 виконавців, 
які на фестивальній сцені заспівали 1 138 
пісень. «Маковицька струна» – це незабут-
ні і неповторні дні пісні. Спасибі вам усім за 
підготовку і реалізацію такого великого на-
ціонального свята.

У 2019 році відбулось ювілейне 65 Свято 
культури русинів-українців Словаччини – 
найстарше фольклорне свято у Словаччині. 
Це дійсно подія неабиякої ваги, це справді 
свято всіх нас, це наше спільне досягнення, 
спільна радість і гордість русько-україн-
ського населення.

Підсумовуючи пройдений шлях на ниві 
збереження народних скарбів наших пред-
ків, мимоволі згадуються люди, які доклали 

все своє зусилля, розум і серце, аби наше 
найбільше національно-культурне свя-
то, свято всенародне народної художньої 
творчості з року в рік зростало, набирало 
нового, ширшого розгону. Заслуга в цьому, 
в першу чергу, його організаторів, голов-
ним чином – Союзу русинів-українців Сло-
вацької Республіки.

Якщо оцінювати лише перших п’ять де-
сятків років Свята, то за той час виступило 
на ньому понад 2 400 музичних, співаць-
ких, танцювальних самодіяльних та профе-
сіональних колективів загальною кількістю 
понад 71 тис. учасників, програми яких 
оглянуло понад 1 280 000 глядачів.

На свидницькій фестивальній сцені ви-
ступали також ансамблі з Чехії, України, 
Польщі, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Угор-
щини, Румунії, Болгарії, Литви, Грузії, Бі-
лорусі, Росії, Німеччини, Канади та інших 
країн.

Свидницькі свята стали дійсно тради-
ційними святами культури русинів-україн-
ців Пряшівщини, місцем зустрічей краян зі 
Словаччини, Чехії, України, Польщі, Угор-
щини, але і Канади, США, Франції, Німеччи-
ни, Великобританії.

Достойно і на високому художньому 
рівні презентували себе колективи та ін-
дивідуальні виконавці нашої країни і за 
кордоном, але таких прикладів за останні 
роки досить мало. В цілому слід позитив-
но оцінити діяльність таких колективів, як 
кошицького Українського народного хору 
«Карпати» та чоловічої співацької групи 
«Поляна» з того ж міста, фольклорного 
колективу «Карпатянин» з Пряшева, «Ма-
ковиця» з Свидника, «Курівчан» з Курова, 
співацької групи «Старинчанка» зі Снини, 
колективів з Порача, Торисок, Вільшавиці, 
Волиці та інших сіл, Музично-драматично-
го колективу ім. Т. Шевченка з Братислави.

Але з приходом на Словаччину у березні 
2020 року досі незнаної, підступної хворо-
би COVID-19 змінилося все наше життя, в 
тому числі, зрозуміла річ, і діяльність нашої 
організації. На 2020 рік Фондом підтримки 
культури національних меншин нам було 
схвалено всіх 17 поданих проєктів на за-
гальну суму 91 000 євро. З них із-за панде-
мії ми могли реалізувати лише 10 проєктів. 
У 2021 р. ми подали знову 17 проєктів. Крім 
центральних акцій, йшлося про проєкти на 
періодичну та неперіодичну пресу («Нове 
життя», «Веселка» та дві книги), далі гур-
ток української мови та культури в Ублі, 
«Зустріч з піснею та словом» в Кошицях, 
1-ий український книжковий фестиваль. Із 
17 проєктів із-за пандемічної ситуації не бу-
ло зреалізовано лише 2: 30 Фестиваль ду-
ховної пісні та 48 конкурсний огляд співа-
ків народних пісень «Маковицька струна». 
Декотрі з проєктів було реалізовано лише 
частково, інші в інших, ніж було плановано 
і нетрадиційних для них термінах, декотрі 
навіть в перших місяцях 2022 року, оскіль-
ки Фонд підтримки культури національних 
меншин дав таку можливість. Цього року 
СРУСР подав 18 проєктів на загальну суму 
128 645 євро. Дотепер було схвалено 14 
проєктів на суму 99 172 євро.

Дозвольте коротко зупинитися на реалі-
зації окремих проєктів за минулий, а част-
ково вже й за цей рік, оскільки декотрі акції 
вже відбулися.

Ювілейний 30 огляд з художнього чи-
тання жінок «Струни серця Ірини Неви-
цької» на той раз проходив у Пряшеві. 
Участь декламаторок була нижчою, ніж в 
попередніх роках і цей тренд невеликого, 
але все-таки зменшування кількості учас-
ниць, триває. Тому при оцінці тої акції на 
засіданні Президії прозвучала й думка про 
поєднання огляду з Фестивалем драми і 
художнього слова ім. О. Духновича, що ми 

хотіли зробити цього року, хоч і на осно-
ві самостійних проєктів, але цей задум не 
вийшов і подальша доля цієї акції не цілком 
ясна. 30-річний ювілей огляду, який від-
бувся 2.10.2021 р., вже за значних епідемі-
ологічних обмежень і наперекір скороченій 
програмі пройшов достойно.

З другого боку, Фестиваль фольклору 
русинів-українців Словаччини в Камйонці 
після реконструкції місцевого амфітеатру і 
перенесення на нього суботньої вечірньої 
програми, котра раніше проходила в До-
мі культури, ніби набрав «другий дих». 
Минулорічна (3.-4.7.2021) і цьогорічна (4.-
5.6.2022) програми на фестивалі були до-
сить вдалими, хоч ми знаємо і про огріхи та 
недоліки. Не підвела ані погода і так в кін-

цевому результаті значна кількість глядачів 
відходила задоволеними.

Та все-таки нашою найбільшою і най-
визначнішою центральною акцією є Свято 
культури русинів-українців Словаччини у 
Свиднику. В останніх роках ми його теж 
проводили в нетрадиційних термінах. Коли 
у 2020 р. це було у вересні, то минулого 
року початком місяця серпня, а цього року 
його готуємо на останні дні місяця липня. 
Це, з одного боку, було вимушено епіде-
мічною ситуацією, а з другого, й тим, щоб 
вийти назустріч туристам, які приходять в 
цей реґіони. А не в останньому ряді й тому, 
щоб запобігти концентрації трьох великих 
культурних акцій в цьому місті на порів-
няно короткий відрізок літнього періоду. І 
завдяки політиці самоврядних органів міста 
Свидника, які уможливили тут проводити 
конкуренційний фестиваль, закладений на 
комерції, наше Свято бореться з пробле-
мами. Правда, це не єдина причина, але 
все-таки домінантна. З програмного боку 
минулорічне 67 Свято вийшло непогано, 
але низька участь глядачів, що віддзерка-
люється і на фінансовій ефективності, нас 
не тішить.

59 Фестиваль драми і художнього слова 
ім О. Духновича мав відбутися ще у 2020 
році. Із-за відомих причин ми його не мо-
гли провести, а так само це виглядало і 
минулого року. Нарешті, ми провели хоч 
би його частину, а саме огляд з худож-
нього читання, і то лише в онлайн форматі 
(7.2.2022). Оскільки Фонд підтримки куль-
тури національних меншин такий спосіб 
реалізації не підтримує, то ми цілу дотацію 
на проєкт йому повернули і акцію зреалі-
зували на свої кошти за допомоги співор-
ганізаторів та спонсорів. Ювілейний – 60 
Фестиваль ми вже провели в традиційному 
травневому терміні (19.-20.5.2022) і в обох 
його частинах, тобто крім огляду з читання 
поезії та прози, в програмі фестивалю були 
і дві вистави драматичного театру з Украї-
ни, конкретно театру з міста Коломия Іва-
но-Франківської області України.

Минулого року ми вперше зорганізували 
Український книжковий фестиваль. Його 
програму творила виставка книжок різних 
видавництв, бесіди з письменниками, семі-
нари. Цього року, по взаємній домовленос-
ті, проєкт на цю акцію подала Спілка укра-
їнських письменників Словаччини.

З циклу програм «Не забудь свою ко-
лиску» нам вдалося зорганізувати лише 
одну, а саме у Свиднику. Циклічні про-
грами «Незнайомі знайомі», «Наша дума 
– наша пісня» та «Мистецтво для всіх», 
які організуємо в Словацько-українському 
культурно-інформаційному центрі в Пря-
шеві, пройшли за планом.

В цьому центрі в рамках можливостей, 
даних епідеміологічною ситуацією, за оці-
нюваний період проходили і дальші акції.

28 лютого 2022 р., тобто лише 4 дні 
після нападу РФ на Україну в нашому бу-
динку на вул. Янка Бородача, 5 в Пряшеві 
у співпраці з громадською організацією 
Українсько-словацький центр партнерства 
ми відкрили Координаційний центр допо-
моги біженцям з України. Від самого по-
чатку його діяльність була значно широка 
і оперативно пристосовувалась актуальним 
потребам. Перш за все йшлося про ство-
рення датабази біженців і їх потреб в об-
ласті житла, працевлаштування, навчання, 
культури. Ми організували курси словаць-
кої мови, юридичну допомогу, матеріальну 
допомогу для біженців, висилали перекла-
дачів на кордон, перекладали письмові ма-
теріали для словацьких державних органів 
та інших установ. В перші дні березня ми 
були співорганізаторами мітингу в Пря-
шеві на підтримку України, брали участь в 
акціях, які на допомогу Україні та підтрим-

ку біженців організували інші організації 
та установи, взаємно координували свою 
діяльність. Для виступу перед дітьми бі-
женців ми запросили Закарпатський ляль-
ковий театр «Бавка», провели для дітей 
майстер-клас писанкарок, були ініціатором 
програми «Свої для своїх», в якому в Театрі 
ім. О. Духновича виступили митці з рядів 
біженців з України, зорганізували концерт 
народної артистки України Лесі Горової 
на підтримку України, яка виступила і в 
Кошицях. Діяльність цього центру, крім 
наших активістів, забезпечують зокрема 
волонтери з рядів українських студентів, 
що навчаються в Пряшеві та з рядів самих 
біженців, яких організує згадуване гро-
мадське об’єднання Українсько-словацьке 

партнерство. Значну ініціативу в допомозі 
біженцям та організуванні культурних ак-
цій для них проявила також РР СРУСР та 
СНМ – МУК Свиднику.

Зрозуміло, що вся ця робота вимагає 
підвищене фінансування, яке і до того з 
оглядом на епідемічну ситуацію було комп-
ліковане. Прямо на діяльність, поєднану з 
Координаційним центром, нам фінансово 
допомогла позаурядова неприбуткова ор-
ганізація Človek v ohrození. Втрати, які нам 
виникли під час пандемії за 2021 рік, нам 
до певної міри компенсувало Міністерство 
культури СР в рамках програми Znížovanie 
ekonomických dopadov v súvislosti s pandé-
miou COVID-19 формою дотації на суму 
5683 євро.

Українські установи Словач-
чини та співпраця з ними
Нашому населенню служить і ряд інших 

організацій та установ культури. Корисну 
роботу проводять передусім Словацький 
національний музей – Музей української 
культури у Свиднику з його трьома експо-
зиціями, Спілка українських письменників 
Словаччини, кошицькі організації «Карпа-
ти» та «ПЛАСТ», «Феман», яка щороку ор-
ганізує Дні України в Кошицях, свидницькі 
організації «Приятелі України» та «Укра-
їнсько-словацька ініціатива», організації, 
які працюють в Братиславі, як Словацько-
українське товариство чи Музично-драма-
тичний колектив ім. Т. Шевченка. Покра-
щати б треба було співпрацю з Інститутом 
україністики філософського факультету 
Пряшівського університету.

СНМ – Музей української культури у 
Свиднику – це один з найкращих, найваго-
міших наших культурно-освітніх та науко-
во-дослідних закладів, працівники якого на 
протязі довгих років внесли свій неабиякий 
вклад не лише у розвиток національної 
культури, але і в організування та реаліза-
цію окремих свят культури русинів-україн-
ців Словаччини. Працівники цієї інституції 
майже щорічно організують різні виставки, 
семінари, міжнародні конференції, які без-
посередньо стосуються історії та культури 
нашої національної меншини. Завдяки і цим 
акціям, які здійснюються у фестивальні дні, 
наші свята переросли регіональної межі, 
стали загальнодержавними, набули широ-
кого міжнародного резонансу.

СРУСР систематично співпрацює лише 
з декотрими з цих організацій та установ, 
з іншими лише спорадично. Видно, що на-
перекір ініціативі окремих організацій і їх 
активностям, бракує ширша платформа 
співпраці. Думаємо, що в перспективі слід 
думати про якусь спільну зустріч, на якій 
би можна було домовитись про спільні ко-
ординовані дії на окремих ділянках нашої 
діяльності в інтересі досягнення тих цілей, 
які б нас мали об’єднувати.

Видавнича справа –  
періодична та неперіо-

дична преса
Визначне місце в діяльності СРУСР на-

лежить пресі. Вдалось зберегти видавання 
газети «Нове життя», яка колись виходила 
щотижня на восьми сторінках, а нині ви-
ходить два рази на місяць, дитячого жур-
налу «Веселка», який був зредукований з 
шістнадцятьох сторінок на дванадцять, та 
літературно-мистецького і публіцистич-
ного журналу «Дукля», який видає Спілка 
українських письменників Словаччини, і на-
перекір тому, що кошти на зарплату редак-
торів державою не виділяются.

11 серпня 2021 року газета «Нове жит-
тя» відзначила 70 років з дня виходу пер-
шого номера газети. За всю свою історію 
русини-українці Словаччини не мали газе-
ти, яка б виходила безперервно більше як 
70 років. Це їх великий здобуток й одно-
часно обов’язок берегти українське друко-
ване слово і для дальших поколінь. Разом 
з своїми супутницями на ниві українського 
друкованого слова – літературно-мистець-
ким і публіцистичним журналом «Дукля» 
і дитячим часописом «Веселка» – газе-
та «Нове життя» демонструє живучість 
української національної меншини. Засвід-
чує це перед словацьким суспільством і пе-
ред світовим українством, хоч суспільні об-
ставини в останні 30-ти років не завжди 
були сприятливими для нашої національної 
меншини і для нашої преси зокрема.

Громадсько-культурний тижневик «Но-
ве життя», як і в минулому, орієнтований 
на всі верстви населення Словаччини, ін-
формує читачів про національно-культур-
не життя нашої меншини, про діяльність 
громадських організацій, передусім Союзу 
русинів-українців СР, установ культури, 
органів державного управління і самовря-
дування, про транскордонну співпрацю з 
Україною, про словацько-українські куль-
турні й економічні відносини, про життя 
українців за межами нашої країни.

Проте центральним завданням було і 
далі залишається допомагати збереженню 
національної і культурної ідентичності ру-
синів-українців Словацької Республіки.

Газета приходить до читача з толерант-
ним, доброзичливим словом. Таким же 
толерантним і доброзичливим до націо-
нальних меншин, в тому числі до українців, 
хотілось би бачити і все суспільство.

У наш час українську пресу Словаччини 
– газету «Нове життя», журнали «Дукля» і 
«Веселка» – можна читати в електронному 
вигляді в соціальній мережі. Проте не слід 
забувати, що потрібно зберегти і друкова-
ний варіант нашої преси. Тому поширюймо 
ряди передплатників, головним чином з ря-
дів молоді.

Високо оцінюємо працю головного ре-
дактора газети «Нове життя» Мирослава 
Ілюка та головного редактора «Веселки» 
та «Дуклі» Івана Яцканина.

Була виконана цінна робота у розвит-
ку української літератури і публіцистики 
русинів-українців Словацької Республіки. 
Нас дуже радує, що літературно-мистець-
кий і публіцистичний журнал «Дукля» став 
справжнім організатором літературного 
життя, популяризатором здобутків літера-
тури серед домашніх і зарубіжних читачів.

Українських письменників Словаччини 
визнає читач і літературна критика у нас 
і за кордоном. Не сміємо допустити нех-
тування нашої літератури, праці письмен-
ників. Письменник був і є виправданим 
і постійним репрезентантом культурних 
цінностей і носієм народного духу кожного 
народу.

У нас створено прекрасну книжкову 
культуру на українській мові. Є в нас проза, 
поезія, драматургія, які заслуговують на-
шої уваги. Кращі твори наших письменників 
були видані словацькою і чеською мовами. 

(Продовження з 2 стор.)

Наша перспектива – бути єдиними

 V Делегати за Старолюбовнянську Регіональну раду СРУСР.

(Продовження на 4 стор.)
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Наші письменники переклали твори сло-
вацьких авторів на українську мову.

Українська література в Словаччині є 
складовою частиною словацького літера-
турного контексту та невід’ємною части-
ною української літератури.

Для розвитку культури русинів-українців 
СР велике значення має співпраця Спілки 
українських письменників Словаччини з На-
ціональною Спілкою письменників України.

У наступному періоді потрібно буде 
оновити ділянку праці з книгою і пресою, 
налагодити співробітництво зі сільськи-
ми, шкільними, міськими та регіональними 
біб ліотеками, повернутися до організуван-
ня виставок книжок, влаштування бесід 
з письменниками. Потрібно організувати 
літературно-художньо-музичні вечори, 
академії з художнього читання поезії і про-
зи. Прикладом можуть послужити вечори 
української поезії та музики у Снині, а та-
кож перший книжковий фестиваль, прове-
дений минулого року в нашому Словацько-
українському культурному та інформацій-
ному центрі в Пряшеві.

Останнім часом, крім художньої літера-
тури, дуже виразного характеру набуває 
також розвиток місцевого образотвор-
чого мистецтва та художньої фотографії, 
що нав’язує на кращі традиції художнього 
прояву в минулому історичному періоді. З 
відкриттям Словацько-українського куль-
турного та інформаційного центру маємо 
набагато ширші можливості презентувати 
ці жанри мистецтва. В оцінюваному періоді 
кожного року в центрі проходили в серед-
ньому по 4 виставки. Серед них були твори 
наших місцевих професіональних та ама-
торських митців, як Володимира Семанчи-
ка, Йосифа Мулика, Ладислава Цупера, Яна 
Маріяна Маргулика, Александра Грицова, 
Ладислава Контшера, В’єри Сохової, членів 
клубів художників із Свидника, Стропко-
ва та інші, митців з України, як Олександр 
Сидорук, Віталій Либа, Вікторія Манайло-
Приходько, Сергій Степанов, Ольга Ловга, 
Тарас Корж та інші. Великим збагаченням 
нашої роботи на цій ділянці були виставки 
запозичені СНМ – МУК у Свиднику таких 
класиків, як Іван Кулець, Адальберт Бо-
рецький, Єва Бісс. На нашу думку, це є світ-
лий приклад співпраці двох наших установ 
в інтересі презентації нашого мистецтва 
для широкої громадськості і збагачення 
нашого культурно-національного життя. 
За це належить велика подяка зокрема 
директору музею Я. Джоґанику та праців-
нику музею Л. Пушкару. Не менша подяка 
належить і організатору виставок з нашого 
боку та водночас куратору всіх виставок 
Л. Цуперові.

Шкільництво
За пройдений період нам не вдалось по-

вністю справитись із завданнями на ділянці 
шкільництва. Жодна нація чи якась інша 
спільнота не може ні сформуватись, ні іс-
нувати без взаємного спілкування їх членів. 
Не може зберігати історичну пам’ять своєї 
нації, її духовні цінності, не може існувати 
без ідентифікації. Щоб усе це могло бути, 
потрібно мати мову, бо вона забезпечує 
єдність членів нації, функціонування і роз-
виток національного організму.

Мова – то душа кожної національності, 
її найцінніший скарб. Звичайно діти засво-
юють рідну мову в сім’ї від своїх батьків. 
Однак специфічні умови, в яких живе наша 
національна меншина, певна байдужість до 
мови і культури свого народу спричинили 
ту ситуацію, наслідком якої значна частина 
українців-русинів не володіє літературною 
мовою або володіє нею недосконало. На 
жаль, у багатьох наших родинах, зокрема 
молодих, вже повністю користуються сло-
вацькою мовою чи її говірками.

Важливу роль у засвоєнні рідної мови 
має відіграти школа.

Русини-українці Словацької Республіки 
зберегли себе, свою культуру, свої зви-
чаї, пісні, мову, а донедавна і свою шко-
лу. На жаль, кількість національних шкіл 
після 1989 р. зменшилася з об’єктивних і 
суб’єктивних причин. Головна причина, на 
нашу думку, в тому, що батьки не бачать 
потребу, щоб їх діти вивчали українську 
мову.

Якщо ще десь 20 років тому ми могли 
нарахувати десь більше двох десятків на-
ціональних повноорганізованих і одноклас-
них основних шкіл і 6 середніх шкіл з укра-
їнською мовою навчання та з вивченням 
української мови (нагадаймо, що це були 
– Гімназія ім. Т. Шевченка в Пряшеві, Гімна-
зія у Свиднику, Середня медична школа в 
Гуменному, Середня торговельна школа в 
Свиднику, Гімназія та Середня сільськогос-
подарська школа в Меджилабірцях).

Сьогодні маємо одну основну з на-

вчанням і одну з вивченням української 
мови (Пряшів, Орябина) і одну середню 
школу – Гімназія ім. Т. Шевченка в Пря-
шеві. Ситуація більш ніж критична. Це ми 
констатуємо на кожному з’їзді. Причин 
такого стану є більше. Поки йдеться про 
основні школи, тут відіграє роль низька на-
ціональна свідомість батьків, сильна анти-
українська пропаганда деяких кіл, розпад 
або занедбання державними структурами 
управління і контролю українського шкіль-
ництва в системі СР, але і якась заляканість 
чи неохота багатьох учителів, серед них і 
учителів української мови, боротися за свої 
школи і пояснювати батькам дітей значен-
ня рідної школи. Питанням є, чи в рамках 
об’єднаної Європи нам вдасться зберегти 

ті наші національні школи, які ще існують. 
В силу обставин ми опинились на самій 
окраїні великої сім’ї європейських наро-
дів. Престижніше сьогодні вважається ви-
вчання західних мов, проте без української 
важко буде обій тись, якщо врахувати той 
факт, що всупереч тимчасовим труднощам 
нам все ж таки доведеться в майбутньому 
знову встановлювати нині майже обірвані 
не лише культурні, але передусім економіч-
ні відносини з нашим найбільшим сусідом 
– Україною, яка, як передбачається, в пер-
спективі теж стане членом Євросоюзу.

Треба підкреслити, що в наших школах 
українську мову вчать кваліфіковані вчите-
лі, які роблять все для того, щоб підвищити 
мовну культуру своїх учнів, але треба мати 
на увазі, що живемо в словацькому оточен-
ні, де скрізь звучить словацька мова або її 
діалекти, а українське слово учні чують ли-
ше на уроці від свого вчителя.

Про технічне обладнання шкіл найкраще 
можуть розказати директори шкіл, але на-
певно потрібно матеріалів на українській 
мові, де, крім тексту, чуємо і правильне 
літературне звучання слова. Нашим учите-
лям у підвищенні їх кваліфікації допомогли 
б літні мовні курси та стажі в Україні, які 
організувалися в минулому.

При вдосконаленні фахового й методич-
ного рівня вчителів української мови вони 
полишені більш-менш на себе і лише час від 
часу з власної волі зустрічаються у нас, а 
один раз в рік з працівниками Державного 
педагогічного інституту в Братиславі.

Про шкільництво ми вели переговори на 
різних рівнях, і надіємось, що і дальші наші 
пропозиції будуть реалізовані в державних 
шкільних органах Пряшівського краю та 
органах самоврядування.

Словацько-український 
культурний та інфор-

маційний центр
Ця установа, яка належить під управ-

ління Союзу русинів-українців СР, від сво-
го виникнення у жовтні 2013 року відіграє 
важливу роль в активізації культурного 
життя русинів-українців Пряшева, але й 
жителів міста іншої національності, а також 
у розвитку співпраці на ниві культури між 
Словаччиною та Україною. За роки свого 
існування тут здійснилися десятки культур-
них акцій, як художні виставки, концерти, 
бесіди і т. п. Декотрі з них набули певної 
регулярності – циклічні бесіди під назвою 
«Незнайомі знайомі», концерти з комен-
тарем «Наша дума, наша пісня», виставки 
образотворчого мистецтва, художніх фото-
графій та інших жанрів мистецтва під на-
звою «Мистецтво для всіх». Але важливе 
те, що ця установа стала справжньою до-
мівкою для всіх, хто не забуває свою рідну 
культуру і народні традиції і хто щиро під-
трумє співпрацю двох сусідніх країн.

Співпраця із самоуправою 
та державними установами

Поки йдеться про органи самоврядуван-
ня, слід підкреслити, що в більшості якраз 
вони є переважно співорганізаторами на-
ших акцій і, як правило, досвід від співпраці 
з ними є переважно позитивний. У бага-
тьох випадках вони є головними ґарантами 
діяльності колективів народної художньої 
творчості. При цій нагоді висловлюємо 
вдячність за добру співпрацю, а особли-
во за створення умов для активної праці 
СРУСР приматорам міст Бардієва, Свидни-
ка, Снини, Кошиць, старостам сіл, в яких 
проводимо наші акції.

В наступному періоді потрібно акти-
візувати працю регіональних рад, пере-
дусім для поліпшення співпраці з старо-

стами сіл і приматорами міст в окремих 
регіонах. У дальшій співпраці з ними слід 
орієнтуватись не лише на організування 
спільних акцій, але і на питання національ-
ного шкільництва, збереження східного 
церковнослов’янського обряду, але і на-
ціональної свідомості. Вимагається значно 
поліпшити співпрацю з Пряшівським само-
врядним краєм, зокрема з відділами куль-
тури та шкільництва, а також з комісією 
для культури та національних меншин. .

У реалізації своїх планів та завдань 
СРУСР співпрацював з державними уста-
новами культури та шкільництва, зокрема 
з окружними осередкам культури у Свид-
нику, Бардієві, Старій Любовні та Спиській 
Новій Весі. Йшлося переважно про співпра-

цю при підготовці та реалізації наших куль-
турних акцій, які проходять в цих регіонах.

В майбутньому потрібно продумати 
ефективніший спосіб співробітництва з 
державними установами культури в реалі-
зації акцій національних меншин.

Міністерство культури перед декілько-
ма роками розпочало роботу над концеп-
цією розвитку регіональної та меншинної 
культури. Відбулося декілька інтересних 
зустрічей, які намітили певний вихід із си-
туації. На жаль, після реорганізації струк-
тури міністерства справа, здається, пішла в 
забуття. Наша пропозиція, ба навіть вимога 
є, щоб у діючих державних установах куль-
тури та у відділах культури регіонального 
самоврядування були створені робочі місця 
для працівників-спеціалістів, які б займа-
лися виключно культурою нацменшин, або 
– друга можливість – щоб держава фінансу-
вала методичних працівників для культури, 
які б були під управлінням організацій на-
ціональних меншин.

Асиміляційні процеси
Наша організація в майбутній своїй 

практичній діяльності повинна задума-
тись над питанням, які нас всіх хвилюють, 
а саме асиміляційні намагання попередніх 
режимів і сучасні тенденції, природний 
асиміляційний тренд, економічна обста-
новка, в якій у силу різних об’єктивних і 
суб’єктивних причин живуть русини-укра-
їнці, централізація населення у містах як 
спосіб його прискореної денаціоналізації, 
обезлюднення сіл в нашому регіоні, міні-
мальна можливість користування україн-
ською літературною мовою в діловодстві, 
анонімність українських сімей у міських 
агломераціях, їх пристосованість до життя 
в словацькому оточенні та основне – низь-
кий загальний рівень національної самосві-
домості русинів-українців. Усе це гальмує 
успішний розвиток діяльності СРУСР.

Кожна зміна в історії гальмувала процес 
нашого національно-культурного розвитку. 
Нам правом закидають, що дотеперішні зві-
ти про культурно-національну роботу об-
межуються кількісними показниками, а ви-
рішальний показник її дієвості – виховання 
етнічної самосвідомості – головної ознаки 
української етнічності – залишається поза 
увагою цих документів.

Нашій організації потрібне комплексне 
дослідження історії і сучасного стану нашої 
національної меншини. Таке дослідження 
необхідне для встановлення пріоритетів 
культурно-національної політики. Отже, 
для подолання сучасної духовної кризи 
діяльність первинних організацій, регіо-
нальних рад, Центральної ради, установ 
культури треба орієнтувати на виховання 
здорової національної гордості, почуття 
приналежності до свого народу, пошани 
до рідної мови і культури і кращих на-
ціональних традицій та на органічне за-

своєння надбань всесвітньої культури.
Тут би можна було дуже довго говорити 

про те, що нам в цій ситуації робити і які 
перспективні мети поставити перед собою. 
Напр.

– відродити українську школу,
– оновити національний характер обох 

церков;
– повернути український характер Теа-

тру ім. О. Духновича та його ансамблю;
– підняти на вищий рівень українську 

пресу, радіомовлення і телебачення;
– надалі посилювати культурні зв’язки з 

Україною;
– активно співпрацювати з Пряшівським 

самоврядним краєм, органами самоуправи;
– спрямувати діяльність ЦР СРУСР на 

об’єднання всіх творчих сил з метою роз-
робки програми культурно-освітньої праці 
серед населення на найближчий період;

– спрямувати весь потенціал української 
інтелігенції на служіння своєму народові, 
справі його духовного відродження і соці-
ально-економічного розвитку;

– впливати на молодь через соціальні 
мережі;

– продовжувати у зустрічах регіональ-
них президій СРУСР із старостами сіл, ди-
ректорами шкіл, представниками церков, 
підприємцями, радитися з ними, обговорю-
вати різні важливі проблеми життя нашої 
національної меншини і знаходити способи 
реалізації їх потреб;

– більшу увагу приділяти розв’язанню 
соціально-економічних питань. Маємо на 
увазі в першу чергу створення сприятли-
вих умов для розгортання транскордонної 
співпраці між Словаччиною та Україною;

– подбати про створення необхідних 
умов для пожвавлення співпраці між Сло-
ваччиною й Україною в галузі культури, 
освіти та науки;

– використовувати талановитих лю дей: 
науковців, художників, технічну інтелі-
генцію, майстрів народної матеріальної та 
духовної культури, представників духовен-
ства;

– позачергову увагу приділяти змісту та 
формальному боку всіх акцій Союзу. Зро-
бити все для піднесення числа передплат-
ників преси та інших видань Союзу;

– активізувати діяльність Союзу посе-
редництвом комісій, як допоміжних органів 
голови Центральної ради;

– в інтересі пов’язаності народної куль-
тури русинів-українців Словаччини та 
народу України, в інтересі пропагування 
культурних надбань України в Словаччині 
і навпаки, щороку давати широкий простір, 
зокрема на фестивальних сце нах, для ви-
ступів колективів з України;

– заради пропагування пісенно-тан-
цювальної та музичної творчості русинів-
українців Словаччини використовувати 
мож ливості для виступів наших колективів 
усіх жанрів на загальнословацьких фести-
валях.

Але в результаті все це звужується до 
одного питання: як в цій ситуації проти-
стояти асиміляційному тиску – як і з ким, 
бо усвідомлюємо собі і те, в якій ситуації 
знаходиться наша організація. Хтось би міг 
сказати: СРУСР не справляється із своїми 
завданнями, які взяв на себе і які виплива-
ють з його статуту. А хто такий СРУСР? Це 
ж не безіменна маса людей. Це – всі ми.

Міжнародні контакти
За період від VІІ з’їзду СРУСР ми на-

магались утримувати і жваві міжнародні 
контакти. СРУСР є стабілізованим членом 
Світового та Європейського конґресів 

українців і Світової федерації українських 
лемківських об’єднань. Ми брали участь у 
засіданнях органів цих організацій, в остан-
ніх двох роках, зокрема, у форматі онлайн. 
Зустрічалися ми з представниками наших 
партнерських організацій з Польщі, Сербії, 
Чехії. З деякими співпрацюємо на підставі 
договорів про співробітництво.

Особливу увагу заслуговують наші кон-
такти з Україною, хоч, думаємо, що інтерес 
до нас з боку України міг би бути більший. 
Зрозуміла річ, що говоримо про мирні об-
ставини, а не про сучасність, коли Україна 
терпить і протистоїть жорстокій агресії 
свого сусіда. Коли ми у вересні 2020 року 
в Братиславі зустрічалися з президентом 
України Володимиром Зеленським, тоді 
ніхто з нас не міг і подумати, в якій ситуації 
він і вся Україна опиниться вже через рік з 
половиною. Ми вже говорили, як намагає-
мось бути солідарними з Україною не лише 
словами, але й вчинками. Ми будемо і на-
далі робити все, що є в наших можливостях 
для того, аби Україна могла знову вільно 
вдихнути мирне повітря і стати повноцін-
ним членом європейської спільноти.

Ми раді, що і в тій нелегкій ситуації мит-
ці з України приходять до нас і показують 
своє мистецтво не лише на акціях СРУСР, 
але й на словацьких сценах.

Шановні делегати!
На закінчення доводиться знову з пов-

ною відповідальністю повторити, що куль-
туру національних меншин не можна систе-
матично ставити до недостойної ролі про-
хача, яка, стоячи на колінах, кожного дня 
чекає, чи хтось над нею змилується.

Ми всі є громадянами Словацької Рес-
публіки, ми є рівні перед законом своїми 
обов’язками і правами.

Ми всі платимо дані, ми всі хочемо роз-
вивати свою культуру і традиції.

СРУСР є організацією всіх русинів-укра-
їнців.

Нашим покликанням є охорона народ-
них інтересів і народної культури.

Заключення і висновки
В тій критичній ситуації, яка торкається 

всіх і кожного з нас і веде нас до приско-
реної повної асиміляції та ліквідації всього 
нашого русько-українського населення, є 
гріхом ділитися за вірою чи національною 
свідомістю і не об’єднуватися, щоб разом 
і спільно боротися за позитивне рішення 
хоча б найосновніших наших потреб – про-
блем, таких як економічна ситуація, обез-
люднення сіл, ліквідація нашої тисячорічної 
культури та всього нашого населення. От-
же, і наш сьогоднішній VІІІ з’їзд мав би по-
казати якнайбільшому числу людей нашого 
населення, органам державної влади СР та 
працівникам засобів масової інформації, як 
і міжнародним організаціям та установам, 
якими справами займається наша націо-
нальна меншина.

Тому закликаємо представників СР, ті 
словацькі організації, які займаються про-
блематикою історії, культури та співжиття 
всіх громадян нашої спільної держави, усві-
домити необхідність створення однакових 
умов для розвитку словацького народу та 
національних меншин, закликаємо кожно-
го русина-українця, незалежно від того, як 
він себе називає, віруючих обидвох наших 
колись руських церков та їх служителів, зо-
крема найвищих представників тих церков, 
щоб в ім’я захорони нашого роду, нашої 
історії та культури, в ім’я рівноправності, 
справедливості і толерантності, не дивля-
чись на певні розходження у поглядах на 
дрібніші речі, об’єднали своє зусилля для 
розквіту всієї нашої держави та захорони 
й розвитку культурно-національного жит-
тя нашої національної меншини в державі. 
Інакше бо ми будемо тим останнім поколін-
ням, яке доллє відому останню краплинку 
у переповнену чашу нашої нелегкої історії 
і яке історія запише як ліквідаторів життя 
нашої національної меншини.

Ми не сміємо стати ліквідаторами нашо-
го населення та його здобутків!

Кожен з нас, в міру своїх можливостей і 
здібностей, має докласти руки до розвитку 
життя нашої національної меншини та до 
збереження нашого роду.

СРУСР і наперекір всім своїм про-
блемам може і в майбутньому стати тим 
об’єднуючим чинником, навколо якого в 
разі охоти могли б згуртуватися всі про-
гресивні сили нашої національної меншини. 
В цьому полягає смисл нашої діяльності і 
відповідальності перед народом та його 
нелегкою історією.

Наша перспектива – бути єдиними

Закінчення з 3 стор.)

 V Делегати за Бардіївську Регіональну раду СРУСР.
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Словацька католицька благодійна 
організація (SKCH) була першою ор-
ганізацією, яка була на кордоні після 
початку війни. Окрім негайної допомо-
ги на кордоні та регулярних щотижне-
вих поставок гуманітарної допомоги та 
ліків в Україну, вона надає підтримку 
біженцям шляхом інтеграції. Тому пер-
ші кроки людей, які втекли від війни в 
Україні та знайшли тимчасовий приту-
лок у Словаччині, будуть спрямовані 
до центрів підтримки. SKCH відкриває 
загалом двадцять п’ять із них через 
свої єпархіальні благодійні організації.

Перший інтеграційний центр по до-
помозі українським біженцям було 
відкрито 9 червня 2022 року в Коши -
цях за адресою вул. Главна, 68 під 
егідою Греко-католицької єпархіальної 
благодійної організації в Кошицях, ди-
ректорка Мгр. Анна Іванкова.

Хто може надати мені житло? Які 
документи мені потрібні для перебу-
вання в Словаччині та де їх отрима-
ти? Як записати дітей до школи, де 
я можу знайти роботу і маю право 
на матеріальну та продовольчу допо-
могу? Ці та інші питання найчастіше 
шукають люди, які втекли до Словач-
чини від війни в Україні. У центрах під-
тримки благодійності на них відповість 
команда професійно підготовлених 
працівників.

Центри виконують роль важливого 
першого контакту та водночас нада-
ють допомогу біженцям з України. Від-
криваючи їх, Caritas відповідає на по-

треби, які виникли після початку війни 
в Україні. «Ми відкриваємо їх завдяки 
підтримці Звернення в надзвичайних 

ситуаціях (EMERGENCY APPEAL). Це 
фінансовий механізм для вирішення 
криз і гуманітарних катастроф у світі. 
Його охоплює Caritas Internationalis, 
міжнародна організація, до складу якої 
входить також Словацька католицька 
благодійна організація», – пояснює ге-
неральний секретар SKCH Мирослав 
Дзуреч. Діючий інтеграційний центр 
у Кошицях на вул. Главній, 68, надає 
продовольчу та матеріальну допомогу 
українським біженцям, психологічну 
підтримку, супровід та допомогу у по-
шуку роботи чи проживання. В центрі 
проходять курси словацької мови, 
діє виставка української літерату-
ри – класичної і сучасної, української 
атрибутики, ручних робіт, з якими мо-
жуть ознайомитись відвідувачі. Ви-
ставку підготувала І. Мацко, яка пра-
цює в центрі перекладачем та лекто- 
ром.

У Словаччині наразі 75 000 людей 
попросили тимчасового притулку від 
початку війни в Україні, з яких при-
близно 12 000 проживають у Кошиць-
кому регіоні. Центри підтримки відкри-
ті в Братиславі, Трнаві, Нітрі, Жиліні, 
Рожняві, Банській Бистриці, Попраді, 
Ружомберку, Пряшеві, Долному Кубіні 
та багатьох інших містах. Всю необ-
хідну інформацію про їх діяльність, а 
також контактні дані можна знайти на 
сайті www.charita.sk.

-ІМ-

ВЕЛИКІ ОЗОРОВЦІ –
VEĽKÉ OZOROVCE 

(oкр. Требішів)
В історичних довідках назване 

село фігурує як (Veľké) Ozorovce. 
З середини 14 ст. регулярно вжи-
валася офіційна назва, поширена 
на угорське Nagy, т. є. Великі Озо-
ровці. Село під назвою Ozorowce 
зустрічаємо також в «Географічно-
історичному і товарному лексиконі 
Угорщини» (1786) Яна Матея Ко-
рабинського. Історичні назви села 
були такі: Azar (1304), Ozor (1327), 
Noghozor (1352), Welke Ozorowcze 
(1773), Ozorowcze, Ozorowce 
(1786), Veľké Ozorovce (1920).

Храм, засвячений св. архан-
гелові Михаїлу, у селі вже був у 
1332 році. Храм засвідчений до-
кументально в 1383 році. Патро-
циній храму засвідчує присутність 
у Великих Озоровцях віруючих 

східного обряду, якими була укра-
їнська людність – русини. Матір’ю 
церквою для місцевих віруючих 
східного обряду є греко-католиць-
ка церква в Земплинській Теплиці. 
На історичних стежках у Великих 
Озоровцях теж пройшли релігійні 
баталії: католизація, протестан-
тизм, дальша католизація… Яким 
був пан, такою була і релігія. Тому 
і сліди східного обряду розпли-
ваються на звивистих історичних 
стежках.

Сьогодні у Великих Озоровцях 
домінує римо-католицький костол 
Різдва Діви Марії, який стоїть на 
місці старшої середньовічної бу-
дівлі з 14 ст.

Присутність віруючих східного 
обряду в наш час засвідчує пере-
пис населення 2021 року. Згідно 
з ним, з 752 жителів села римо-
католики – 541, греко-католики 
– 101, євангеліки – 2, реформати 
– 10, православні – 6, єговісти – 5, 

адвентисти – 5, без віросповіда-
ння – 57. (Для порівняння дані пе-
репису 2011 року: жителів 746, ри-
мо-католики – 545, греко-католики 
– 100, євангеліки – 3, реформати 
– 7, православні – 9, єговісти – 6, 
адвентисти – 1, без віросповіда-
ння – 26).

Ясна річ, в плині віків загубився 
слід національної самосвідомості 
місцевих віруючих східної церкви: 
домінують жителі словацької на-
ціональності – 694. З-поміж даль-
ших національностей в селі наявні 
жителі угорської національності 
– 7, ромської – 25, русинської – 1, 
української – 3, чеської – 5, поль-
ської – 1, румунської – 1. У 19 осіб 
не було встановлено національну 
приналежність. (У переписі насе-
лення 2011 року щодо національ-
ної приналежності стан був такий: 
словацька національність – 656, 
угорська – 2, ромська – 42, русин-
ська – 3, українська – 3, чеська 
– 4, польська – 1, російська – 2, 
у 33 осіб не була встановлена на-
ціональність).

-мі-

Сторінки минулого (59)

ПАВЛО БОҐДАН –
голова Центральної ради 

Союзу русинів-українців СР
ГАЛИНА МИВКАНИЧ –

заступник голови 
Центральної ради СРУСР

ВІКТОР БАНДУРЧИН –
заступник голови 

Центральної ради СРУСР
АНДРІЙ ЯЦКАНИН – 

заступник голови 
Центральної ради СРУСР

Центральна рада 
Союзу русинів-українців СР

ВІКТОР БАНДУРЧИН
ПАВЛО БОҐДАН
МІРІАМ БОЖИК
АННА БЕНЬО
МИХАЕЛА ВАСИЛЕНКО
ЛЮДМИЛА ҐАР’ЯНСЬКА
ВІКТОР ГАЩАК
МАРІЯ ҐМИТЕР
ОЛЕНА ДИЦЬ
МИКОЛА ДЕНІС
ЯРОСЛАВ ДЖОҐАНИК
АННА ДЗУБАК
ОЛЕНА ДОВГОВИЧ
ГАЛИНА МИВКАНИЧ
ІВАН ЛУКАЧ
ЮЛІУС ПАНЬКО
МИКОЛА ПЕТРИЩАК
МАРІЯ ПІРОШ
ЛЮДМИЛА РАЖИНА
ВАЛЕРІЯ СМИЛЬНИЦЬКА
ВАРФОЛОМІЙ СОТАК
МИХАЙЛО ЧОКИНА
ЖАНЕТА ШТЕФАНИК
АНДРІЙ ЯЦКАНИН
ІВАН ЯЦКАНИН

Кандидати в члени 
Центральної ради:

ВОЛОДИМИР ГУНТЕЙ
МАРІЯН КНАПИК
ТЕТЯНА МУДРА
СВЯТОСЛАВ НІРОДА
ЯН ЦУПЕР
МИХАЙЛО ЧИЧВАРА

Центральна контрольно- 
ревізійна комісія 

Союзу русинів-українців СР
ЛЮДМИЛА ГУМЕНИК
ЄВА ОЛЕАР (голова)
ЗЛАТЯ ФУНДАК

Кандидат в члени 
Центральної контрольно- 

ревізійної комісії
ІВАН МИВКАНИЧ

Президія Центральної ради 
Союзу русинів-українців СР
ВІКТОР БАНДУРЧИН –
заступник голови ЦР СРУСР
ПАВЛО БОҐДАН –
голова 
Центральної ради СРУСР
ЛЮДМИЛА ҐАР’ЯНСЬКА
МИКОЛА ДЕНІС
ЯРОСЛАВ ДЖОҐАНИК
ІВАН ЛУКАЧ
ГАЛИНА МИВКАНИЧ –
заступник голови ЦР СРУСР
МИКОЛА ПЕТРИЩАК
ЛЮДМИЛА РАЖИНА
ЖАНЕТА ШТЕФАНИК
АНДРІЙ ЯЦКАНИН –
заступник голови ЦР СРУСР

Склад центральних органів
Союзу русинів-українців СР

Учні гуртка ук раїнської 
мови ОШ Убля 28.06.2022 
р. здійснили інтересну 
екс курсію до сіл Тополя і 
Улич.

У Тополі діти покла-
ли квіти до пам’ятника 
Одександрові Духновичу 
і розповіли собі про ньо-
го і його життя. За знан-
ня дістали солодощі. В 
інформаційному центрі 
подивилися на карту око-
лиці і оглянули стародав-
ній одяг. Потім пішли в 

церкву архангела Михаїла, де 
їм про історію церкви і села роз-
повіла пані Кірешова. Велика 
пошана та подяка людям села, 
що вони зберігають свою істо- 
рію.

У селі Улич учні оглянули мі-
ніатюрні церкви із окoлиці. Кож-
ний вибрав одну і прочитав про 
неї останнім дітям.

Дорогою додому подивилися із 
висоти на наше водоймище Ста-
рина і пообідали у готелі «Арма-
лес» у Стащині.

Жаль, що у такій інтересній 
екскурсії не могли бути всі учні 
гуртка української мови.

-МК-

У цей час книговидавнича 
справа в Україні знаходиться 
в складній обстановці. Обсяги 
книговидання в Україні на по-
чатку року скоротилися на 60 
відсотків. Вторгнення росій-
ського агресора в Україну за-
вдало ще більше шкоди. Біль-
шість друкарень було забло-
ковано, деякі були зруйновані. 
Наприклад, на початку червня 
цього року лише 39 відсотків 
видавництв України продо-
вжували роботу, а 22% мали 
зруйновані частково чи пов
ністю склади й офіси. І хоча 
видавці намагаються пристосуватись до нових умов, 
але тут на заваді ще й економічні чинники: нестача 
коштів і низький рівень платоспроможності покупців.

І хоча книговидання під час пандемії та війни по-
страждало, воно має шанси швидкого відновлення.

Нещодавно до нас надійшли книги із сусіднього За-
карпаття, з Ужгорода. Йдеться про книги, які мають 
відношення і до нашого літературного життя.

34й випуск серії «Між Карпатами і Татрами», який 
вийшов в ужгородському видавництві «РІКУ», пре-
зентує вибране з доробку закарпатської української 
поетеси Христини Керити у словацькому перекладі 
Валерії Юричкової (член Спілки українських пись-
менників Словаччини). У передмові «Вслухаючись у 
відголос доби» Тетяна Ліхтей написала: «Та Х. Керита 
є не тільки поетом від Бога, але й прозірливим настав-
ником, мудрим педагогом, Вчителем з великої літери. 
Пройшовши непростий шлях власного становлення, 

вона радо допомагає обдаро-
ваним дітям реалізуватися в 
літературі, як керівник літе-
ратурного центру «Джерело» 
сприяє, зокрема, у виданні їхніх 
мистецьких первоцвітів».

Не менш цікавим є видання 
«Зоря Шевченка над Карпа-
тами», яке появилося у видав-
ництві «TIMPANI». Згаданий 
збірник ініційований учасни-
ками Міжнародних фестивалів 
«Карпатська ватра», що відбу-
лися на Закарпатті (20082018 
рр.), склали твори українських 
поетів Карпатського регіону 
попередніх поколінь і тих, які тепер живуть у Закар-
патській, ІваноФранківській, Львівській, Чернівецькій 
областях України, але і у Словаччині, Польщі, Угорщи-
ні, Румунії. В анотації цього збірника зазначається, 
що на ці землі слово Шевченка прийшло тяжкими до-
рогами, щоб прорости у душах людей вірою, надією, 
любов’ю до України Воно надавало снаги у боротьбі за 
національне визволення, пробудження національної 
свідомості, утвердження українського національного 
духу в думці, слові й ділі грядущих поколінь. Передмо-
ву «Ми виросли з Шевченкового слова» написав відо-
мий закарпатський український поет Василь Густі.

У розділі «Щире слово із краю Бескидів» представ-
лено твори українських письменників Словаччини 
– Івана Мацинського, Іллі Галайди, Віктора Гайного, 
Сергія Макари, Петра Ґули, Йосифа Збіглея, Йосифа 
Шелепця, Степана Гостиняка, Ганни Коцур.

(ІЯ)

Åêñêóðñ³ÿ ó ìèíóëå

 V Учасники екскурсії біля пам’ятника 
О. Духновичу.

В и г л я д  к н и г о в и д а в н и ч о ї  с п р а в и

НА ДОПОМОГУ БІЖЕНЦЯМ

 V Інтеграційний центр допомоги українським 
біженцям Кошиці, вул.Главна,

 V Відвідувачі під час відкриття інтеграційного цен-
тра Кошиці, вул. Главна, V Делегати за Пряшівську Регіональну раду СРУСР.
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Двома урочистими концертами в Кошицях та 
Братиславі в кінці червня Український народний 
хор «Карпати» закінчив скорочений сезон. В не-
ділю, 26 червня, в Історичній ратуші міста Кошиці 
відбулося святкування 35-річчя хору, яке через 
пандемію відкладалось півтора року. В середу, 
29 червня, хор «Карпати» був гостем урочистого 
концерту з нагоди 50-річчя діяльності братислав-
ського Музично-драматичного ансамблю Тараса 
Шевченка, який відбувся в Будинку культури в 
Ружинові.

Святкування 35-ї річниці хору «Карпати» тричі 
не дозволила пандемія і хор, який на першій ре-
петиції зустрівся 22 жовтня 1985 року, тому свій 
«день народження», разом із друзями та гостями 
– молодіжним оркестром «Музикою Ювеналіс», 
чоловічою співацькою групою «Поляна», Марі-
аном Лукачем і Максимом Куценком – солістами 
Опери Державного театру Кошиці та Тріо Корма-
никових, відсвяткував 26 червня 2022 року. Кон-
церт реалізовано з фінансовою підтримкою Фонду 
підтримки культури нацменшин КУЛТМІНОР. В 
публіці заповненого залу Історичної ратуші були 
присутні і почесні гості – Едуард Бураш і Растіслав 
Їлек, радники голови Уряду Словацької Республіки 
з транскордонної співпраці та в справі регіональ-
ного розвитку, голова РР СРУСР в Кошицях Люд-
мила Ґар’янська, старости та представники само-
врядування міста Кошиці та його міських частин.

Концерт був присвячений не лише ювілею 
хору, але й важко випробуваній Україні та всім 
жертвам безглуздої та невиправданої агресії мос-
ковського імперіалізму, яка є наступом не лише на 
свободу України, а й на свободу і демократію цілої 
Європи. І тому після вітальної пісні хору модерато-
ри концерту Людмила Гар’янська та Марія Побе-

гова всіх присутніх попросили хвилиною мовчання 
віддати честь всім загиб лим, які віддали своє жит-
тя за свободу та незалежність України.

Хор «Карпати» від 1985 року зреалізував по-
над 500 концертів і виступів у Словаччині та за 
кордоном – в Австрії, Бельгії, Болгарії, Польщі, 
Угорщині, Чехії та в Україні. Керівництво хору 
від 1991 року зорганізувало 29 Новорічних забав 
– «Маланчиних вечорів», 20 Новорічних концер-
тів, 13 Різдвяних концертів, 19 Святих вечорів з 
«Карпатами», було співорганізатором 14 річників 
Міжнародних фестивалів духовної пісні східно-

го обряду. Забезпечило концерти і виступи 128 
українським колективам з України і дальших країн 
Європи. «35 років в історії людства – це мікроско-
пічна частина, однак 35 років жертвенної та успіш-
ної роботи на українському мистецькому поприщі 
українців мимо України – це колосальна величина, 

котра буде золотими літерами записана не тільки 
в історію русинів-українців Словаччини, але і в за-
гальноукраїнській культурній спадщині та в спад-
щині словацької культури» – сказала модераторка 
Марія Побегова.

На початку концерту прозвучали пісні з без-
донної криниці українського пісенного багатства, 
а саме: «Дай же, Боже, добрий час», «Ой заграла 

музика» – соло багаторазова лауреатка «Мако-
вицької струни» та дальших фестивалів Марія По-
бегова, «Ой з-за гори кам’яної» та жартівливa пісня 
«Сусідка». Диригували хормейстер і корепетитор 
хору Святослав Довгович та художній керівник 
Левко Довгович. Дальші народні пісні прозвучали 
у виконанні солістів хору «Карпати» Гелени Воло-
шиної та Андрія Гапштака і відомої співацької групи 
«Поляна» під керівництвом Ярослава Диргу, яка є 
багаторазовим лауреатом фестивалів русинів-укра-
їнців. «Карпати» з ювілеєм привітало і Тріо Корма-
никових – мама Моніка з талановитими сином Ніко-
ласом і донечкою Юлією. В кінці першої частини ще 

прозвучала пісня «Ака сі мі красна» як подякування 
Словаччині за її допомогу Україні та відома пісня 
«Виростеш ти, сину» у виконанні солістів хору 
«Карпати» Світлани Мартинюк і Штефана Душіка.

В дальшій частині концерту прозвучали пісні в 
честь всіх, які воювали і воюють за свободу і не-
залежність України. Хор, під керівництвом Ігоря 
Довговича, диригента опери Державного театру 
Кошиці, супроводив молодіжний оркестр «Музика 
Ювеналіс», який з хором «Карпати» співпрацює 
вже 34 років. Прозвучали пісні «Карпатські січо-
вики», «Пісня про Дніпро» – соло співав Андрій 
Личко, довгорічний учасник і соліст хору «Кар-
пати», «Ой у лузі червона калина» та «Їхав козак 
за Дунай» – соло Максим Куценко, соліст Опери 
Державного театру Кошиці. Вже традиційно успіх 
у публіки мала і «Молитва» з опери «Запорожець 
за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського – со-
ло Томаш Намешпетра, за національністю словак, 
основоположник і соліст хору.

Невід’ємною частиною діяльності хору «Карпа-
ти» була і реалізація щорічних концертів-академій 
в честь генія українського народу Тараса Шевчен-
ка. Його думки є актуальними і в сучасності. На 
урочистому концерті віддали йому честь піснями 
на його слова «Думи мої, думи мої», у виконан-

ні шановних гостей програми Мар’яна Лукача та 
Максима Куценка, солістів Державного театру Ко-
шиці, та піснею «Реве та стогне Дніпр широкий». 
В кінці концерту прозвучав духовний гімн України 
«Молитва за народ» Миколи Лисенка, яку вико-
навці присвятили всім присутнім, українському на-
роду і всім демократичним народам світу.

Урочистий концерт був після довгого часу пер-
шою більшою зустріччю хору «Карпати» із своїми 
вірними глядачами та прихильниками. І на сцені, і 
в публіці, яка в кінці стоячи тривалими оплесками 
дякувала за дальший незабутній концерт, відчутно 
було велику радість і натхнення, що вдалося кон-
церт зорганізувати і що всі знову могли зустрітися.

В середу, 29 червня, «Карпати», разом з час-
тиною оркестру «Музика Ювеналіс» повторно 
представилися в Братиславі. Виступили в програмі 
урочистого концерту з нагоди 50-річчя діяльності 
братиславського Музично-драматичного ансамб-
лю Тараса Шевченка. Участь хору «Карпати» в 
концерті братиславського колективу забезпечило 
керівництво «Шевченківців» на чолі з Мартою 
Каконі та Михайлом Калиняком. «Карпати» своїх 
приятелів привітали не тільки піснями, але і ві-
тальним листом, який в кінці концерту зачитав 
Левко Довгович. Прозвучали, крім іншого, і такі 
слова: «Небагато українських колективів може пи-
шатись п’ятдесяти роками систематичної й непе-
ресічної діяльності на закордонному українському 
мистецькому поприщі. Глибокий уклін керівництву 
й учасникам ансамблю за такий почин. Діяльність 
братиславського Музично-драматичного ансамб-
лю Тараса Шевченка може служити світлим при-
кладом для закордонних українських мистецьких 
колективів, головним чином у жертвенній відда-
ності українській справі осіб-фантастів, котрі без 
будь-якої матеріальної винагороди віддають свій 
вільний час для амбасадорської презентації Украї-
ни за кордоном на славу і престиж нашого багато-
страждального, але нескореного народу».

Побут хору «Карпати» в Братиславі, як і в 
попередніх випадках, вже традиційно закінче-
но дружньою зустріччю та гостиною колективу 
в городі родини Романа й Марійки Рибаків, за 
що їм належить велике визнання і щира подяка.

Святослав ДОВГОВИЧ.
Фотографії Мирослава Вацули.

«Шановні гостинні словаки, всі лю-
ди доброї волі, які підклали нам своє 
плече у важкий час – час війни. За те, 
щоб українці мали можливість гово-
рити рідною мовою, піднімати синьо-
жовтий стяг і виконувати гімн України, 

ми платимо дорогу ціну – життя на-
ших громадян, дітей, жінок. І сьогод-
ні хочемо сказати слова подяки тим 
людям, які не залишили нас у біді, які 
відкрили свої серця для всіх, хто по-
страждав від війни. Нещодавно прези-
дентка Словаччини Зузана Чапутова 
виступала в Українському парламенті. 
Її виступ – це демонстрація підтрим-
ки України. Дякуємо Словаччині за 
солідарність з Україною. І в той час, 
коли наші воїни тримають небо над 
Україною, ми, працівники культури Ви-
ноградівської територіальної громади, 
на жаль, тільки в жіночому складі, ді-
лимося з вами своїми найзаповітніши-
ми мріями про мир та говоримо з вами 
мовою мистецтва. Наш концерт-подя-
ка для вас...». Такою зворушливою бу-
ла не лише промова гостей з України, 
але весь концерт, котрий відбувся 19 
червня 2022 року у скансені СНМ – 
Музею української культури у Свидни-
ку. Ідея та його організація належить 
громадському об’єднанню «Любов» в 
особі Сергія Зубарева та до співор-
ганізації долучились СНМ – Мюзей 
української культури, місто Свидник і 
громадська організація «Любов плюс 
любов». Захід підтримав Пряшівський 
самоврядний край та Продовольчий 
банк Словаччини.

Поблизу сценічного майданчика, у 
приміщенні возарні, було розміщено 
інсталяцію «Ми хотіли жити» та трип-
тих плакатів «Україна у війні», вистав-
ку картин Гелени Матій і Альони Ста-
сюк та учнів Широківської мистецької 
школи, також експозицію стародавніх 
і сучасних вишивок. Українські май-
стрині демонстрували вироби з глини 
– Ольга Гал, ляльки-мотанки та з них 
майстер-клас Мар’яна Марушка.

За вагомий внесок у розвиток во-
лонтерського руху, активну благодійну 
та соціально-гуманітарну діяльність, 

підтримку Виноградівської територі-
альної громади в часі війни вручив 
заступник Виноградівського міського 
голови Віталій Любка Подяки Вино-
градівської міської ради та цінні по-
дарунки від громадського об’єднання 

«Любов» надав Сергій Зубарев: Пря-
шівському самоврядному краю; місту 
Свидник; сільським радам та жителям 
с. Убля, с. Хоньковці, с. Нижня Полян-
ка; Православним Церковним общи-
нам о. Никулина, о. Гуменика, о. Сав-
чака; колективу ІЦЕ-Арени клубу ГЦ 
ҐРОТТО; 21-ій механізованій роті (ко-
мандир – підполковник Петер Глебаш-
ко); благодійній організації «Спишська 
Католицька Харіта»; ТОВ «АДАСТРА»; 
СНМ – Музею української культури; 
волонтерам Мартіну Балажу і Антону 
Фрічу. І окремі слова подяки належали 
Сергію Зубарєву, за плечами якого не-
ймовірна волонтерська робота, котра 
триває донині – тисячі тонн зібраного 
і доставленого в Україну гуманітарного 
вантажу.

Зворушливі пісні у виконанні над-
звичайно талановитої молодої спі-
вачки Анастасії Братащук викликали 
сльози і захоплення. Майстерно ви-
ступили хореографічна група студії 
мистецтв New art, керівник Вікторія 
Мазуряк, народний аматорський хоро-
вий колектив Виноградівського місько-
го будинку культури під керівництвом 
Тетяни Гудачок, гіп-гоп група студії 
мистецтв New art під керівництвом 
Володимира Корпоша, вокальний 
квартет Олешницької мистецької шко-
ли, керівник Ванда Любка. Особлива 
подяка за підготовку концерту та його 
проведення належить заступнику го-
лови відділу культури та туризму Ви-
ноградівської міської ради Олесі Да-
нилець та директору Виноградівського 
міського будинку культури Наталії Вей-
конь.

Дякуємо всім глядачам, котрі прий-
няли запрошення організатора кон-
церту, а головне прийняли слова 
подяки, які звучали від щирих україн-
ських сердець.

СНМ – МУК

 V Урочистий концерт з нагоди 35-річчя Українського народного 
хору «Карпати» – соло співає Марія Побегова, диригує Святослав 
Довгович.

 V Гостями концерту були і солісти Опери Державного театру Ко-
шиці Максим Куценко та Мар’ян Лукач, у виконанні яких прозвуча-
ли «Думи мої, думи мої». Супроводив молодіжний оркестр «Музика 
Ювеналіс» під диригуванням Ігоря Довговича.

 V Основоположники хору «Карпати», художній керівник та дири-
гент Левко Довгович з дружиною Оленою.

Хор «КАРПАТИ» відсвяткував 35-річчя діяльності

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÑËÎÂÀÊÀÌ
Концерт-подяка

В Кошицях (вул. Главна, 11) до  ваших послуг
Zdravotnícke potreby

Gabriela Hajtášová M-SHOP




