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Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у пере-
бігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2015  році. Основу календаря 
скла дають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, 
підготовлені провідними карпатознавцями. окремим розділом подано 
календар знаменних дат, які відзначатиме в 2015 році громадськість 
світу та України.

Представлені матеріали з успіхом можуть бути використа ні 
не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культ
освітніх  установах, навчальних закладах тощо.

УДК 015
ББК 92
К17

в оформленні обкладинки використано  
репродукцію картини 

Володимира Черепані  
“Школа”
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ВІД УКЛАДАЧІВ

Календар краєзнавчих пам’ятних дат видається Закар патською 
обласною універсальною бібліотекою з 1977 року, в розширеному 
варіанті – з біографічними матеріалами – з 2003 року.

Видання покликане надати бібліотекарям та читачам до
від  ковий матеріал про важливі події з історії області, ювілеї 
уродженців краю та видатних діячів, які життям і діяльністю по
в’язані з Закарпаттям. 

Цьогорічне видання відкривається переліком основних крає
знавчих знамен них та пам’ятних дат 2015 року. (Можливі неточності 
пояснюються тим, що друковані джерела, якими укладачі користу
ва лись при підготовці видання, не завжди розрізняють старий і 
новий стилі). Якщо у минулорічних випусках містилась довідка 
щодо цього річного ювіляра чи знаменної події, у переліку вміщено 
відпо від  не посилання („Текстова довідка...”). Ювілейні статті 
вміщені в другій частині покаж чика. Відбір літератури та документів 
закінчено в основному в червні 2014 р.

У підготовці рекомендаційного бібліографічного посібника 
бра ли участь:

Баяновська М. Р., кандидат педагогічних наук, доктор філософії, 
доцент, завідувач кафедри методики викладання суспільно-
гума нітарних дисциплін ЗІППО;

Бедзір В. О., член Національної спілки журналістів України, голова 
Ужгородської організації ВПС “Незалежна медіа-профспілка 
України”;

Біксей Л. І., мистецтвознавець, заступник директора з наукової ро-
боти Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бок-
шая, лауреат премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі;

Гаврош Ок. І., мистецтвознавець, викладач коледжу мистецтв 
ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту;

Габорець В. С., заслужений працівник культури України;
Густі В. П., прозаїк, поет, перекладач, голова Закарпатської органі-

зації Національної спілки письменників України, лауреат облас-
них премій ім. Д. Вакарова, ім. Зореслава та ім. Ю. Потушняка;

Куцов К. О., член Національної спілки журналістів України;
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Лендєл В. Г., академік Української технологічної академії, кандидат 
хімічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, 
декан хімічного факультету УжНУ;

Лобода О. С., член Національної спілки журналістів України;
Мадяр-Новак В. В., музикознавець, викладач Ужгородського держав-

ного музичного училища ім. Д. Є. Задора та Ужгородсько го фа-
культету Донецької державної музичної академії ім. С. С. Про-
коф’єва, лауреат премій ім. Д. Є. Задора;

Олашин М. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і 
новітньої історії та історіографії УжНУ;

Пагиря В. В., краєзнавець, письменник, літературознавець;
Панчук Н. М., письменниця, провідний методист Закарпатської об-

ласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка, лау-
реат обласної літературної премії ім. Ф. Потушняка;

Приходько О. В., мистецтвознавець, завідувач експозиційним відді-
лом Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая, 
двічі лауреат премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі;

Сенько І. М., кандидат філологічних наук, доцент УжНУ;
Січ О. І., в. о. завідувачки науково-методичного відділу Закарпат-

ської ОУНБ ім. Ф. Потушняка; 
Федака Д. М., літературознавець, член Національної спілки журна-

лістів України, лауреат Всеукраїнської премії ім. Зореслава;
Федака С. Д., доктор історичних наук, професор кафедри історії 

України УжНУ, член Національної спілки письменників України, 
лауреат премії ім. Ф. Потушняка та Всеукраїнської премії ім. 
Зореслава;

Чундак С. Ю., доктор хімічних наук, професор, завідувач кафед ри   
екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ “УжНУ”;

Шелепець В. І., кандидат технічних наук, лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки.
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Січень
1 – 100-річчя від дня народження Івана Івановича Божука, воїна Че-

хословацького корпусу людвіка свободи, полковника. народився 
в смт великий Бичків рахівського р-ну (1915–1985)

1 – 85-річчя від дня народження вікторії петрівни лебедевської, 
кандидата медичних наук. працювала на медичному факультеті 
УжнУ на посадах асистента, доцента кафедри патологічної ана-
томії та судової медицини. народилася в м. суми (1930) 

1 – 85-річчя від дня народження степана Михайловича асталоша, 
спортсмена-футболіста. на обласній спартакіаді серед ветеранів, 
що проходила в Ужгороді, в 75 літ зайняв перше місце з пробиван-
ня одинадцятиметрових ударів. народився в м. Ужгороді (1930) 

1 – 75-річчя від дня народження андрія андрійовича симодейка, 
доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, 
завідувача кафедри загальної хірургії УжнУ. народився в с. лохові 
Мукачівського р-ну (1940–2005)

1 – 70-річчя від дня народження Георгія павловича Горонді, журна-
ліста. народився в м. Мукачеві (1945–2001)

1 – 65-річчя від дня народження Миколи петровича Матьовки, док-
тора історичних наук, професора УжнУ, педагога вищої школи. 
народився в с. лютій великоберезнянського р-ну (1950) 

КАЛЕНДАР
КРАЄЗНАВЧИХ ЗНАМЕННИХ

ТА ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

2 0 1 5  
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2 – 95-річчя від дня народження Івана Фецанина, педагога, науковця. 
народився в с. вишній орлик свидницького округу (словаччина) 
(1920)

3 – 95-річчя від дня народження андрія Мигальова, релігійного 
діяча. народився в с. красний Брід Меджилабірського округу 
(словаччина) (1920–1978)

4 – 70-річчя від дня народження Єви олеар, громадсько-культурного 
діяча. народилася в с. Фулянка пряшівського округу (словаччи-
на) (1945)

5 – 95-річчя від дня народження Маргарити лопати (дів. прізв. Гриць), 
актриси. народилася в м. левоча (словаччина) (1920)

5 – 55-річчя від дня народження любові Федорівни Шмідт-рошкович, 
кандидата медичних наук. народилася в м. Берегові (1960)

6 – 115-річчя від дня народження Галимзяна кадировича Дистано-
ва, педагога, вченого-хіміка. У 1949–1950 рр. очолював деканат 
хімічного факультету УжнУ. народився в Башкирії (1900–?)

6 – 105-річчя від дня народження Євгена Мироновича Шерегія, ком-
позитора, диригента, громадського діяча. народився в с. Дусині 
свалявського р-ну (1910–1985) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

6 – 50-річчя від дня народження володимира Черепані, художника. 
народився в м. Мукачеві (1965–1996)

7 – 50-річчя від дня народження Миколи Михайловича палінчака, 
кандидата історичних наук, доцента, декана факультету міжна-
родних відносин УжнУ. народився в с. Хижа виноградівського 
р-ну (1965)

8 – 90-річчя від дня народження лайоша Гулачі, реформатського 
єпископа. народився в с. тіводорфолві виноградівського р-ну 
(1925) 

9 – 140-річчя від дня народження степана томашівського, педагога, 
історика, дипломата. народився в с. купновичі львівської обл. 
(1875–1930)

9 – 110-річчя від дня народження павла савелійовича Шилохвоста, 
педагога, кандидата історичних наук, громадсько-політичного 
діяча. народився в с. кальне Єрковецької волості переяслав-
ського повіту полтавської губернії (згодом Бориспільського р-ну 
київської обл.) (1905–1982)
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9 – 95-річчя від дня народження василя васильовича Улинця, під-
полковника армії Чехословаччини, учасника Другої світової війни. 
народився в с. підгоряни (нині передмістя Мукачева) (1920)

11 – 95-річчя від дня народження Михайла Шафранка, організатора 
спортивного молодіжного руху на пряшівщині. народився в 
с. пискурівці воронівського округу (словаччина) (1920–1958)

12 – 115-річчя від дня народження василя андрійовича Зайця, казка-
ря. народився в с. Чорний потік Іршавського р-ну (1900–1977) 

13 – 75-річчя від дня народження вячеслава опанасовича приходька, 
живописця, народного художника України. народився в м. Зо-
лотоноші Черкаської області (1940–2011) 
Текстова довідка: «Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

13 – 60-річчя від дня народження віри Іванівни копейко, член на-
ціональної спілки журналістів України. народилася в м. Мукачеві 
(1955)

14 – 85-річчя від дня народження костянтина Митрофановича ло-
зового, скульптора. народився в смт Чуднів Чуднівського р-ну на 
Житомирщині (1930–1976) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

14 – 85-річчя від дня народження василя васильовича палька, 
нау ковця-історика. народився в с. лисичові Іршавського р-ну 
(1930–2002) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

15 – 85-річчя від дня народження тамари симко (дів. прізв. паздер-
ник), актриси. народилася в м. Житомирі (1930–1993)

16 – 65-річчя від дня народження наталії павлівни Дубініної (дів. 
прізв. якушко), ведучої телерадіопрограм, члена жіночого клубу 
,,альтруса” та члена Закарпатського обласного осередку парла-
менту жінок України. народилася в м. Ужгороді (1950) 

18 – 165-річчя від дня народження Юлія ставровського-попрадова, 
поета-будителя і публіциста. народився в с. сулині старолюбов-
нянського округу (східна словаччина) (1850–1899) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

19 – 95-річчя від дня народження анатолія павловича афанасьєва, 
українського російськомовного поета. Жив і працював в Ужго-
роді. народився в с. Ушакові катайського р-ну, курганської обл. 
(росія) (1920–2006) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 
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20 – 85-річчя від дня народження Юрія васильовича Мейгеша, про-
заїка, заслуженого працівника культури України, лауреата респу-
бліканської премії ім. а. Головка; обласної – ім. Ф. потушняка. 
народився в с. великий раковець Іршавського р-ну (1925–1999) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

20 – 25-річчя від дня утворення громадсько-культурної організа-
ції пряшева ,,союз русинів-українців словацької республіки” 
(срУср). (словаччина) (1990) 

22 – 135-річчя від дня народження олександра Бонкала (псевдонім – 
о. рахівський), вченого історика та громадського діяча. народився 
в м. рахові (1880–1959)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

22 – 80-річчя від дня народження степана Михайловича Білака, 
доктора історичних наук, професора, педагога вищої школи, 
письменника. народився в с. руські комарівці Ужгородського 
р-ну (1935–1989) 

22 – 69-річчя від дня утворення Закарпатської області у складі 
України (1946) 

22 – 70-річчя від дня народження Михайла Михайловича полюжина, 
науковця-германіста, мовознавця, доктора філологічних наук, 
професора. народився в с. літиня Дрогобицького р-ну львівської 
обл. (1945)

23 – 105-річчя від дня народження Федора Ілліча Моґіша (Боє-
віра), поета. народився в с. скотарському воловецького р-ну 
(1910–1991)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

25 – 85-річчя від дня народження Михайла Диканя, громадсько-
політичного діяча, почесного громадянина м. Мукачева. наро-
дився в с. ковжижа полтавської обл. (1930)

26 – 95-річчя від дня народження Михайла Юрійовича вайнагія, 
полковника, воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи. 
народився в с. Бедевля тячівського р-ну (1920)

26 – 95-річчя від дня народження антонія рудольфовича контрато-
вича, музичного діяча, активіста народної творчості, композито-
ра, збирача і палкого популяризатора народної пісні Закарпаття. 
народився в с. кальна-розтока недалеко від великого Березного 
(нині територія словаччини) (1920–2007)
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26 – 70-річчя від дня народження павла-роберта Магочія, відомого кар-
патознавця сучасності, професора кафедри україністики торонт-
ського університету, академіка наукового королівського товариства 
канади. народився в м. Енглвуд, нью-Джерсі, сШа (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

27 – 60-річчя від дня народження Магдалини Жигмондівни Дєрке, 
кандидата філологічних наук. народилася в с. тисянка Ужгород-
ського р-ну (1955)

28 – 90-річчя від дня народження Юлія Юрійовича кубинія, свяще-
ника. народився в с. онок виноградівського р-ну (1925)

29 – 110-річчя від дня народження Івана андрійовича Гарайди, 
філолога, історика, директора подкарпатського общества наук. 
народився в с. Зарічові перечинського р-ну (1905–1944) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

29 – 85-річчя від дня народження петра Гавриловича Мізуна, 
вченого, хірурга. народився в с. воловому (нині смт Міжгір’я) 
(1930–1997) 

29 – 85-річчя від дня народження ніни леонідівни Шестидесятної, 
вченого-хіміка. народилася в м. п’ятихатки Дніпропетровської 
обл. (1930)

29 – 85-річчя від дня народження андрія Шлепецького, педагога, 
науковця. Досліджував переважно будительську проблематику на 
Закарпатті і пряшівщині. народився в с. Буківці стропківського 
округу (словаччина) (1930–1993) 

30 – 245-річчя від дня народження василя Григоровича кукольника, 
вченого, фізика-природознавця, педагога, юриста. народився в 
околицях Мукачева (точне місце невідоме) (1765–1821) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

31 – 95-річчя від дня заснування газети ,,Kárpáti Igaz Szó”. видання 
засноване під назвою ,,Munkás Újság”. протягом 1946–1967 рр. 
часопис виходив як угорський дубляж обласної газети ,,Закар-
патська правда”. З березня 1967 року і до сьогодні виходить як 
самостійне угорськомовне видання (1920)

31 – 85-річчя від дня народження тиберія Шкірі, доктора технічних 
наук, професора кафедри технології лісозаготівель Українського 
державного лісотехнічного університету. народився в м. Мука-
чеві (1930)
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Лютий
1 – 85-річчя від дня народження василя андрійовича рогача, пе-

дагога, громадського діяча. народився в смт великий Березний 
(1930) 

1 – 80-річчя від дня народження любові василівни сікури (дів. прізв. 
Бабиченко), кандидата біологічних наук. народилася в с. кричові 
тячівського р-ну (1935)

2 – 135-річчя від дня народження Євгена пузи, секретаря губернатора 
тодішньої підкарпатської русі Г. Жатковича. проводив активну 
просвітницьку роботу, брав участь у створенні читалень ,,про-
світи” на території краю (1880–1922) 

2 – 80-річчя від дня народження Юрія Юрійовича Червака, доктора 
фізико-математичних наук, професора кафедри обчислювальної 
математики УжнУ. народився в с. текові виноградівського р-ну 
(1935)

6 – 95-річчя від дня народження Юрія Івановича лукачка, полковника. 
народився в м. Хусті (1920–1987)

6 - 95-річчя від дня народження аврелія Хаміли, педагога. народився 
в м. свиднику (словаччина) (1920–1985)

6 – 80-річчя від дня народження Івана Феценка, педагога, сільсько-
господарського інженера. народився в с. вишня ядлова свид-
ницького округу (словаччина) (1935)

6 – 60-річчя від дня народження Христини василівни керити, по-
етеси, педагога. народилася в с. Драгові Хустського р-ну (1955) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

7 – 70-річчя від дня народження віктора костянтиновича куниці, 
заслуженого артиста України. народився в м. Дніпропетровську 
(1945)

8 – 100-річчя від дня народження Юрія Федоровича калинина, підпол-
ковника. народився в с. лютій великоберезнянського р-ну (1915)

8 – 80-річчя від дня народження олександра андрійовича Маріаша, 
заслуженого працівника культури України. Удостоєний звання 
відмінника народної освіти, нагороджений грамотою начальника 
оркестрової служби Збройних сил срср, багатьма медалями, 
відзнаками лауреата фестивалів і конкурсів художньої самоді-
яльності. народився в м. сваляві (1935) 
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9 – 100-річчя від дня народження Михайла Михайловича Цифри, 
підполковника. народився в с. Дубриничах перечинського р-ну 
(1915)

10 – 90-річчя від дня народження Івана п’єщака, правознавця, по-
літичного діяча. народився в с. великий липник старолюбов-
нянського округу (словаччина) (1925)

12 – 180-річчя від дня народження анатолія Федоровича кралиць-
кого, прозаїка, етнографа, фольклориста, журналіста, релігійного 
діяча. народився в с. Чабини (нині вишні Чабини, словаччина) 
(1835–1894) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік” 

12 – 95-річчя від дня народження семена Івановича панька, поета, 
прозаїка, перекладача з угорської, чеської, німецької та інших 
європейських мов. працював у Закарпатській обласній бібліотеці. 
народився в с. Чопівцях Мукачівського р-ну (1920–1976) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

12 75-річчя від дня народження олени василівни локкер, заслуже-
ного вчителя України. народилася в с. нове Давидково Мукачів-
ського р-ну (1940)

13 – 65-річчя від дня народження Йосипа Федоровича рівіса, біохі-
міка, доктора сільськогосподарських наук. народився в м. Хусті 
(1950)

15 – 80-річчя від дня народження василя Івановича руснака, за-
служеного працівника культури України, колишнього директора 
Закарпатського українського музично-драматичного театру, члена 
спілки журналістів та члена спілки театральних діячів України. 
народився в с. тарасівка тячівського р-ну (1935–2010) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

15 – 65-річчя від дня народження володимира Юрійовича лазура, 
доктора фізико-математичних наук, професора кафедри теоре-
тичної фізики, декана фізичного факультету УжнУ. народився в 
с. вонігові тячівського р-ну (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

19 – 85-річчя від дня народження Ернеста Шафранка, педагога, 
науковця. народився в с. тур’я-пасіка перечинського р-ну 
(1930–1992)
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20 – 95-річчя від дня народження Йосипа Івановича архія, поета. 
народився у передмісті Ужгорода – радванці (1920–1996) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

22 – 80-річчя від дня народження Івана Юрійовича кашули, на-
уковця, талановитого педагога. Його лекції з філософії та історії 
філософії відзначалися глибиною аналізу матеріалу. народився 
в с. Худльові Ужгородського р-ну (1935–1995) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

22 – 75-річчя від дня народження людмили кравець (дів. прізв. 
павлова), педагога, громадсько-культурного діяча. народилася 
в с. Хорупань Млинівського р-ну рівненської обл. (1940) 

22 – 70-річчя від дня народження олександра кучеренка, актора. 
народився в м. києві (1945)

23 – 275-річчя від дня народження яна Матєя корабинського, сло-
вацького історика, видавця. народився в м. пряшів (словаччина) 
(1740–1811)

23 – 65-річчя від дня народження світлани олександрівни лінчев-
ської, кандидата медичних наук, доцента кафедри госпітальної 
терапії УжнУ. автор близько 50 наукових праць з питань кар-
діології. народилася в м. переяслав-Хмельницькому київської 
обл. (1950) 

24 – 370-річчя від дня народження Ференца ракоці І, князя тран-
сільванії. тривалий час жив і діяв в м. Мукачеві. народився в 
м. Дюлафегерварі (1645–1676) 

25 – 130-річчя від дня народження Михайла Михайловича Галиці, 
казкаря. народився в с. Дулово тячівського р-ну (1885–1971)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

26 – 75-річчя від дня народження Шандора Фодо, філолога, заснов-
ника і почесного голови товариства угорської культури Закарпат-
тя. народився в смт вишкові Хустського р-ну (1940–2001) 

27 – 120-річчя від дня народження степана степановича клочурака, 
громадсько-культурного і політичного діяча, одного з керівників 
Гуцульської республіки (1919), депутата сойму, міністра оборони 
і сільського господарства карпатської України (1939). народився 
в с. Чорна тиса рахівського р-ну (1895–1980) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 
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27 – 105-річчя від дня народження Федора Михайловича потушня-
ка, відомого письменника, археолога та етнографа. народився в 
с. осій Іршавського р-ну (1910–1960) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 та 
2010 роки”

27 – 95-річчя від дня народження Юрія Гвоздулича, почесного члена 
Закарпатського крайового товариства ,,просвіта”, земляка, що 
проживав у канаді. народився в с. Малий Березний великобе-
резнянського р-ну (1920–2002)

29 – 75-річчя від дня народження Йожефа Йожефовича сабо, фут-
боліста, заслуженого майстра спорту срср, заслуженого тренера 
України. народився в м. Ужгороді (1940)

29 – 75-річчя від дня народження анни Михайлівни печори (Галай), 
педагога, історика. народилася в с. репинному Міжгірського 
р-ну (1940) 

у лютому відзначається: 
25-річчя створення ,,общества карпатских русинов” (1990) 

Березень
1 – 95-річчя від дня народження кирила товта, полковника. наро-

дився в с. лавки Мукачівського р-ну (1920)
1 – 85-річчя від дня народження Марії Шляхти (дів. прізв. скала), 

педагога, культурно-освітнього діяча. народилася в с. Чертіжне 
Меджилабірського округу (словаччина) (1930)

1 – 70-річчя від дня утворення Української народної ради пря-
шівщини (Унрп). Унрп виникла на з’їзді представників сіл і 
міст як верховна представниця русинів-українців пряшівщини 
(1945–1952)

2 – 80-річчя від дня народження Федора андрійовича кулі, науковця, 
мовознавця-германіста, етнографа, перекладача. народився в 
с. солочині свалявського р-ну (1935) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

3 – 90-річчя від дня народження Федора Юрійовича палфія, доктора 
біологічних наук, заслуженого діяча науки України. народився в 
смт королево виноградівського р-ну (1925–1996)
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3 – 80-річчя від дня народження Інни василівни попової, педагога, 
музикознавця, лауреата обласної премії ім. Д. Задора. народилася 
в м. троїцький волгоградської обл. (росія) (1935)

3 – 70-річчя від дня народження павла Михайловича Федаки, голови 
крайового товариства ,,просвіта”, науковця. народився в с. каль-
нику Мукачівського р-ну (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

4 – 85-річчя від дня народження василя Михайловича Мельника, 
доктора історичних наук, професора, вченого-фольклориста, 
педагога. народився в м. перечині (1930–1992)

4 – 70-річчя від дня народження олени степанівни Мейсарош, по-
етеси, народознавця, культуролога, члена національної музичної 
спілки України. народилася в м. Мукачеві (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

4 – 70-річчя від дня народження Григорія степановича попа, 
вченого-хіміка. він був серед тих, хто впроваджував зв’язування 
радіонуклідів на поверхні ґрунту після аварії на Чорнобильській 
аЕс. Г. с. поп є автором та співавтором понад 200 наукових 
праць, серед яких 86 винаходів. він дійсний член нью-йоркської 
академії наук та міжнародного товариства інженерів-нафтовиків 
та газовиків. народився в м. Хусті (1945) 

5 – 200-річчя від дня народження Івана Івановича раковського, жур-
наліста, педагога, просвітителя, віце-ректора Ужгородської духо-
вної семінарії. народився в с. ставному великоберезнянського 
р-ну (1815–1885) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

5 – 90-річчя від дня народження василя Михайловича керечанина, 
кандидата історичних наук, вченого-історика, голови редколегії 
,,книга пам’яті”. народився в с. нижній Шард (тепер с. нижнє 
Болотне) Іршавського р-ну (1925–2005)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

5 – 85-річчя від дня народження Івана павловича андрусяка, канди-
дата історичних наук, доцента, педагога середньої і вищої шкіл. 
народився в м. Хусті (1930) 

5 – 85-річчя від дня народження Михайла Юрійовича рущака, док-
тора економічних наук. автор більше 55 наукових публікацій, 
в т. ч. трьох одноосібних монографій. народився в смт Буштині 
тячівського р-ну (1930)
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5 – 70-річчя від дня прийняття постанови народної ради Закарпат-
ської України ,,про організацію в м. Ужгороді народного театру” 
(1945) 

6 – 110-річчя від дня народження ярослава Затлоукала, чеського 
поета, літературного критика. народився в м. опава (Чехія) 
(1905–1958)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

6 – 90-річчя від дня народження Юрія Юрійовича качія, історика-
краєзнавця, поета. народився в с. Дубрівка Ужгородського р-ну 
(1925–1990) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

6 – 90-річчя від дня народження василя Миколайовича романюка, 
громадського діяча, члена Братства карпатська січ. народився 
в м. рахові (1925–1981)

6 – 50-річчя від дня народження архімандрита агапіта (в миру – Іван 
васильович Бевцик), релігійного діяча, єпископа Хустського і ви-
ноградівського, а потім Мукачівського. народився в с. Давидівці 
Чернівецької обл. (1965)

7 – 165-річчя від дня народження томаша Гаріка Масарика, першого 
президента Чехословацької республіки, почесного громадянина 
м. Ужгорода. народився в моравському містечку Годонін непо-
далік від словаччини (1850–1937) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

7 – 140-річчя від дня народження Гіядора Миколайовича стрипсько-
го, прозаїка, перекладача, фольклориста. народився в с. Шелес-
тові Мукачівського р-ну (1875–1946) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

7 – 100-річчя від дня народження никифора петрашевича, релігієз-
навця, музикознавця. народився в с. Чукалівці снинського округу 
(словаччина) (1915)

7 – 90-річчя від дня народження степана ладижинського, дириген-
та, лібретиста. народився в с. Матисова старолюбовнянського 
округу (словаччина) (1925)

7 – 85-річчя від дня народження Юрія Юрійовича Цмура, вченого-
хіміка. він особисто та у співавторстві опублікував понад 200 
наукових праць, отримав 15 авторських свідоцтв та патентів на 
винаходи. народився в с. ворочові перечинського р-ну (1930) 
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7 – 70-річчя від дня народження тараса Федоровича Данилича, жи-
вописця, заслуженого художника України. народився в с. тур’я-
поляна перечинського р-ну (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

8 – 115-річчя від дня народження Федора рожека, педагога, культурно-
освітнього діяча. народився в с. Головецько старосамбірського 
р-ну львівської обл. (1900–1980)

8 – 100-річчя від дня народження андрія куська, письменника, пе-
дагога. народився в с. нижні Чабини Меджилабірського округу 
(словаччина) (1915)

8 – 95-річчя від дня народження Михайла кучерявого, педагога. на-
родився в с. нижній Мирошів свидницького округу (словаччина) 
(1920–1979)

8 – 60-річчя від дня народження Ганни Іванівни рекіти-пазуханич, 
поетеси, заслуженого вчителя України. народилася в с. ракошині 
Мукачівського р-ну (1955)

9 – 100-річчя від дня народження Миколи Євгеновича ротмана, 
вченого-історика, юриста, письменника, викладача, учасника 
антифашистського підпілля на Закарпатті. народився в м. Ужго-
роді (1915–1985) 

10 – 75-річчя від дня народження Івана Ґавулича, педагога, художни-
ка. народився в с. олька Меджилабірського округу (словаччина) 
(1940)

11 – 100-річчя від дня народження Івана Михайловича пічкара, майо-
ра, воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи. народився 
в с. родниківка свалявського р-ну (1915–1956)

12 – 90-річчя від дня народження Михайла Михайловича сапатюка, 
живописця. народився в празі (Чехословаччина) (1925–2000) 

12 – 90-річчя від дня народження Бориса Івановича співака, науковця, 
доктора історичних наук, професора. Його діяльність пов’язана 
із становленням та розвитком Ужгородського університету. на-
родився в м. Шпола на Черкащині (1925–1971) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

13 – 150-річчя від дня народження Ендре оцела (армін адлер), ре-
дактора, журналіста. народився в м. Ужгороді (1865–1935) 

14 – 95-річчя від дня народження степана Михайловича стойки, 
доктора біологічних наук, професора, лауреата Державної премії 
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України в галузі науки і техніки, лауреата Європейської премії 
петера Йозефа ленне, одержаної за заслуги у галузі охорони 
природи. народився в с. кричові тячівського р-ну (1920)

14 – 90-річчя від дня народження Гаврила Михайловича рошка, 
науковця, фауніста та еколога, знавця етномофауни Україн-
ських карпат. народився в с. Бенедиківцях Мукачівського р-ну 
(1925–1979) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

15 – 100-річчя від дня народження Юрія Миколайовича Горняка, 
воїна 1-ої Чехословацької окремої бригади, кадрового військового 
Чехословацької народної армії, особистого секретаря президента 
людвіка свободи, полковника. народився в с. волосянка велико-
березнянського р-ну (1915–1989)

16 – 80-річчя від дня народження Івана Іванча, режисера-постанов-
ника. народився в с. Матовці свидницького округу (словаччина) 
(1935–1994)

17 – 110-річчя від дня народження Івана Бенціоновича кагана, 
учасника Другої світової війни, підпоручика, громадського діяча. 
народився в м. Мукачеві (1905–1984)

18 – 115-річчя від дня народження Деже Дьєрі, угорського поета, 
письменника, журналіста, лауреата премії ім. аттіли Йожефа. 
тривалий час жив і працював у Берегові, Мукачеві та Ужгороді. 
народився в м. рімасомбат (Угорщина) (1900–1974)

18 – 85-річчя від дня народження Йосипа Йосиповича Бокшая (мо-
лодшого), живописця. народився в м. Ужгороді (1930–2002) 

18 – 70-річчя від дня народження василя Горкая, релігійного діяча. 
народився в с. серне Мукачівського р-ну (1945)

18 – 70-річчя від дня виходу першого номера газети ,,пряшевщина”. 
відповідальний редактор – в. караман, фактичний редактор – 
Ф. лазорик. активними дописувачами тижневика були: в. ка-
пішовський, І. Мацинський, Ф. Іванчов, в. Гренджа-Донський, 
Ю. Боролич та ін. (1945–1951) 

20 – 95-річчя від дня народження Гаврила логойди, борця-антифа-
шиста. народився в с. руське Мукачівського р-ну (1920–1944)

20 – 90-річчя від дня народження Йосифа товта, педагога, свяще-
ника. народився в с. Ганиська кошицького округу (словаччина) 
(1925)
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20 – 70-річчя від дня народження павла лопати, художника. народив-
ся в с. калинів Меджилабірського округу (словаччина) (1945)

20 – 70 років тому постановою народної ради Закарпатської Украї ни 
відкрито перший на Закарпатті мистецький навчальний зак лад – 
Ужгородську дитячу музичну школу № 1 ім. п. Чайковського 
(1945) 

21 – 80-річчя від дня народження Івана яцоша, релігійного діяча. на-
родився в с. паризівці снинського округу (словаччина) (1935)

21 – 75-річчя від дня народження Євгенії яківни погоріляк, канди-
дата фізико-математичних наук, доцента кафедри алгебри УжнУ. 
народилася в м. Макіївка Донецької обл. (1940) 

22 – 120-річчя від дня народження Бели Іллеша (ліпнер), угорського 
письменника, журналіста, лауреата премії ім. л. кошута (1950, 
1955). народився в м. кошіце (словаччина), дитячі та юнацькі 
роки свого життя провів у Берегові та сваляві (1895–1974) 

22 – 95-річчя від дня народження Григорія олексійовича Даниль-
кевича, педагога, історика. народився в с. свірневе (нині Голо-
ванівського р-ну) кіровоградської обл. (1920–2002) 

23 – 100-річчя від дня народження Михайла Михайловича лазара, 
воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи, підполковника. 
народився в с. порошкові перечинського р-ну (1915–?)

24 – 105-річчя від дня народження Дюли ортутаї, культурного ді-
яча, міністра у справах релігії та освіти, фольклориста, члена 
академії наук Ур, лауреата премії ім. Баумгартена (1937, 1942) та 
Державної премії (Угорщина). в 1971 р. – член відділу мистецтв 
та фольклору Закарпатського наукового товариства; з 1971 р. – 
викладач угорського факультету УжнУ. народився в м. суботіца 
(сербія) (1910–1978) 

24 – 85-річчя від дня народження Івана каліста, педагога. народився 
в с. кружлів Бардіївського округу (словаччина) (1930)

24 – 70-річчя від дня народження Івана Івановича Гарастея, педагога, 
поета, військового діяча. поезії І. І. Гарастея часто друкувались 
під псевдонімом – Іван Буштинський. народився в смт Буштині 
тячівського р-ну (1945–1999)

25 – 125-річчя від дня народження остапа вахнянина, педагога, плас-
тового і культурного діяча на Закарпатті в 20-ті роки XX століття. 
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народився в м. стрий львівської області. похований в м. Ужгороді 
(1890–1924)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

26 – 95-річчя від дня народження василя Івановича русина, воїна 
Чехословацького корпусу людвіка свободи, полковника. наро-
дився в с. перехресному воловецького р-ну (1920)

26 – 85-річчя від дня народження Юрія Юрійовича сливки, докто-
ра історичних наук, професора. народився в с. нове Давидково 
Мукачівського р-ну (1930) 

27 – 80-річчя від дня народження Івана Чорного, педагога, економіста. 
народився в с. Чабалівці Меджилабірського округу (словаччина) 
(1935)

28 – 120-річчя від дня народження Йосифа сірки, громадського та 
релігійного діяча. Досліджував історію та мовні особливості За-
карпаття. народився в м. Броди (1895–1961)

28 – 100-річчя від дня народження Івана пісьо, педагога, культурного 
діяча. народився в м. Меджилабірці (словаччина) (1915–1973)

29 – 150-річчя від дня смерті олександра васильовича Духновича, 
громадсько-культурного діяча-будителя, поета, письменника, 
педагога, публіциста, збирача фольклору (1803–1865) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік” 

30 – 75-річчя від дня народження Марії Мачошко, співачки. народи-
лася в с. потічки стропківського округу (словаччина) (1940)

30 – 25-річчя від дня утворення спілки перекладачів художньої та 
фахової літератури. найвищим органом спілки є членські збори 
(словаччина) (1990)

31 – 80-річчя від дня народження андрія луцика, актора. народився 
в с. радвань-на-лабірці Меджилабірського округу (словаччина) 
(1935)

31 – 60-річчя від дня народження ольги Борисівни Мальцевої, кан-
дидата медичних наук, лікаря-пульмонолога. автор 70 раціона-
лізаторських пропозицій, двох патентів на винаходи. народилася 
в м. Ужгороді (1955)
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Квітень 
2 – 100-річчя від дня народження Юрія Гуловича, воїна Чехосло-

вацького корпусу людвіка свободи, надпоручика. народився в 
с. Майдані Міжгірського р-ну (1915–?)

2 – 75-річчя від дня народження лідії володимирівни пирогової, 
народної артистки України, члена художньої ради Мукачівсько-
го російського драматичного театру. народилася в м. Харкові 
(1940)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

4 – 110-річчя від дня народження Федора Михайловича Шимо-
новського, співака і хорового диригента, учителя, старійшини 
просвітянського руху на Закарпатті. народився в с. лопушанка 
свалявського р-ну (1905–2000) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

4 – 95-річчя від дня народження Михайла Йосиповича кречковського, 
воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи, полковника. 
народився в с. лохові Мукачівського р-ну (1920)

4 – 80-річчя від дня народження павла алеша, педагога, історика, 
церковного діяча. народився в с. ржиміце округу оломоуц (Че-
хія) (1935)

4 – 75-річчя від дня народження Михайла Михайловича коцана, за-
служеного працівника культури України. нагороджений орденом 
,,Знак пошани”, медалями та дипломами лауреата республікан-
ських та всесоюзних конкурсів духових оркестрів. народився в 
с. Горбки виноградівського р-ну (1940) 

5 – 80-річчя від дня народження Івана панчури, педагога, громад-
ського діяча. народився в с. нягів Меджилабірського округу 
(словаччина) (1935)

5 – 70-річчя від дня народження людмили Захарівни Григаш, за-
служеного працівника культури України, директора обласної 
універсальної наукової бібліотеки (1989–2014). народилася в 
м. нижній тагіл свердловської області (росія) (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік” 

5 – 70-річчя від дня народження василя петровича Бухала, поета. 
Друкувався у періодичних  виданнях та збірниках творчості мо-
лодих. автор збірки поезій ,,робота сонця” та збірки сонетів ,,на 
околиці літа”. народився в с. тереблі тячівського р-ну (1945) 
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7 – 75-річчя від дня народження василя Маркулина, громадсько-
політичного діяча. народився в с. Медведівцях Мукачівського 
р-ну (1940)

8 – 100-річчя від дня народження Івана Івановича Берегі, воїна Чехос-
ловацького корпусу людвіка свободи, підполковника. народився 
в смт воловець (1915)

8 – 80-річчя від дня народження степана половки, культурно-
освітнього діяча. народився в с. Збудський рокитів Гуменного 
округу (словаччина) (1935)

8 – 65-річчя від дня народження надії вархол (дів. прізв. вар’ян), 
фольклориста, письменниці. народилася в с. Хмельова Бардіїв-
ського округу (словаччина) (1950)

10 – 65-річчя від дня народження Миколи рішка, журналіста. на-
родився в м. Берегові (1950)

11 – 135-річчя від дня народження Івана кокинчака, церковного діяча, 
правника. народився в с. соливар біля пряшева (словаччина) 
(1880–1965)

12 – 215-річчя від дня смерті арсенія коцака (олексія Федоровича), 
вченого-мовознавця, поета, педагога, історика, філософа, теолога. 
народився в с. великий Буковець, колишньої Шаришської жупи 
(тепер Буковець свидницького округу східно-словацького краю) 
(1737–1800) 

12 – 90-річчя від дня народження петра Гроцького, педагога, гро-
мадсько-культурного діяча. народився в с. Микулашова Бардіїв-
ського округу (словаччина) (1925)

12 – 65-річчя від дня народження володимира Михайловича Міци, 
фізика, професора кафедри твердотільної електроніки з/с Ін-
формаційної безпеки фізичного факультету УжнУ. народився в 
м. Мукачеві (1950) 

14 – 90-річчя від дня народження Єлизавети людвигівни Бедзір-
кремницької. працювала у галузі живопису та графіки. народи-
лася в м. Ужгороді (1925–1978) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

15 – 95-річчя від дня народження Михайла Бандурчака, підприємця. 
народився в с. Доробратові Іршавського р-ну (1920–1984)

16 – 95 років тому було влаштоване перше у краї ,,Шевченківське 
свято” з нагоди 59-х роковин від дня смерті поета. Цим святом 
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невмируща спадщина великого кобзаря України вийшла на за-
карпатську сцену і стала органічною частиною культурного життя 
карпатської України (1920) 

17 – 90-річчя від дня народження Івана кимака, педагога, мовоз-
навця. народився в с. Збудська Біла Меджилабірського округу 
(словаччина) (1925–1982)

17 – 85-річчя від дня народження павла карловича Балли, живо-
писця. народився в с. павловці (словаччина) (1930) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

17 – 85-річчя від дня народження Йосифа крайняка, інженера-
проектанта. народився в с. красний Брід Меджилабірського 
округу (словаччина) (1930)

17 – 80-річчя від дня народження василя Юрійовича турянчика, 
футболіста, захисника, заслуженого майстра спорту срср. на-
родився в смт Чинадійові Мукачівського р-ну (1935)

19 – 70-річчя від дня народження олександра Миколайовича саллера, 
живописця. народився в м. Хусті (1945–2002) 

20 – 85-річчя від дня народження Йосифа пригоди, співака. на-
родився в с. петровани пряшівського округу (словаччина) 
(1930–1987)

22 – 100-річчя від дня народження василя Гривни, історика, педа-
гога. народився в с. Бехерів Бардіївського округу (словаччина) 
(1915–1987)

24 – 105-річчя від дня народження Штефана Максимільяновича 
Монорі, воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи, над-
поручика. народився в м. Ужгороді (1910–1943)

24 – 100-річчя від дня народження Юрія васильовича Мешка, воїна 
Чехословацького корпусу людвіка свободи, майора. народився 
в с. тур’ї-ремети перечинського р-ну (1915–?)

24 – 95-річчя від дня виходу в Ужгороді першого номеру газети ,,на-
род”, виходила у 1920–1921 рр. 

28 – 100-річчя від дня народження Івана Дмитровича кепича, воїна 
Чехословацького корпусу людвіка свободи, підполковника. на-
родився в с. великі лучки Мукачівського р-ну (1915–1985)

29 – 80-річчя від дня народження Йосифа танчина, педагога, гро-
мадсько-культурного діяча. народився в с. андрійова Бардіїв-
ського округу (словаччина) (1935)
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30 – 105-річчя від дня народження Марка Бараболі (Івана Федоро-
вича рознійчука), письменника, сатирика. народився в с. тре-
бушанах на Мараморощині (нині с. Ділове рахівського р-ну) 
(1910–1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

30 – 95-річчя від дня заснування газети ,,Закарпатська правда” 
(1920)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

30 – 85-річчя від дня народження Юрія варги, лікаря, письменни-
ка. народився в с. Бжани стропківського округу (словаччина) 
(1930) 

 Травень 
1 – 115-річчя від дня смерті Міхая Мункачі (ліб), видатного представ-

ника угорського та європейського демократично-реалістичного 
живопису. народився в м. Мукачеві (1844–1900)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

1 – 100-річчя від дня народження Миколи онуфрійовича Дреботи, 
підполковника. народився в с. Богдан рахівського р-ну (1915)

1 – 90-річчя від дня народження Юрія Івановича стенчука, гро мад-
сько-політичного діяча. народився в с. кваси рахівського р-ну 
(1925–2009)

2 – 130-річчя від дня народження Йожефа Гаті, активного діяча ро-
бітничого руху, журналіста, письменника. народився в м. Унгвар 
(нині м. Ужгород) (1885–1945) 

2 – 70 років тому після багатотисячного мітингу напередодні Дня 
перемоги ужгородцями був закладений фундамент меморіаль-
ного комплексу ,,пагорб слави”. автор проекту – архітектор 
а. Згореллі (1945) 

3 – 75-річчя від дня народження ольги Іштванівни терек-Медвецкі, 
доктора біологічних наук, профессора, завідувачки кафедри фізіо-
логії рослин львівського державного університету. народилася в 
с. тисасірма (нині с. Дротинці) виноградівського р-ну (1940) 

5 – 105-річчя від дня народження павла петровича Цібере, юриста, 
підкарпаторусинського політичного і культурного діяча. наро-
дився в с. Залужжі Мукачівського району (1910–1979) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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6 – 65-річчя від дня народження Юрія кохана, заслуженого лікаря 
України, громадсько-політичного діяча. народився в смт коль-
чино Мукачівського р-ну (1950)

7 – 80-річчя від дня народження анни Забавської (дів. прізв. Біттнер), 
актриси. народилася в с. камйонка старолюбовнянського округу 
(словаччина) (1935)

7 – 75-річчя від дня народження Миколи степановича Гама, вченого-
хіміка. він є автором та співавтором понад 40 наукових праць, 
підручника ,,основи фізичної та колоїдної хімії”. народився 
в с. Горянах Ужгородського р-ну (нині в складі м. Ужгорода) 
(1940) 

8 – 85-річчя від дня народження омеляна Дмитровича Довганича, 
доктора історичних наук, краєзнавця, журналіста і публіциста. 
народився в с. нижнє селище Хустського р-ну (1930–2009) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

9 – 100-річчя від дня народження Миколи Івановича кухаренка, Героя 
радянського союзу, генерал-майора, громадського діяча. Жив і 
працював в м. виноградові. народився в с. яковлєві андріївського 
р-ну Донецької обл. (1915–2009)

9 – 95-річчя від дня створення Закарпатського крайового товариства 
,,просвіта” (1920) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

11 – 85-річчя від дня утворення товариства українських інженерів 
у Братиславі (словаччина) (1930–1947)

12 – 95-річчя від дня народження Івана петровича Медулича, учас-
ника Другої світової війни у складі 1-го Чехословацького корпусу, 
полковника Чехословацької армії. народився в с. нижній студе-
ний Міжгірського р-ну (1920)

12 – 60-річчя від дня народження Марії пилипчак (уродж. кадар), 
члена спілки композиторів України. народилася в м. Хусті 
(1955) 

13 – 220-річчя від дня народження павела Йожефа Шафарика, 
чеського і словацького філолога, історика, етнографа, видатного 
сла віста (1795–1861)

13 – 100-річчя від дня народження Івана Михайловича сабадоша, 
делегата першого з’їзду народних комітетів Закарпатської 
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України , вчителя, краєзнавця. народився в с. Задньому (нині 
с. при боржавське) Іршавського р-ну (1915) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

13 – 70-річчя від дня народження Миколи Федьковича, художника. 
народився в м. Ужгороді (1945)

13 – 65-річчя від дня народження наталії Гаврилівни Шимші (дів. 
прізв. смочкова), музиканта-педагога по класу фортепіано. Її 
учні – постійні призери обласних, всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів та фестивалів. народилася в м. Хусті (1950) 

14 – 175-річчя від дня народження Юрія Ігнаткова (Ігнатов), педагога, 
публіциста, мовознавця. народився в м. Михалівці (словаччина) 
(1840–1885)

15 – 65-річчя від дня народження Івана Івановича пастеляка, за-
служеного працівника культури України. танці, які створив Іван 
пастеляк – ,,турянський”, ,,сувенір Закарпаття”, хореографічна 
композиція ,,карпати” – увійшли до репертуару багатьох танцю-
вальних колективів України та за кордоном. народився в с. сімері 
перечинського р-ну (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

16 – 260-річчя від дня народженя яноша Дерчені (Weisz), лікаря, 
науковця, мінеролога. У 1800 р. створив галуновий завод у под-
герінгі, у 1809 р. – у с. ковасо, у 1825 р. – у с. пустакерепец. У 
1793 р. від короля дістав володіння у с. Дерцен тому і поміняв 
прізвище на Дерчені. народився в м. сепешсомбат, а помер в 
м. Мукачеві (1755–1837) 

18 – 80-річчя від дня народження Івана Михайловича Чаварги, кан-
дидата історичних наук, доцента, адміністратора вищої школи. 
народився в с. Гусний великоберезнянського р-ну (1935) 

21 – 105-річчя від дня народження Юрія васильовича Гриндича, 
воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи, підпоручика. 
народився в с. Ужок великоберезнянського р-ну (1910–1945)

21 – 95-річчя від дня створення драматичного гуртка при товаристві 
,,просвіта”, що постав з ,,руського культурного комітету”, засно-
ваного ще у грудні 1919 р. д-ром Данилом старухою. Драматич-
ний гурток ,,просвіти”, під адмініструванням Михайла винаря, 
дав декілька вистав, одначе діяльність його не виступала за межі 
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аматорських драматичних гуртків та їх характеру й не могла стати 
основою постійного театру (1920) 

22 – 70-річчя від дня народження Івана Юрійовича петровція, по-
ета, прозаїка, перекладача. народився в с. осій Іршавського р-ну 
(1945)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

23 – 65-річчя від дня народження володимира Юрійовича товтина, 
поета і прозаїка. народився в с. вовковому Ужгородського р-ну 
(1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

23 – 65-річчя від дня народження ростислава степановича стойка, 
доктора біологічних наук, соросівського професора. народився 
в с. Горянах Ужгородського р-ну (нині в складі м. Ужгорода) 
(1950)

23 – 50-річчя від дня народження Юрія володимировича андрашка, 
доктора медичних наук, завідувача кафедри шкірних та венероло-
гічних хвороб УжнУ, головного дерматовенеролога Закарпаття, 
голови проблемної комісії по дерматовенерології МоЗ та наМн 
України, віце-президента Української академії дерматовенеро-
логії, віце-президента Української асоціації псоріазу, першого 
президента Євро-азійської асоціації дерматовенерологів, голови 
Закарпатського осередку асоціації лікарів дерматовенерологів 
та косметологів, члена Угорської академії наук. народився в 
м. Мукачеві (1965)

24 – 80-річчя від дня народження степана Глогинця, педагога, 
громадсько-культурного діяча. народився в с. Збудський рокитів 
Гуменного округу (словаччина) (1935)

24 – 70-річчя від дня народження Юрія Івановича Гевази, вченого-
хіміка. він плідно працює над пошуком та розробкою технологіч-
них процесів одержання різних фізіологічно-активних речовин, 
які знайшли практичне застосування у медицині, ветеринарії, 
сільському господарстві, машинобудуванні та інших галузях 
народного господарства. З вересня 1999 р. Ю. І. Геваза працює 
професором кафедри хімії київського національного торговельно-
економічного університету. народився в м. перечині (1945) 

24 – 70-річчя від дня утворення молодіжної організації на пряшів-
щині ,,союз молоді карпат” (сМк). на установчих зборах було 
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ухвалено тимчасовий статут за зразком статуту союзу молоді 
Закарпатської України (1945–1949)

26 – 65-річчя від дня народження в’ячеслава Івановича віньковсько-
го, художника декоративно-прикладного мистецтва, члена націо-
нальної спілки художників України. народився в с. Маниківці 
Михайлівського р-ну Хмельницької обл. (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

27 – 145-річчя від дня народження володимира Юліановича охри-
мовича, науковця-етнографа. після поїздки лінгвіста по території 
Мараморощини і перебування його в Мукачеві він видав книгу 
,,враження з Угорської русі” (львів, 1895), де приділив певну 
увагу побуту закарпатських українців, порушив ряд проб лем, 
пов’язаних з історичним розвитком нашого краю. народився 
в с. велдіж Долинського повіту на станіславщині (нині Івано-
Франківська область) (1870–1931) 

29 – 85-річчя від дня народження ярослава Хлипняча, громадсько-
політичного діяча, почесного громадянина м. Мукачева. народив-
ся в с. кривка турківського р-ну львівської обл. (1930)

30 – 95-річчя від дня народження Івана Івановича Микити, підпол-
ковника. народився в смт Буштині тячівського р-ну (1920)

30 – 80-річчя від дня народження степана пажура, історика. наро-
дився в с. Зубне Гуменного округу (словаччина) (1935)

30 – 70-річчя від дня народження катерини Іванівни Горват, кандида-
та філологічних наук, доцента кафедри угорської філології УжнУ, 
лінгвіста, співавтора підручників угорської мови для 4-5 кл., 
члена Закарпатського угорськомовного наукового товариства. 
народилася в с. тісакерестур (нині с. перехрестя) виноградів-
ського р-ну (1945) 

Червень
1 – 100-річчя від дня народження петра васильовича леднея, по-

ручика. народився в с. репинному Міжгірського р-ну (1915–?)
1 – 90-річчя від дня народження василя Герасимовича Чумака, кри-

тика, літературознавця. народився в с. свинарки Христинівського 
р-ну Черкаської області (1925) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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1 – 80-річчя від дня народження Гелени Миколаївни поляк-Шеремет, 
заслуженої артистки України. народилася в м. Ужгороді (1935)

1 – 60-річчя від дня народження Ірини Іванівни пацкань (дів. прізв. 
кобеляцька), кандидата медичних наук, доцента кафедри охорони 
материнства та дитинства Фпо УжнУ. автор 45 наукових праць, 
у тому числі авторських свідоцтв на винахід та раціоналізатор-
ських пропозицій. народилася в м. кам’янець-подільському 
Хмельницької обл. (1955) 

3 – 85-річчя від дня народження степана степановича Буцка, 
вченого-хіміка. він є відомим спеціалістом у галузі фотохімії, 
координаційної хімії, біонеорганічної хімії та хімічних проблем 
екології. Є автором понад 100 наукових праць, 6 винаходів. на-
родився в м. Мукачеві (1930) 

3 – 70 років тому на центральній площі м. Мукачева відбулося уро-
чисте відкриття пам’ятника воїнам та партизанам, які загинули 
в боях за визволення міста (автор – с. носов) (1945) 

6 – 125-річчя від дня народження петра Жидовського, громадського 
діяча. народився в с. Шариське ястраб’є старолюбовнянського 
округу (словаччина) (1890–1947)

9 – 60-річчя від дня народження сергія Івановича Устича, кандидата 
філософських наук, доцента, дипломата, державного діяча. на-
родився в с. Загатті Іршавського р-ну (1955)

10 – 60-річчя від дня народження людмили вадимівни лимонової, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри російської літе-
ратури УжнУ. народилася в м. Мукачеві (1955)

12 – 75-річчя від дня народження валерії олександрівни Юрченко, 
поетеси, художника-аматора, відомого фахівця бібліотечної 
справи. працювала в Закарпатській обласній бібліотеці для ді-
тей ім. Д. вакарова на посаді методиста, заступника директора 
з наукової роботи, директором бібліотечного відділу обласного 
медичного інформаційно-аналітичного центру. вона підготувала 
понад 60 публікацій з питань культури, бібліотечної роботи, етики. 
народилася в м. кремінному на луганщині (1940) 

13 – 75-річчя від дня народження пилипа сідлецького, прозаїка. 
працював на Закарпатті, став лауреатом річного конкурсу, який 
проводила газета ,,новини Закарпатття” (1992). народився в 
с. тростянець тиврівського р-ну на вінниччині (1940–1993). 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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13 – 75-річчя від дня народження Івана Дмитровича олексеюка, 
вченого-хіміка. він є автором та співавтором понад 350 наукових 
праць, 12 винаходів, 7 монографій та 10 посібників. І. Д. олек-
сеюк – відмінник освіти України, лауреат премії ім. яро слава 
Мудрого ан вищої школи. народився в с. верховині на Холмщині 
(польща) (1940) 

14 – 75-річчя від дня народження Михайла яковича Шушкевича, 
поета, полковника, почесного працівника Міністерства будівни-
цтва підприємств нафтової і газової промисловості. народився 
в с. старий вишнівець вишневецького (нині Збаразького) р-ну 
тернопільської обл. (1940)

14 – 60-річчя від дня народження тетяни Іванівни Хоменко (Шовко-
пляс), кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії 
УжнУ. народилася в м. торез Донецької обл. (1955)

15 – 90-річчя від дня народження павла Івановича Хавлюка, 
вченого-археолога, кандидата історичних наук, доцента. на-
родився в с. Жорнище (нині Іллінецького р-ну вінницької обл.) 
(1925–2001)

15 – 85-річчя від дня народження степана ванчишина, правника, 
громадського діяча. народився в с. Бодружаль свидницького 
округу (словаччина) (1930–1984)

15 – 80-річчя від дня народження василя Михайловича Бровдія, відо-
мого ученого-ентомолога, доктора біологічних наук, професора, 
академіка ан вШ України. народився в м. Іршаві (1935) 

15 – 60-річчя від дня народження олександра Георгійовича лавера, 
кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафе-
дри інформатики та фізико-математичних дисциплін УжДІІЕп. 
народився в м. Ужгороді (1955)

16 – 90-річчя від дня народження степана Григоровича Усика, 
художника і журналіста. народився в с. студеники переяслав-
Хмельницького р-ну київської обл. (1925–2001) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

17 – 90-річчя від дня народження павла Михайловича Бабця, воїна 
Чехословацького корпусу людвіка свободи, генерал-майора. на-
родився в с. Бороняво Хустського р-ну (1925)

17 – 90-річчя від дня заснування культурно-освітнього осередку 
,,руський дім”. служить для громадсько-культурної та освітньої 
роботи русинів-українців м. пряшева (словаччина) (1925)
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18 – 95-річчя від дня народження Єви Бісс, письменниці, художниці. 
народилася в с. орябина старолюбовнянського округу (словач-
чина) (1920)

20 – 125-річчя від дня народження антона адамковича, педагога. 
народився в с. Матяшка воронівського округу (східна словач-
чина) (1890–1973)

20 – 120-річчя від дня народження торисина (псевд. Деонизія Зуб-
рицького), поета, прозаїка, художника. Був учителем, а згодом 
директором пряшівської руської горожанської школи. відомий 
як художник і публіцист, що написав кілька розвідок з історії за-
карпатської літератури. один з тих небагатьох літераторів східної 
словаччини, який поряд з ,,язичієм” писав і українською мовою. 
свої поезії та прозові твори друкував на сторінках закарпатських і 
пряшівських періодичних видань – газет ,,наш рôдний край”, ,,ві-
ночок”, ,,пчôлка”, ,,русское слово”, в календарях і літературних 
альманахах т-ва ,,просвіти”. народився в с. Дячів сабинівського 
округу (словаччина) (1895–1949)

20 – 70-річчя від дня народження Жужанни олодарівни Горват, пе-
дагога, самодіяльної художниці. народилася в м. Хусті (1945) 

20 – 70 років тому постановою народної ради Закарпатської України 
було вирішено відкрити в м. Ужгороді народний музей (1945) 

20 – 70-річчя від дня заснування Закарпатського державного крає-
знавчого музею (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

20 – 60-річчя від дня народження славки Юріївни Гереші, лікаря-
терапевта. народилася в с. Білки Іршавського р-ну (1955)

22 – 100-річчя від дня народження Івана степановича ковача, полковни-
ка. народився в с. синевирська поляна Міжгірського р-ну (1915)

22 – 80-річчя від дня народження Едуарда Івановича камінсько-
го, прозаїка, журналіста, працював у редакції ,,Закарпатської 
правди”, кількох районних газет області. народився в м. києві 
(1935–1993) 

23 – 105-річчя від дня народження Мойзеша Маєровича, капітана. 
народився в смт солотвині тячівського р-ну (1910)

23 – 100-річчя від дня народження петра Михайловича пойди, фоль-
клориста. народився в с. луг рахівського р-ну (1915–2001) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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25 – 80-річчя від дня народження Івана васильовича Хіміча, вченого-
фізика-теоретика, заслуженого працівника народної освіти Укра-
їни. він є автором і співавтором більше сотні наукових праць. 
народився в м. Іршаві (1935) 

25 – 60-річчя від дня народження Івана Івановича небесника, 
вченого-педагога, громадського діяча, кандидата педагогічних 
наук, доцента, заслуженого працівника освіти України, члена 
національної спілки художників України. народився в смт се-
редньому Ужгородського р-ну (1955)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

26 – 85-річчя від дня народження Івана Юди, громадсько-культурного 
діяча, дипломата. народився в с. кленова снинського округу 
(словаччина) (1930)

26 – 70 років тому народна рада Закарпатської України прийняла 
постанову ,,про відкриття школи живопису, скульптури і школи 
художніх ремесел” (1945) 

27 – 55-річчя від дня народження оксани степанівни Бабенко, кан-
дидата медичних наук, доцента курсу радіології факультативу 
післядипломної освіти УжнУ. народилася в м. Ужгороді (1960)

27 – 45-річчя від дня урочистого відкриття обласного музею народної 
архітектури і побуту (1970) 

28 – 85-річчя від дня народження Миколи яковича попенка, тривалий 
час – диригента Закарпатського народного хору, заслуженого ар-
тиста України, лауреата обласної премії ім. Д. Задора. народився 
в м. рахові (1930) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

29 – 110-річчя від дня народження Івана Демка, громадсько-
політичного діяча. народився в с. ленартів Бардіївського округу 
(словаччина) (1905–1984)

29 – 95-річчя від дня народження Мефодія якубовича лемака, 
воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи, громадсько-
політичного діяча, поручика. народився в с. Монастирець Хуст-
ського р-ну (1920–1944)

29 – 70-річчя підписання Договору між урядами срср і Чср ,,про 
Закарпатську Україну” (1945)

30 – 55-річчя від дня народження Маріанни Іванівни кляп (дів. прізв. 
Гранчак), кандидата педагогічних наук. народилася в м. Ужгороді 
(1960) 
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Липень 
1 – 65-річчя від дня народження Івана Юрійовича Жироша, журна-

ліста. народився в с. липчі Хустського р-ну (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

1 – 50-річчя від дня народження Мар’яна Юрійовича сабова, вченого-
хіміка. народився в м. Ужгороді (1965)

2 – 120-річчя від дня народження андрія Івановича Бродія, прем’єр-
міністра першого автономного уряду карпатської України. на-
родився в с. кам’янському (до 1945 р. – кив’яжд) Іршавського 
р-ну (1895–1946) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

2 – 85-річчя від дня народження петра Миколайовича лизанця, 
вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України. 
народився в с. Ізворі (нині с. родниківка) свалявського р-ну 
(1930) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

2 – 60-річчя від дня народження Маріанни Йосипівни пак-салай, 
педагога, поетеси. народилася в с. підгорбі Ужгородського р-ну 
(1955)

3 – 105-річчя від дня народження ольги Михайлівни Дутко (дів. прізв. 
туркиняк), диригента, музичного педагога та композитора. на-
родилася в с. новоселиці, нині перечинського р-ну (1910–2004) 

3 – 75-річчя від дня народження василя Івановича якубця, вченого-
хіміка. він є автором та співавтором близько 60 наукових праць, 
7 винаходів, переможець регіонального конкурсу ,,винахід–2000”. 
народився в с. Чепа виноградівського р-ну (1940) 

3 – 55-річчя від дня народження аліси Іванівни палко, кандидата 
біологічних наук, доцента, члена спілки угорських вчених на 
Закарпатті. народилася в м. Ужгороді (1960) 

4 – 80-річчя від дня народження володимира лаврентійовича Бод-
нара, першого завідувача кафедри політології УжнУ, доцента 
факультету суспільних наук, кандидата філософських наук. на-
родився в м. Ужгороді (1935–2011)

4 – 75-річчя від дня народження Івана васильовича Григи, вченого, 
професора кафедри біохімії, фармакології та фізичних методів 
лікування медичного факультету УжнУ. народився в с. верхні 
ворота воловецького р-ну (1940)
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5 – 100-річчя від дня народження павла Івановича Месара, воїна 
Чехословацького корпусу людвіка свободи, пізніше кадрового 
військового Чехословацької народної армії, підполковника. на-
родився в смт воловець (1915)

5 – 95-річчя від дня народження петра Івановича Габовди, підпо-
ручика. народився в с. ключарках Мукачівського р-ну (1920)

5 – 90-річчя від дня народження андрія олександровича вертелець-
кого, заслуженого артиста України. народився в с. канівському 
Запорізької обл. (1925–2005) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

5 – 65-річчя від дня народження степана васильовича куна, вченого-
хіміка. народився в м. Ужгороді (1950)

6 – 85-річчя від дня народження Федора Федоровича рубіша, істо-
рика і краєзнавця. народився в с. великі лучки Мукачівського 
р-ну (1930)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

8 – 110-річчя від дня народження Юлія васильовича Боршоша-
кум’ятського, поета. народився в с. великі ком’яти виноградів-
ського р-ну (1905–1978) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

8 – 55-річчя від дня народження надії павлівни керецман (дів. прізв. 
Гранчак), кандидата історичних наук, доцента, педагога вищої 
школи. народилася в м. Іршаві (1960)

8 – 50-річчя від дня народження Михайла Михайловича лабоша, 
освітянина, громадсько-політичного діяча. народився в с. Бере-
зинка Мукачівського р-ну (1965) 

9 – 95-річчя від дня народження Іллі Михайловича симчини, воїна 
Чехословацького корпусу людвіка свободи, полковника. наро-
дився в смт Чинадійові Мукачівського р-ну (1920)

11 – 90-річчя від дня народження василя Георгійовича Габди, живо-
писця, народного художника України, лауреата обласної премії 
ім. Й. Бокшая та а. Ерделі, члена національної спілки художників 
України. народився в м. Ужгороді (1925–2003) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

11 – 80-річчя від дня народження Ігоря васильовича лацанича, на-
родного артиста України і татарстану, відомого диригента. на-
родився в смт великий Березний (1935–2003)
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11 – 60-річчя від дня народження петра петровича петрища, вченого-
історика, педагога і дипломата. народився в с. великий раковець 
Іршавського р-ну (1955)

11 – 50-річчя від дня народження наталії вікторівни Марченкової, 
композитора, педагога. народилася в м. Москві (росія) (1965)

12 – 55-річчя від дня народження ольги Михайлівни вайнагій, кан-
дидата медичних наук, доцента кафедри загальної хірургії (з кур-
сами травматології, оперативної хірургії та судової медицини) 
медичного факультету УжнУ. народилася в м. Ужгороді (1960)

13 – 85-річчя першої крайової конференції селянства (1930) 
14 – 95-річчя від дня народження Іллі карловича Гафіяка, підполков-

ника. народився в смт ясіня рахівського р-ну (1920)
14 – 65-річчя від дня народження Іштвана Удварі, угорського славіста, 

професора, доктора Угорської академії наук. відомий як дослід-
ник архівних документів, пов’язаних з історією нашого краю. 
народився в м. торньошпалцо (Угорщина) (1950–2005) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

15 – 90-річчя від дня народження василя васильовича Діянича, поета. 
народився в с. тур’я-Бистра перечинського р-ну (1925–1980) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

17 – 80-річчя від дня народження Юлії прокіпчак (дів. прізв. Джу-
ра), юриста, культурно-освітнього діяча. народилася в с. Двірці 
львівської обл. (1935)

17 – 75-річчя від дня народження олени Миколаївни касьяненко, 
одного з організаторів централізації бібліотек обасті. Бібліотеч-
ній справі вона віддала майже чотири десятиліття. народилася в 
м. ворошиловограді (нині луганськ) (1940)

18 – 80-річчя від дня народження Юрія кундрата, педагога, літера-
турознавця, перекладача, культурно-освітнього діяча. народився 
в с. Баєрівці сабинівського округу (словаччина) (1935) 

19 – 70-річчя від дня смерті августина Івановича волошина, пре-
зидента карпатської України, вченого-педагога. народився в 
с. келечині Міжгірського р-ну (1874–1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік”

21 – 80-річчя від дня народження пірошки томашівни Гадар, бібліо-
текаря, заслуженого працівника культури України. народилася в 
с. Баркасові Мукачівського р-ну (1935–2006)
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21 – 70-річчя від дня народження Юлія антоновича кула, публі-
циста, прозаїка, відмінника охорони природи України, члена 
національної спілки журналістів України. народився в с. Мокра 
перечинського р-ну (1945) 

21 – 70-річчя від дня народження Юрія степановича Шутюка, за-
служеного працівника культури російської Федерації, директора 
Закарпатського державного російського драматичного театру 
(1945) 

22 – 70-річчя від дня відкриття Меморіалу на пагорбі слави на 
честь загиблих героїв за визволення Ужгорода від фашистських 
загарбників (1945) 

23 – 95-річчя від дня народження Марії андріївни Гаврило, ви-
шивальниці, заслуженого майстра народної творчості України. 
народилася в с. рокосові Хустського р-ну (1920–2002)

23 – 70-річчя прийняття постанови народної ради Закарпатської 
України з питання реформи системи народної освіти на Закар-
патті (1945) 

24 – 95-річчя від дня народження Михайла Дмитровича короля, пол-
ковника. народився в с. нижнє селище Хустського р-ну (1920)

24 – 95-річчя від дня народження Михайла папа, науковця, доктора 
міжнародного права, почесного Голови Братства ,,карпатська січ”. 
народився в с. сірма над тисою виноградівського р-ну (1920)

25 – 115-річчя від дня народження петра Бабея, хлібороба, громад-
сько-політичного діяча. народився в с. Штефурів свидницького 
округу (словаччина) (1900–1979)

25 – 85-річчя від дня народження олексія прибули, педагога. наро-
дився в с. Городисько пряшівського округу (словаччина) (1930)

26 – 95-річчя від дня народження Івана Івановича лазара, казкаря. 
народився в с. Макарьові Мукачівського р-ну (1920) 

26 – 90-річчя від дня народження Михайла кернашевича, релігій-
ного діяча. народився в с. Чертіжне Меджилабірського округу 
(словаччина) (1925–1990)

26 – 60-річчя від дня народження антона антоновича Шепи, педаго-
га, відмінника народної освіти. народився в м. Мукачеві (1955) 

27 – 125-річчя від дня народження Михайла Гавриловича Дубров-
ського, педагога, народного учителя. народився в с. рокосові 
Хустського р-ну (1890–1974)
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29 – 115-річчя від дня народження Федора Ганчева, овочівника, Ге-
роя соціалістичної праці. народився в с. теодосієво в Болгарії 
(1900–1983)

29 – 50-річчя від дня народження Магдалини василівни опачко (дів. 
прізв. Маринець), кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 
педагогіки і психології УжнУ. народилася в смт кольчині Мука-
чівського р-ну (1965)

31 – 95-річчя від дня народження Михайла васильовича ковтана, 
воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи, полковника. 
народився в с. Гусний великоберезнянського р-ну (1920)

 Серпень 
2 – 80-річчя від дня народження адальберта адальбертовича Бовді, 

доктора фізико-математичних наук, професора кафедри алгебри 
УжнУ. народився в с. павлово Ужгородського р-ну (1935)

2 – 80-річчя від дня народження степана пружинського, педагога, 
протоієрея. народився в с. Удоль старолюбовнянського округу 
(словаччина) (1935)

2 – 75-річчя від дня народження тібора севлеші, видатного лікаря-
невролога, засновника і голови тячівського кругу Шімона Голло-
ші (1987), письменника, публіциста. народився в м. Берегові 
(1940) 

3 – 95-річчя від дня народження Івана Гавриловича Мельника, 
поета-пісняра. народився в с. великий раковець Іршавського 
р-ну (1920–1977) 

4 – 95-річчя від дня народження Івана пиханича, педагога, гро-
мадсько-культурного діяча. народився в с. нижна писана свид-
ницького округу (словаччина) (1920–1988)

5 – 100-річчя від дня народження Михайла Гостя, воїна Чехосло-
вацького корпусу людвіка свободи, підполковника. народився 
в с. родникова Гута свалявського р-ну (1915–1986)

7 – 70-річчя від дня народження Марії Іванівни Головач, поетеси, 
перекладача. народилася в м. Мукачеві (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

8 – 55-річчя від дня народження олени Юсупівни яцканич, за-
служеного працівника культури України. нагороджена медаллю 
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лауреата 2-го всесоюзного фестивалю народної творчості, зна-
чком всесоюзної центральної ради професійних спілок ,,За до-
сягнення в самодіяльному мистецтві”. народилася в м. алма-ата 
(казахстан) (1960) 

9 – 110-річчя від дня народження андрія рудловчака, педагога, 
публіциста, громадського діяча. народився в с. нижній Жипов 
требішівського округу (словаччина) (1905–1977)

9 – 90-річчя від дня народження Іштвана арпи, доктора музикознав-
ства. народився в м. Ужгороді (1925–2001)

9 – 85-річчя від дня народження петра петровича Дурдинця, кан-
дидата економічних наук, високопрофесійного фахівця лісової та 
деревообробної промисловості України. народився в с. ромоче-
виці Мукачівського р-ну (1930) 

10 – 115-річчя від дня народження Михайла Івановича Шопляка-
козака, казкаря. народився в с. келечині Міжгірського р-ну 
(1900–1980)

10 – 95-річчя від дня народження олександра карповича Бурліна, 
живописця. народився в с. Хвалинську саратовської обл. (росія) 
(1920–1994) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

16 – 255-річчя від дня народження Дьєрдя Горвата-палоці, письмен-
ника. народився в с. палоц Унгського комітату (нині словаччина) 
(1760–?) 

16 – 115-річчя від дня народження степана Макари, педагога, гро-
мадського діяча. народився в с. крайня порубка свидницького 
округу (словаччина) (1900–1981)

18 – 95-річчя від дня народження Михайла Михайловича сабадоша, 
прозаїка, полковника. народився в с. Заднє (нині с. приборжав-
ське) Іршавського р-ну (1920–1990) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

19 – 90-річчя від дня народження петра Брудняка, дипломата, пе-
дагога. народився в с. нижній Мирошів свидницького округу 
(словаччина) (1925–1981)

19 – 75-річчя від дня народження Еміла (омеляна) Федоровича 
ландовського, кандидата історичних наук, педагога вищої шко-
ли, державного і політичного діяча. народився в с. страбичові 
Мукачівського р-ну (1940) 
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22 – 110-річчя від дня народження василя свереняка, радника мі-
ністра освіти августина Штефана, посла (депутата) до сойму 
карпатської України (1905–1985) 

24 – 270-річчя трагічної загибелі легендарного ватажка карпатських 
опришків олекси Довбуша. народився в с. печеніжині коломий-
ського повіту (нині Івано-Франківська обл.) (1700–1745) 

24 – 85-річчя від дня народження Марії корби (дів. прізв. оринич), 
актриси. народилася в с. рунина снинського округу (словаччи-
на) (1930)

24 – 80-річчя від дня народження степана степановича Долгоша, 
науковця, доктора медичних наук, професора. працював за-
відувачем кафедри факультетської хірургії УжнУ. народився в 
с. вовковому Ужгородського р-ну (1935–1990)

24 – 70 років тому народна рада Закарпатської України надала статус 
середніх педагогічних навчальних закладів колишнім учитель-
ським семінаріям (1945) 

25 – 100-річчя від дня народження Григорія Михайловича колотуші, 
прозаїка. після великої вітчизняної війни Г. колотуша працював 
в мукачівській газеті ,,прапор перемоги”, в заводській багато-
тиражці ,,Мукачівприлад”. найбільш відомі твори: ,,академик”, 
,,Безотрадное время”, ,,поездка в вишенки”, ,,на світанку”, 
,,Белый крест”, ,,осенние вечера”, ,,идеал”, ,,Голоса истории”, 
,,в мире и над миром”. народився в с. тичанівка Чернігівської 
губернії (1915–2001)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

26 – 50-річчя від дня народження ярослава Івановича студеняка, 
вченого-хіміка. народився в с. Білині рахівського р-ну (1965)

27 – 80-річчя від дня народження Марії-Магдалини Михайлівни Чу-
бірко, кандидата біологічних наук, доцента, члена всесоюзного і 
Українського ботанічного товариства; Московського товариства 
оссБ Уан; члена Закарпатської Угорської педагогічної спілки 
та Закордонного співтовариства Угорської академії наук. на-
родилася в м. Мукачеві (1935) 

28 – 65-річчя від дня народження Івана Юрійовича яцканина, пись-
менника, педагога, голови спілки українських письменників сло-
ваччини, головного редактора літературного журналу ,,Дукля” та 
українського дитячого журналу ,,веселка”. народився в с. ряшів 
Бардіївського округу (словаччина) (1950) 
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30 – 80-річчя від дня народження Юрія Гомби, партійного діяча. на-
родився в с. ромочевиці Мукачівського р-ну (1935–1992)

31 – 70-річчя відкриття Мукачівської дитячої музичної школи. спо-
чатку школа знаходилась у приватному будинку мукачівського 
музиканта і одного з перших викладачів школи Е. Горачика. 
У 1946 р. переведена на другий поверх Земельної каси, а на по-
чатку 80-х років їй передано гуртожиток педучилища (1945)

Вересень 
1 – 135-річчя від дня народження Юлія вірага, художника-портретиста 

і майстра іконопису. народився в м. Хусті (1880–1949) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

3 – 95-річчя від дня народження Михайла васильовича крічфалушія, 
воїна 1-ої Чехословацької окремої бригади, кадрового військового 
Чехословацької народної армії, генерал-майора. народився в 
с. кричові тячівського р-ну (1920)

3 – 80-річчя від дня народження анатолія Юхимовича Філіппова, 
народного артиста України, головного режисера Закарпатського 
обласного українського музично-драматичного театру. народився 
в с. соколів Зміївського р-ну Харківської обл. (1935)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

4 – 105-річчя від дня народження Михайла Дубая, педагога, художни-
ка, громадського діяча. народився в с. Гачава кошиціоколицького 
округу (словаччина) (1910–1993)

5 – 90-річчя від дня народження омеляна васильовича ваша, 
громадсько-політичного діяча. У листопаді 1944 р. був обраний 
секретарем Іршавського окружкому спілки молоді. працював 
першим секретарем Ужгородського міського комсомолу, секрета-
рем і другим секретарем обкому лксМУ, начальником управління 
культури облвиконкому, секретарем обкому компартії України. 
народився в с. лоза Іршавського р-ну (1925–1976) 

5 – 90-річчя від дня народження Михайла Михайловича кречка, ком-
позитора, народного артиста України. народився в с. порошкові 
перечинського р-ну (1925–1996) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

6 – 105-річчя від дня народження Ганни людвигівни туряниці, 
організатора і керівника революційного жіночого руху на 
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Закарпатті . народилася в с. нижній студений Міжгірського р-ну 
(1910–1943) 

6 – 85-річчя від дня народження олексія васильовича Гуменяка, пе-
дагога, літератора. народився в с-щі солотвин Богородчанського 
р-ну Івано-Франківської обл. (1930–2006)

6 – 85-річчя від дня народження Ференца (Федора) павловича Ілку, 
кандидата історичних наук. народився в с. Буча (нині Берегів-
ського р-ну) (1930)

9 – 85-річчя від дня народження василя Івановича Драгуна, кандидата 
історичних наук, етнографа, педагога вищої школи. народився в 
с. новоселиці тячівського р-ну (1930–1994)

9 – 70-річчя від дня народження тетяни Миколаївни Мельниченко 
(дів. прізв. прилєпіна), кандидата фізико-математичних наук, 
старшого наукового співробітника нДІ фізики і хімії твердого 
тіла. народилася в с. Ділове рахівського р-ну (1945)

10 – 85-річчя від дня народження Юрія Гарастея, вченого, культурного 
і громадсько-політичного діяча, почесного члена Закарпатського  
крайового товариства ,,просвіта”. народився в с. Чорноголова 
великоберезнянського р-ну (1930)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

10 – 80-річчя від дня народження Марії Юріївни Долгош, кандидата 
медичних наук, доцента кафедри госпітальної терапії медичного 
факультету УжнУ. опубліковано 78 наукових праць і 7 мето-
дичних розробок. народилася в с. Худльові Ужгородського р-ну 
(1935) 

13 – 145-річчя від дня народження Марка ведреша, скульптора, 
лауреата премії ім. кошута, заслуженого артиста Угорщини. на-
родився в м. Унгвар (м. Ужгород) (1870–1961) 

13 – вересня–6 жовтня – 70-річчя заснування Закарпатської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. потушняка (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

14 – 105-річчя від дня народження андрія Ґавули, педагога, громад-
ського діяча. народився в с. Чабини Меджилабірського округу 
(словаччина) (1910–1976)

14 – 100-річчя від дня народження Михайла Миколайовича кате-
ринюка, воїна Чехословацького корпусу людвіка свободи, під-
полковника. народився в м. рахові (1915) 
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14 – 95-річчя від дня народження Івана Михайловича сабо, полков-
ника. народився в с. Горбок Іршавського р-ну (1920)

14 – 65-річчя від дня народження Михайла Івановича ряшка, журна-
ліста, поета. народився в с. пашківці воловецького р-ну (1950) 

16 – 80-річчя від дня народження Єлизавети (Ержебет) Федорівни 
Гортвай, угорського літературознавця, кандидата філологічних 
наук, публіциста, редактора підручників угорської літератури для 
4, 5, 8 кл., співголови тУІЗу. нагороджена медаллю ім. Макаренка 
(1988). народилася в м. Ужгороді (1935)

16 – 80-річчя від дня народження Галини петрівни Герасимової, 
кандидата філологічних наук, літературознавця, бібліографа. 
народилася на ст. Биково (нині раменського р-ну Московської 
обл.) (1935) 

17 – 95-річчя від дня народження Миколи Миговича, громадського 
діяча, члена Центральної ради карпатської України. народився 
в с. Дубрівка Ужгородського р-ну (1920–2003)

17 – 70-річчя від дня народження Івана олександровича Мандрика, 
вченого, доктора історичних наук, професора, завідувача ка-
федри нової і новітньої історії та історіографії УжнУ. в період 
1996–2004 рр. був деканом історичного факультету. народився в 
смт вишкові Хустського р-ну (1945) 

20 – 95-річчя від дня народження анастасії василівни смеренської, 
кандидата медичних наук, доцента та завідувача кафедрою мікро-
біології УжнУ. автор понад 70 друкованих наукових праць. народи-
лася в ст. старо-Ізобільна ставропольського краю (росія) (1920) 

20 – 95-річчя від дня народження Михайла васильовича Галушки, 
майора. народився в с. лінцях Ужгородського р-ну (1920)

20 – 85-річчя від дня народження тиберія ладиславовича поповича, 
майстра спорту срср, заслуженого тренера України. народився 
в м. Мукачеві (1930–2008) 

22 – 85-річчя від дня народження ольги кратюк (дів. прізв. осиф), 
публіциста, громадсько-культурного діяча. народилася в с. лю-
тина сабинівського округу (словаччина) (1930)

22 – 80-річчя від дня народження Миколи Івановича Довгошея, док-
тора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної 
премії України в галузі науки і техніки, заслуженого винахідника  
України. З 1958 р. працював старшим викладачем кафедри 
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загальної  фізики УжнУ, а в 1976–1987 рр. завідував кафедрою 
фізичних основ мікроелектроніки УжнУ. народився в с. вороньки 
Чорнухинського р-ну полтавської обл. (1935) 

23 – 95-річчя від дня народження лідії андріївни владимир, канди-
дата філологічних наук, доцента кафедри іноземних мов УжнУ. 
народилася в с. сільце Іршавського р-ну (1920)

24 – 100-річчя від дня народження Галії Габдарахманівни степанової-
нікітіної, доктора медичних наук, професора. У 1959–1984 рр. 
Завідувала кафедрою оперативної хірургії та топографічної 
анатомії УжнУ. народилася в с. Зилін-карам Гафурійського р-ну 
(Башкирія) (1915) 

24 – 95-річчя від дня народження Михайла андрійовича оро-
са, громадсько-політичного діяча, члена крайового проводу 
організації оУн. народився в смт Буштині тячівського р-ну 
(1920–1994)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

25 – 120-річчя від дня народження сергія тимофійовича орловсько-
го, вченого-хіміка, основоположника наукової школи аналітиків . 
З 18 жовтня 1945 р. працював в Ужгородському університеті. 
У лютому 1965 р. с. орловський став завідувачем кафедри 
аналітичної хімії кХтІХт в м. києві. народився в с. Григорівка 
обухівського р-ну київської обл. похований в м. києві на кла-
довищі у нивках (1895–1979) 

25 – 80-річчя від дня народження Івана стародуба, лікаря-сто мато-
лога, відмінника охорони здоров’я срср. народився на полтав-
щині (1935)

25 – 70-річчя від дня смерті Бели Бартока, угорського композитора, 
піаніста, музикознавця. серед зібраних ним фольклорних му-
зичних матеріалів є записи закарпатських мелодій. народився в 
нодьсенміклош (румунія). Дитячі та юнацькі роки композитора 
пов’язані із виноградівщиною (1881–1945) 

27 – 105-річчя від дня народження Івана пивоварника, педагога, 
громадського діяча. народився в с. луків Бардіївського округу 
(словаччина) (1910–1967)

27 – 85-річчя від дня народження олексія васильовича Хланти, на-
уковця, кандидата історичних наук, доцента. народився в с. ко-
пашнові Хустського р-ну (1930–2004) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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28 – 70-річчя від дня народження андрія андрійовича Чічура, пе-
дагога, історика. народився в смт солотвині тячівського р-ну 
(1945)

29 – 130-річчя від дня випуску літературно-художнього журналу 
,,листок”, який виходив в м. Ужгороді. Друкувалися матеріа-
ли науково-популярного, художнього та релігійного характеру 
(1885–1903)

29 – 105-річчя від дня народження Йолани андріївни торбич, відомої 
закарпатської вишивальниці, лауреата ІІ всесоюзного фестива-
лю народної творчості, заслуженого майстра народної творчості 
України. народилася в с. відрань (словаччина) (1910–2002) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

29 – 90-річчя від дня народження андрія караффи, педагога, гро-
мадсько-культурного діяча. народився в с. Дрєниця сабинівського 
округу (словаччина) (1925)

29 – 80-річчя від дня народження Юрія олександровича Чулея 
(протоієрей Георгій), релігійного діяча, настоятеля свято-петро-
павловського православного храму с. Білки Іршавського р-ну. 
народився в с. нанкові Хустського р-ну (1935)

29 – 80-річчя від дня народження левка Євгеновича Довговича, 
культурно-освітнього діяча. народився в м. Ужгороді (1935)

29 – 75-річчя від дня народження Дмитра Михайловича Федаки, 
літературознавця, критика. народився в с. кальнику Мукачів-
ського р-ну (1940)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

Остання субота вересня – святкування дня м. Ужгорода 

Жовтень 
1 – 180-річчя від дня народження остапа волощака, флориста, бо-

таніка-географа. народився в м. яворове на львівщині (1835–
1916)

2 – 85-річчя від дня народження Михайла Івановича алмашія, за-
служеного вчителя України, хормейстера, громадського діяча 
русинської орієнтації. народився в с. ромочевиці Мукачівського 
р-ну (1930) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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3 – 110-річчя від дня народження Юліуса калмана, надпоручика. 
народився в с. Білки Іршавського р-ну (1905)

3 – 65-річчя від дня народження ольги людвигівни скакандій, гра-
фіка, живописця, художника декоративно-прикладного мистецтва, 
лауреата обласної премії ім. Й. Бокшая та а. Ерделі. народилася 
в с. Брід Іршавського р-ну (1950)

5 – 185-річчя від дня народження тиводара (теодора) яноша легоць-
кого, історика, археолога і музикознавця. народився в Фунжіне 
(Югославія) (1830–1915) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

5 – 100-річчя від дня народження Михайла Івановича Чернеги, воїна 
1-ої Чехословацької окремої бригади, майора. народився в с. Ду-
бриничах перечинського р-ну (1915–1986)

6 – 65-річчя від дня народження Гейзи Фодора, поета, педагога. 
З 1988 р. член творчого об’єднання ім. а. Йожефа; з 1992 – член 
спілки письменників Угорщини та член Закарпатського відді-
лення спілки письменників; з 2002 – член редакторської комісії 
журналу ,,Együtt” (,,разом”). народився в с. Дерцені Мукачів-
ського р-ну (1950) 

8 – 105-річчя від дня народження теодора Дерця, педагога. народився 
в с. крайня порубка свидницького округу (словаччина) (1910)

10 – 105-річчя від дня народження василя клочурака, активного 
дія ча ,,просвіти”, ,,пласту”, члена карпатської січі. народився 
в с. Чорна тиса, що була присілком смт ясіня рахівського р-ну 
(1910–2000) 

10 – 95-річчя від дня народження Юрія прохазки, культурно-
освітнього діяча, хореографа. народився в с. високе поблизу 
м. Житомира (1920–1995)

10 – 85-річчя від дня народження Івана Цвика, педагога, громадсько-
політичного діяча. народився в с. Зубне Гуменного округу (сло-
ваччина) (1935)

11 – 65-річчя від дня народження Михайла Івановича пітюлича, 
економіста, автора концепції еколого-економічного розвитку За-
карпатської області. народився в смт великий Березний (1950) 

14 – 160-річчя від дня народження Юрія-калмана Юрійовича Жатко-
вича, історика, етнографа і перекладача. народився в м. Ужгороді 
(1855–1920) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”
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14 – 100-річчя від дня народження вільмоша-Йожефа Іштвановича 
Береца, художника-графіка, члена національної спілки художни-
ків України. народився в м. сігеті (румунія) (1915–1999) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

14 – 90-річчя від дня народження Д’єрдя андора, журналіста, автора 
численних публікацій на сільськогосподарську тематику, пере-
кладача (1925–2001)

14 – 70-річчя від дня народження петра людвиговича Шолтеса, 
живописця, учасника обласних, всеукраїнських та закордонних 
художніх виставок, члена національної спілки художників Укра-
їни. народився в м. Ужгороді (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

15 – 235 років тому відбулося освячення воздвиженського собор-
ного храму в Ужгороді на день іменин цесарівни Марії терезії 
єпископом а. Бачинським (1780) 

15 – 95-річчя від дня народження Івана Федоровича комловшія, 
прозаїка, краєзнавця. народився в передмісті Мукачева росви-
гові (1920–1996) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

16 – 230-річчя від дня народження Михайла Манковича, художника. 
народився в с. Блажівці (східна словачина) (1785–1853)

16 – 125-річчя від дня народження олександра стойки, єпископа 
Мукачівської єпархії. народився в с. карачині виноградівського 
р-ну (1890–1943)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

16 – 90-річчя від дня народження Івана петровича Філя, учасника 
великої вітчизнянної війни, кандидата історичних наук. наро-
дився в с. степові Хутори (нині носівського р-ну Чернігівської 
обл.) (1925–2003)

17 – 75-річчя від дня народження яна прислупського, педагога, 
громадського діяча. народився в с. стащин снинського округу 
(словаччина) (1940)

18 – 70-річчя від дня народження Миколи логойди, підприємця, 
мецената. народився в с. негрові Іршавського р-ну (1945)

18 – 70-річчя від дня заснування першого на Закарпатті університету 
(1945) 
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18 – 65-річчя від дня народження павла Боґдана, журналіста, громад-
ського діяча. народився в с. видрань Меджилабірського округу 
(словаччина) (1950)

18 – 50-річчя від дня народження Івана Івановича Береца, журналіста. 
народився в с. Данилові Хустського р-ну (1965)

19 – 105-річчя від дня народження Федора Федоровича Манайла, 
народного художника України. народився в с. Іванівці Мукачів-
ського р-ну (1910–1978) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

19 – 105-річчя від дня народження Михайла Йосиповича Ердевдія, 
педагога, делегата першого з’їзду народних комітетів Закарпат-
ської України; брав участь у відродженні крайового товариства 
,,просвіта”. народився в с. сечовце на Земплінщині (словаччина) 
(1910–2000) 

20 – 120-річчя від дня народження степана (Штефана) Івановича 
Бочка, казкаря. народився в с. солочині свалявського р-ну 
(1895–1972)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

22 – 85-річчя від дня народження Михайла олекси, церковного та 
громадського діяча. народився в с. Машківці Гуменного округу 
(словаччина) (1930)

23 – 95-річчя від дня народження Бланки Мейсарош, викладачки 
латинської та французької мови УжнУ, була однією з фундаторів 
клубу ім. Г. Дравої. народилася в с. алшоселіште (нині с. нижнє 
селище) Хустського р-ну (1920–2008) 

23 – 85-річчя від дня народження Михайла Блихи, педагога, мово-
знавця. народився в с. прикра свидницького округу (словаччина) 
(1930)

25 – 155-річчя від дня народження Йожефа Мігаліка, мистецтво-
знавця, класного керівника Бели Бартока у нодьсевлюшській 
(виноградів) школі, члена академії наук Угорщини. народився 
в м. Гернадсурдок (Угорщина) (1860–1925)

25 – 95-річчя від дня народження василя Микитовича Мазили, кан-
дидата історичних наук, доцента. народився в с. олексинці (нині 
срібнянського р-ну Чернігівської обл.) (1920–1975) 

26 – 65-річчя від дня народження любові Миколаївни Герцег, за-
служеного працівника культури України, директора центральної 
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районної бібліотеки перечинської ЦБс. народилася в с. Шварц 
кареєвського р-ну тульської обл. (росія) (1950)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

27 – 90-річчя від дня народження Михайла Івановича Головея, 
вченого-хіміка, лауреата Державної премії України в галузі науки 
і техніки. народився в с. сімері перечинського р-ну (1925) 

28 – 70-річчя від дня смерті Івана Івановича Муранія, прозаїка, пере-
кладача, драматурга. народився в с. тур’ї-ремети перечинського 
р-ну (1881–1945)

29 – 50-річчя від дня смерті Миколи семеновича антошина, вче-
ного-мовознавця, доктора філологічних наук, професора. наро-
дився в с. острів (нині смоленської обл. російської Федерації) 
(1904–1965) 

30 – 135-річчя від дня народження якова Голоти, педагога, учасника 
подій карпатської України. Упродовж 1920–1922 рр. він працював 
директором Берегівської гімназії. З 1922 р. до 1938 р. я. Голота 
займав посаду професора Мукачівської торговельної академії. на 
особисте запрошення а. волошина він знову повернувся до Ужго-
рода, де почав працювати професором учительської семінарії. 
народився в містечку Бранешти, що на Буковині (нині територія 
румунії) (1880–1964)

30 – 95-річчя від дня народження василя васильовича павлюка, 
підполковника. народився в смт великий Бичків рахівського 
р-ну (1920) 

у жовтні відзначається: 
95-річчя виходу щомісячного журналу ,,русская молодежь”. виходив 

у пряшеві (словаччина) (1920–1921)
70-річчя відкриття виноградівської музичної школи (розташовува-

лась у будинку колишнього барона перені) (1945) 
70-річчя заснування Закарпатського обласного драматичного те атру 

в м. Ужгороді (1945) 

Листопад 
1 – 85-річчя від дня народження Михайла омеляновича попови-

ча, скульптора, автора численних монументальних творів та 
пам’ятних знаків, що прикрашають площі, будинки культури та 
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санаторії Закарпаття. народився в с. Біленькому великоолександ-
рівського р-ну Херсонської обл. (1930–2011)

1 – 85-річчя від дня народження Михайла романа, педагога, літе-
ратурознавця. народився в с. кобильниці Бардіївського округу 
(словаччина) (1930) 

1 – 70-річчя від дня заснування Закарпатського народного хору 
(1945)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік”

2 – 95-річчя від дня народження Михайла Шмайди, письменни-
ка, фольклориста, громадсько-культурного діяча. народився в 
с. красний Брід нині Гуменного округу (словаччина) (1920) 

3 – 95-річчя від дня народження Дмитра онуфрійовича вакарова, 
поета. народився в с. Іза Хустського р-ну (1920–1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2000 рік”

4 – 85-річчя від дня народження Михайла Мольнара, літературо-
знавця. народився в с. велика Чингава (нині с. Боржавське) ви-
ноградівського р-ну (1930–2006) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 та 
2010 роки”

6 – 110-річчя від дня народження Ервіна лазара, педагога, словаць-
кого історика літератури. народився в м. списька нова весь 
(словаччина) (1905–1988) 

7 – 75-річчя від дня народження людмили Михайлівни Устюгової, 
доктора філологічних наук. народилася в с. Глибоке Чернівецької 
обл. (1940)

9 – 90-річчя від дня народження сергія олексійовича Міщенка, 
кандидата історичних наук, доцента кафедри історії срср УжнУ. 
в період 1965–1974 рр. був деканом історичного факультету. 
народився в с. Івангород (нині Бахмацького р-ну) Чернігівської 
обл. (1925–1981)

9 – 80-річчя від дня народження павла Галайди, педагога, математика. 
народився в с. Чертіжне Меджилабірського округу (словаччина) 
(1935)

9 – 75-річчя від дня народження павла семеновича Чекрія, доктора 
хімічних наук, заслуженого нафтохіміка срср. народився в с. ях-
нівці волочиського р-ну Хмельницької обл. (1940)
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13 – 155-річчя від дня народження Едмунда пассута, художника. 
народився в с. Збійне Меджилабірського округу (словаччина) 
(1860–1925)

13 – 145-річчя від дня народження станіслава Дністрянського , вче-
ного-юриста, громадсько-політичного діяча і педагога, академіка 
всесвітньої академії наук. У вересні 1934 р. с. Дністрян ський 
поселився в м. Ужгороді, читав лекції для українських правників 
міста. похований на цвинтарі кальварія. народився в м. терно-
полі (1870–1935) 

13 – 100-річчя від дня народження Марії василівни петрашко, ак-
торки, хореографа, лауреата І-го та ІІ-го всесоюзного фестивалів 
самодіяльної художньої творчості, лауреата всесоюзного огляду 
самодіяльної художньої творчості, почесного члена товариства 
,,просвіта”. народилася в м. літині на вінниччині (1915) 

13 – 95-річчя від дня народження андрія Миколайовича янечка, 
підполковника. народився в с. киблярах Ужгородського р-ну 
(1920)

14 – 200-річчя від дня народження Івана Дулішковича, історика, 
публіциста, громадського діяча. народився в с. Голятині Між-
гірського р-ну (1815–1883) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

14 – 105-річчя від дня народження адальберта адальбертовича Бо-
рецького, живописця, одного із зачинателів школи закарпатського 
живопису. тривалий час жив в Ужгороді. народився в с. Убля 
снинського округу (словаччина) (1910–1990) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

14 – 105-річчя від дня народження Діонісія ройковича, лікаря, 
громадсько-політичного діяча. народився в с. лютина сабинів-
ського округу (словаччина) (1910–1974)

14 – 70-річчя від дня народження Марії василівни поторій, доктора 
хімічних наук, професора кафедри неорганічної хімії УжнУ. на-
родилася в с. Макарьові Мукачівського р-ну (1945)

15 – 110-річчя від дня народження олексія Молчанія, педагога, гро-
мадського діяча. народився в с. Збудська Біла Меджилабірського 
округу (словаччина) (1905–1984)

16 – 105-річчя від дня народження ласло Шафарі, угорського поета. 
народився в м. Мукачеві (1910–1943)
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17 – 90-річчя від дня народження Марії русинко, виноградарки, Ге-
роя соціалістичної праці. народилася в с. лавки Мукачівського 
р-ну (1925) 

18 – 120-річчя від дня народження андрія Дудаша, політичного діяча. 
народився в с. стара Галич лученецького округу (словаччина) 
(1895–1947)

18 – 95-річчя від дня народження софії Георгіївни русин-Гарагонич, 
педагога, поручика, політично-громадського діяча. народилася в 
смт Чинадійові Мукачівського р-ну (1920)

18 – 50-річчя від дня народження Юрія Михайловича Бідзілі, за-
відувача кафедри журналістики, кандидата філологічних наук, 
професора УжнУ. народився в с. сасові виноградівського р-ну 
(1965)

21 – 125-річчя від дня народження Дюли Гевеші, письменника, 
заступника голови академії наук Угорщини, лауреата премії 
ім. кошута, головного редактора газети ,,Magyarorszag”, голов-
ного редактора угорсько-російського та російсько-угорського 
технічного словника. народився в м. Ужгороді (1890–1970) 

22 – 75-річчя від дня народження надії Михайлівни панчук, поетеси . 
народилася в с. Горинці кременецького р-ну на тернопільщи-
ні (1940) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

23 – 95-річчя від дня народження Миколи васильовича Гакавого, 
підполковника. народився в с. Ужок великоберезнянського р-ну 
(1920)

23 – 90-річчя від дня народження Івана Михайловича Мешка, доктора 
історичних наук, професора, вченого-економіста. народився в 
с. лецовиця Мукачівського р-ну (1925)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

23 – 85-річчя від дня народження василя Івановича лавера, педагога, 
доктора філологічних наук. народився в с. Зняцьові Мукачівсько-
го р-ну (1930–1998)

24 – 70-річчя від дня народження Михайла Івановича Гайсака, вче-
ного-фізика. він опублікував понад 100 наукових праць, є співав-
тором трьох навчальних посібників та чотирьох оглядових статей. 
народився в с. Дунковиця Іршавського р-ну (1945) 

25 – 75-річчя від дня народження Михайла Івановича Гурзана, 
вченого-хіміка, лауреата Державної премії України в галузі науки 
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і техніки. він є автором понад 160 наукових публікацій, 9 вина-
ходів. народився в с. лісковець Міжгірського р-ну (1940) 

25 – 70-річчя від дня заснування Українського національного театру 
(Унт), як першого в історії професійного національного театру 
русинів-українців пряшівщини. після перейменування Унт в 
1991 р. на театр ім. а. Духновича, театр перейшов з української 
літературної мови на діалект (словаччина) (1945) 

28 – 105-річчя від дня народження семена Гривни, народного вчителя. 
Записував закарпатські пісні, балади, казки і прислів’я. народився 
в с. Бехерів Бардіївського округу (словаччина) (1910–1944) 

28 – 80-річчя від дня народження рудольфа смотера, співака, куль-
турно-освітнього діяча. народився в м. сабинів (словаччина) 
(1935)

30 – 115-річчя від дня народження амброзія Михайловича Зеленя-
ка, делегата першого з’їзду народних комітетів Закарпатської 
України. народився в с. великий раковець Іршавського р-ну 
(1900–1985) 

30 – 85-річчя від дня народження Миколи вікторовича Медвецького, 
живописця, заслуженого художника України. народився в с. Ізки 
Міжгірського р-ну (1930–2007) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

30 – 60-річчя від дня народження Івана Миколайовича сюська, 
педагога, науковця. в період 1992–2008 рр. працював старшим 
науковим працівником Ужгородського відділення Інституту світо-
вої економіки і міжнародних відносин нан України. народився 
в с. Ізки Міжгірського р-ну (1955–2008)

Грудень 
1 – 75-річчя від дня народження Юрія васильовича козаченка, 

математика, лауреата Державної премії України в галузі науки 
і техніки. працює професором кафедри математичного аналізу 
УжнУ. вчений написав понад 200 наукових робіт в галузі теорії 
ймовірності і математичної статистики, серед них 2 монографії, 
одна з яких була перекладена англійською мовою і видана амери-
канським математичним товариством. народився в м. києві 
(1940) 
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2 – 165-річчя від дня народження віктора Дармаї (вікманді Дьев-
зе), угорського поета, редактора. народився в с. Ердарма (нині 
с. сторожниця) Ужгородського р-ну (1850–1878)

2 – 115-річчя від дня народження Юрія Юрійовича перевузника, 
міністра карпатської України. народився в смт середньому 
Ужгородського р-ну (1900–1966)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

5 – 115-річчя від дня народження Йосипа павловича Бойчука, журна-
ліста, письменника, громадського діяча. народився в смт великий 
Бичків рахівського р-ну (1900–?)

5 – 90-річчя від дня народження омеляна Івановича русина, кандида-
та економічних наук. народився в с. Хмільник (нині Іршавського 
р-ну) (1925–2003)

5 – 85-річчя від дня народження олени Іванівни Грицище, заслу-
женого працівника культури України. працювала директором 
Будинку культури с. Голубине свалявського р-ну, є організатором 
кількох колективів художньої самодіяльності, серед яких ,,Голу-
бинська борона”, якій присвоєно звання ,,самодіяльна народна 
агіткультбригада”. народилася в с. Голубиному свалявського 
р-ну (1930)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік”

5 – 75-річчя від дня народження слави петрівни Білак, кандидата 
геолого-мінералогічних наук, старшого наукового співробітника 
у науково-дослідному секторі УжнУ. автор ряду наукових робіт 
та 10 раціоналізаторських пропозицій. народилася в смт королеві 
виноградівського р-ну (1940) 

5 – 60-річчя від дня народження Євгена кобаля, педагога, громадсько-
політичного діяча. народився в с. сільце Іршавського р-ну 
(1955)

6 – 260-річчя від дня народження Миколи теодоровича, відомого 
філософа, просвітителя, автора першої на Закарпатті руської 
,,Чи танки”. народився в с. коритняни Ужгородського р-ну 
(1755–1819) 

7 – 160-річчя від дня народження Шандора Магочі-Діц, ботаніка, мор-
фолога рослин, фізіолога, викладача, члена академії наук Угор-
щини. народився в м. Унгвар (нині м. Ужгород) (1855–1945)
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7 – 70-річчя від дня заснування газети ,,панорама”. видання мало 
назву ,,прапор перемоги”. після проголошення незалежності 
України часопис виходить під назвою ,,панорама” (1945) 

8 – 80-річчя від дня народження степана Михайловича туряниці, 
кандидата історичних наук, педагога вищої школи, дипломата. 
народився в с. кальнику Мукачівського р-ну (1935)

9 – 85-річчя від дня народження Миколи Івановича Бідзілі, пре-
зидента товариства ,,Закарпатці в києві”. народився в с. сасові 
виноградівського р-ну (1930)

9 – 70-річчя від дня народження василя степановича олашина, 
скульптора. народився в с. Горінчові Хустського р-ну (1945) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

10 – 85-річчя від дня народження Миколи Барновського, художника. 
народився в с. орябина старолюбовнянського округу (словач-
чина) (1930)

10 – 70-річчя від дня народження василя Михайловича Гангура, гра-
фіка. народився в с. копашнові Хустського р-ну (1945–2005) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

11 – 130-річчя від дня народження антоніна Гартла, філолога, чесь-
кого дослідника історії літератури та культури закарпатських 
українців. народився в с. кунковиці клатовиського округу (Чехія) 
(1885–1944)

11 – 95-річчя від дня народження василя васильовича Гомонная, 
вченого, заслуженого вчителя України, одного із зачинателів 
новітньої педагогічної думки Закарпаття. народився в с. Барбові 
Мукачівського р-ну (1920–2004) 

12 – 125-річчя від дня народження андрія Федорківа, педагога, куль-
турного діяча. працюючи на Закарпатті двадцять років, він усі 
свої сили і знання, педагогічний хист і серце патріота віддав освіті 
та вихованню підростаючого покоління. народився в с. ожидові 
львівської обл. (1890–1953) 

12 – 115-річчя від дня народження василя Івановича Фущича, гро-
мадського діяча краю, депутата чехословацького парламенту, де-
легата першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. 
народився в м. Іршаві (1900–1970)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 
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12 – 90-річчя від дня народження андрія Михайловича Шекети, 
делегата першого з’їзду народних комітетів Закарпатської 
України , громадсько-політичного діяча. народився в с. сойми 
Міжгірського р-ну (1925–2011)

12 – 85-річчя від дня народження Галини адамівни Данч, організа-
тора бібліотечної справи на Берегівщині, заслуженого працівника 
культури України. народилася в м. Харкові (1930–1990)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

12 – 70-річчя від дня народження ольги Балли (дів. прізв. попо-
вич), культурно-освітнього працівника. народилася в с. сечівці 
требішівського округу (словаччина) (1945)

12 – 55-річчя від дня народження тетяни Юріївни попик, кандидата 
фізико-математичних наук. попик т. Ю. – автор понад 40 наукових 
публікацій в галузі фізики поверхні твердих тіл, фізики напівпро-
відників та фізики електронних зіткнень (1960)

14 – 80-річчя від дня народження Галини андріївни Ушенко, заслу-
женої артистки України. народилася в м. ворошиловграді (нині 
м. луганськ) (1935–2004)

16 – 105-річчя від дня народження калмана Шютева, угорського по-
ета. народився і жив в с. Деренковець (нині с. Шом) Берегівського 
р-ну (1910–1997) 

17 – 125-річчя від дня народження андраша Голаса, кандидата тех-
нічних наук, лауреата премії ім. кошута. народився в м. Мукачеві 
(1890–1975) 

18 – 75-річчя від дня народження валентини петрівни казанкевич, 
кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітни-
ка. вона є автором 136 публікацій, в тому числі є співавтором 
1 монографії, 10 методично-інформаційних видань, 58 раціона-
лізаторських пропозицій. народилася в м. кам’янці Черкаської 
обл. (1940) 

18 – 25 років тому рішенням четвертої сесії двадцять першого 
скликання Закарпатської обласної ради народних депутатів було 
затверджено герб Закарпатської області (1990) 

19 – 155-річчя від дня народження Шандора сурмаї, генерала піхоти, 
міністра оборони Угорщини (1917–1918), автора творів з історії 
оборони. почесний громадянин м. Унгвар (нині м. Ужгород). 
народився в м. Бокшанбаня (румунія) (1860–1945) 
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19 – 135-річчя від дня народження Іштвана Дьєрфі, угорського 
ботаніка. на протязі багатьох років вивчав флору Закарпаття. 
народився в м. Гідашнеметі (Угорщина) (1880–1959)

19 – 115-річчя від дня народження Миколи Григоровича яська, упо-
рядника збірників фольклорних творів Закарпаття. Брав активну 
участь у становленні Ужгородського університету, цікавився 
культурою краю, намагався вписати її в загальноукраїнський кон-
текст. Зробив посильний щодо себе і часу внесок у краєзнавство. 
народився в с. корніївка на полтавщині (1900–1960) 

20 – 160-річчя від дня народження антонія Бескида, адвоката, гро-
мадсько-політичного діяча. народився в с. Ганігівці сабинівсько-
го округу (словаччина) (1855–1933)

20 – 60-річчя від дня народження тетяни василівни туренко, біб-
ліографа наукової бібліотеки УжнУ. народилася в м. луцьку 
(1955) 

21 – 85-річчя від дня народження Івана Байцура, історика, педагога, 
громадського діяча. народився в с. суків Меджилабірського 
округу (1930–1986) 

21 – 70-річчя від дня заснування газети ,,вісті свалявщини”. вона 
була заснована під назвою ,,ленінський шлях”. З 1990 р. – має 
нову назву ,,вісті свалявщини”. Часопис друкується українською 
мовою (1945) 

23 – 90-річчя від дня народження василя калинича, господарника, 
громадсько-політичного діяча. народився в с. Хмільник Іршав-
ського р-ну (1925)

23 – 25-річчя відродження Закарпатського крайового культурно-
освітнього товариства ,,просвіта” (1990)
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік” 

24 – 85-річчя від дня народження василя Дмитровича Бердара, живо-
писця. народився в с. Довгому Іршавського р-ну (1930–2001) 
Текстова довідка: ,,Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік”

25 – 95-річчя від дня народження Миколи васильовича арсентьєва, 
доктора історичних наук, професора. народився в м. вязьма (нині 
смоленської обл.) (росія) (1920–2001)

27 – 90-річчя від дня народження василя Івановича трухлого, відомо-
го лікаря, громадського діяча. народився в м. Мукачеві (1925)
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28 – 130-річчя від дня народження Миколи келлія (єпископ кли-
ментій), церковного та культурно-освітнього діяча, перекладача. 
народився в с. корункова стропківського округу (словаччина) 
(1885–1961)

29 – 85-річчя від дня народження костянтина антоновича Бібікова, 
перекладача. народився в м. перечині (1930–1989) 

29 – 25-річчя від дня заснування літературного музею ім. Шандора 
петефі у приміщенні школи мистецтв в м. Ужгороді (1990) 

31 – 95-річчя від дня народження Чоби Шкултеті, видатного еконо-
міста, юриста, політолога, голови Угорського католицького руху 
Pax Romana, публіциста. народився в м. нодькопош (капушани, 
словаччина) (1920)

31 – 85-річчя від дня заснування Українського педагогічного товари-
ства (Упдт) у празі. товариство співпрацювало з педагогічними 
та культурно-освітніми організаціями Закарпаття, Галичини, 
Буковини, Чехії, словаччини (1930–1939)

у грудні відзначається: 
205-річчя від дня народження кароя лайоша карловскі, лікаря. ви-

вчав і описував лікувальні властивості солотвинських мінераль-
них вод. народився в м. ніредьгаза (Угорщина) (1810–1875)

155-річчя від дня народження Мора карваля, угорського художника. 
народився в м. Унгвар (нині м. Ужгород) (1860–1899) 
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795-річчя від першої письмової згадки про с. Дравці Ужгородського 
р-ну (1220)

785-річчя від першої письмової згадки про с. вовчанське (Фаркашо-
во) виноградівського р-ну (1230)

765-річчя від першої письмової згадки про новий Ужгород (Ун-
гуйвал), відбудований у районі Горян після татаро-монгольської 
навали (1250)

725-річчя від першої письмової згадки про с. сасово виноградів-
ського р-ну (1290)

635-річчя від першої письмової згадки про с. Довге Іршавського 
р-ну (1380)

600-річчя від першої письмової згадки про смт Міжгір’я (до 1953 р. 
волове) (1415)

585-річчя від першої письмової згадки про с. кольчино Мукачівського 
р-ну (1430)

570 років тому м. Мукачево одержало право на самоуправління та 
формальну незалежність від феодалів (1445)

565-річчя від згадки про перше поселення в селищі Ільниця Іршав-
ського р-ну (1450)

560-річчя від дня заснування с. нижнє селище Хустського р-ну 
(1455)

550-річчя від першої письмової згадки про с. сусково свалявського 
р-ну (1465)

510-річчя від першої письмової згадки про смт ясіня рахівського 
р-ну (1505)
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475 років тому м. Ужгород було зайнято австрійськими військами 
(1540)

440-річчя від перших відомостей про наявність у місті православної 
общини (1575)

420 років від дня включення Закарпаття до складу трансільванії 
(1595)

415-річчя від першої письмової згадки про с. пацканьово Ужгород-
ського р-ну (1600)

375-річчя відкриття Ужгородської гімназії (переведена з Гуменного 
Іоаном Другетом) (1640)

375 років тому граф Іван Другет почав будувати на Замковій горі 
теперішній кафедральний собор (тоді колегіальну єзуїтську 
церкву) (1640)

345-річчя від дня народження Івана олексійовича Зейкана, культурно-
освітнього діяча Закарпаття кінця XVII – поч. XVIII ст. народився 
в с. карачфолво Угочанського комітату (нині виноградівського 
р-ну), але сім’я Зейканів походить з Іршавщини (1670–1739)

330 років тому м. Ужгород знаходився під контролем австрійського 
гарнізону (1685–1689)

315-річчя від дня народження олекси Довбуша, національного героя 
України, ватажка опришків. народився в с. печеніжин коломий-
ського повіту (нині Івано-Франківська обл.) (1700–1745)

305-річчя від дня смерті Михайла андрелли, письменника, активно-
го захисника православ’я на Закарпатті. народився в передмісті 
Мукачева – росвигові, і тому його ще називали росвигівським 
(1637–1710)

265 років тому німецькі колоністи заснували с. павшино Мукачів-
ського р-ну (1750)

260-річчя заснування колоністами з верхньої австрії с. німецька 
Мокра на тячівщині (1755)

240-річчя від першої письмової згадки про с. Дротинці (колись 
с. сірма) виноградівського р-ну (1775)

240 років тому Марія-терезія передала Мукачівській греко-като-
лицькій єпархії Ужгородську єзуїтську церкву (1775)

235 років тому перенесено резиденцію єпископа Бачинського до 
м. Ужгорода і перевезено єпископську бібліотеку (9 тис. книг) 
(1780)
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220 років тому була збудована дерев’яна двозрубна тридільна церква 
в с. колочава-Горб на Міжгірщині, яка належить до найдавніших 
архітектурних досягнень Закарпаття. Згідно з написом на одвірку, 
церкву збудував майстер Ференц текка (1795)

200-річчя від дня народження лароша вагнера, флориста. він зібрав 
понад 40 тис. гербарних листків, переважно флори Марамороської 
улоговини. Зібрані ним рослини зберігаються в багатьох значних 
гербаріях Європи. Є вони в Будапешті, санкт-петербурзі, а також 
частково в Ужгородському державному університеті та у фондах 
Закарпатського краєзнавчого музею. народився в с. Богдан ра-
хівського р-ну (1815–1888)

185-річчя від дня народження олександра Гомілкова, письменника, 
урядовця скарбової дирекції, автора оповідання “покорение 
Ужгорода” (1830–1892)

185-річчя від дня народження Франца Йосифа І, імператора австрії 
і короля Угорщини (1848 р.), з династії Габсбургів. У 1867 р. 
перетворив австрійську імперію у двоєдину австро-Угорську 
монархію. З його іменем пов’язане придушення революції 
1848–1849 рр., а для Закарпаття – ліквідація руських шкіл та за-
міна кирилиці латиницею (1830–1916)

175-річчя від дня народження віктора Федоровича кимака, одного 
із зачинателів професійної журналістики на Закарпатті, педагога 
та історика (1840–1900)

170-річчя від дня виходу повісті “лаборець” відомого словацького 
письменника Богуна носака-незабудова (1845)

170 років тому самоврядність Ужгорода визнано Угорською коро-
лівською намісницькою радою (1845)

165 років тому на залізоварному заводі у с. тур’ї-ремети Ужанського 
комітату відлито пам’ятник саксонському королю, який встанов-
лено в м. кріванон (1850)

150 років тому було закладено першу вугільну шахту в с. Ільниця 
Іршавського р-ну (1865)

145 років тому в м. Ужгороді збудовано першу міську громадську 
лікарню (1870)

140-річчя від дня народження Юлія Фельдеші, видавця, політичного 
діяча русинофільської орієнтації (1875–1947)

140 років тому Еде сібером були проведені археологічні розкопки 
поблизу с. соломоново (Ужгородський р-н). він виявив поховання 
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кінця Х–поч. ХІ ст., упорядкував колекцію. Її інвентаризацію про-
вів колишній учень, а потім викладач (з 1903 р.) гімназії тиводар 
Гулович (1875)

140 років тому Михайло Драгоманов побував на Закарпатті (1875)
135-річчя від дня виходу журналу “листокъ” (1880)
135-річчя від дня народження сантала Маргіттої (Гербера), флориста. 

він зібрав близько 30 тис. гербарних листків, які мають велику 
наукову цінність. перші його описи флори басейну р. латориці 
“Данные к флоре комитата Берег” вийшли друком у 1911 р. У 1923 
р. у збірнику гімназії “квартальник” він наводить повідомлення 
про флору деяких регіонів області “взносы к флоре подкарпатской 
руси”. народився в с. паланок на Мукачівщині (1880–1939)

130-річчя від дня народження віри карлівни ромішовської, скри-
пальки, співачки, педагога. у 1924 р. приїхала до Ужгорода, де 
працювала до кінця життя. протягом 1929–1945 рр. в. ромішов-
ська – директор та педагог міської музичної школи, а з 1946 р. 
продовжує викладацьку діяльність як заступник директора ново-
створеного Ужгородського музичного училища (1885–1949)

125-річчя від дня видання Євгенієм савовичем книги “руська чи-
танка” (1890)

110-річчя від дня народження остапа Федоровича Хімія, викла-
дача вищої математики на фізико-математичному, хімічному і 
загально-технічному факультетах УжДУ, доцента. народився в 
с. копчів Бережанського повіту на тернопільщині (1905–1987)

110 років тому було введено кадастрове земельне впорядкування на 
Закарпатті (1905)

105-річчя від дня народження Івана Івановича Щура, дубриниць-
кого коломийкаря, вчителя за фахом. народився на Міжгірщині 
(1910–1997)

105-річчя від дня народження антона степановича Іванчо, деле-
гата першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України, 
висококваліфікованого юриста. народився в с. Чорний потік 
Іршавського р-ну (1910–?)

100-річчя від дня народження Федора Івановича тегзи, делегата 
першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. на-
родився в с. Березово Хустського р-ну (1915–?)

100 років тому відкрито торгову академію (школу) в м. Мукачеві 
(1915)
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95-річчя від дня відкриття Ізянського (чоловічого, православного) 
монастиря на Хустщині (1920)

95 років тому на Закарпатті було 60 газет: 22 угорськомовні, 10 росій-
ських, 9 русинських, 5 єврейських, 4 чеські, 4 українські та 
6 змішаних (1920)

95 років тому Ужгород став центром підкарпатської русі, у ньому 
було 1274 будинки, 20601 мешканець (1920)

95 років тому відкритий історико-археологічний музей ім. т. легоць-
кого в м. Мукачеві (1920)

85-річчя відкриття Хустського (чоловічого, православного) монас-
тиря (1930)

85-річчя від дня відкриття покровської церкви. Це зменшена копія 
коломенської церкви вознесіння, що знаходиться в Москві. 
побудована за проектом російського священика, архітектора 
в. коломацького (1930)

80-річчя від дня зведення моста, який з’єднав урядовий район на Ма-
лому Галагові із житловим кварталом “светомоч”, котрий виник 
на місці колишньої торгової площі (нині пл. Б. Хмельницького) 
на лівому березі Ужа (1935–1936)

80 років тому крайовий хор підкарпатських учителів реорганізований 
у Хор учителів Ужгородського округу. керівником колективу став 
п. Милославський (1935)

80 років тому в Мукачеві відбувся з’їзд угорських хорових колективів, 
у якому взяло участь близько 700 співаків (1935)

70-річчя від дня заснування Хустської музичної школи (1945)
70-річчя відкриття обласного книжково-журнального видавництва, 

яке в 1964 р. одержало статус республіканського видавництва 
“карпати” (1945)

65-річчя від дня заснування Хустського лісотехнікуму (1950)
65 років тому на лініях Закарпаття діяло майже 50 автобусів (1950)
65 років тому на солеруднику солотвина почався регулярний видо-

буток солі (1950)
60 років тому Ужгород відвідав після 75 років розлуки виходець із  

Закарпаття, художник-академік І. Грабар, він подарував місту 
26 своїх картин (1955)

50 років тому збудовано об’єднану прикордонну станцію на 
радянсько-чехословацькому кордоні (1965)
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45 років тому з нагоди 25-річчя перемоги над фашизмом у Другій 
світовій війні за проектом архітектора в. сікорського на найвищій 
частині пагорба слави зведено сімнадцятиметровий обеліск з на-
писами: “1941–1945”, “вічна слава героям, що загинули в боях за 
свободу і незалежність нашої великої Батьківщини” (1970)

40 років тому стала до ладу ясінянська фабрика штучного хутра 
(1975)

35 років тому здано новий 5-поверховий корпус УжнУ (1980)
30-річчя від дня створення хати-музею “лемківська садиба” в с. За-

річово перечинського р-ну (1985)
25-річчя від дня заснування премії TOLL. Заснували цю премію 

редактори літературного журналу “Hatodik Síp” (1990)
25-річчя відродження Закарпатського обласного товариства німців 

“відродження”, яке плідно працювало у краї в 20–30-х рр. ХХ ст. 
(1990)

25-річчя створення товариства словаків Закарпатті ім. л. Штура. 
створено спочатку як районне, у 1992 р. стало обласним. працює 
товариство на базі центру словацької культури в с. сторожниці 
Ужгородського р-ну (1990)

25 років тому в Ужгороді було проведено міжнародну дитячу олім-
піаду (1990)

25 років тому встановлено пам’ятник Ш. петефі (автор Ф. Бені) 
(1990)

20-річяя заснування Закарпатського обласного товариства циган 
“амаро Дром” (1995)

20-річчя заснування молодіжного товариства циган “амаро Дром-
терненгера” (1995)

20-річчя створення товариства польської культури Закарпаття 
(1995)

20-річчя відкриття пам’ятника “скорботна мати” воїнам-закарпатцям, 
що загинули в афганістані (Ужгород) (1995)

15 років тому Ужгородський університет отримав статус національ-
ного (2000)

15 років тому відкрито Генеральне консульство словаччини (2000)
15-річчя створення регіональної організації конгресу азербайджан-

ців України (2000)
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К Р А Є З Н А В Ч І
З Н А М Е Н Н І  Д А Т И

СІЧЕНЬ: 6

ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ ЧеРеПАня
 50річчя від дня народження художника (1965–1996)

У пам’яті друзів та колег володимир Черепаня назавжди зали-
шиться молодим і талановитим, адже художнику судилося прожити 
зовсім мало – лише 31 рік. 

6 січня 1965 р., на самий святий вечір, у сім’ї павла та ольги 
Черепань з Мукачева народилась друга дитина – син володимир. 
кмітливий й дотепний хлопчина весь час щось майстрував. У родині 
і не здогадувались, що з спокійного й розсудливого хлопця виросте 
професійний художник, адже про художні здібності сина ніхто й 
гадки не мав. як пригадує старша сестра надія, всі шкільні завдання 
з малювання виконувала для брата саме вона. а він за цей час міг 
змайструвати своїми руками, до прикладу, птахівню чи табурет. 

Цікаво, що дідусь Юрко по маминій лінії був ковалем. Усі 
жили на одній вулиці, тож діти Черепань постійно забігали до бабки 
з дідиком. володя спостерігав, як працює дідусь. ковані ворота, 
фігурна фурнітура – світ речей, який постійно оточував хлопця у 
дитинстві. 

У Мукачеві пішов до школи з російською мовою навчання. при 
цьому діти у родині говорили двома мовами: з мамою – угорською, 
а з батьком – українською. такий дивний, на перший погляд, вибір 
сестра художника пояснює ,,географічною” близькістю до їхнього 
будинку та престижем, що мала у ті часи школа. 

©  ок. Гаврош, 2014
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У 1974 р. родина переїхала до Ужгорода. Батька, економіста 
за освітою, перевели до обласного центру на іншу посаду. тож 
із середини 1970-х родина Черепань оселяється у самому серці 
малого Галагова, на перехресті вулиць яна Гуса та Шевченка, – в 
одному з престижних районів Ужгорода, де відгомін архітектури 
чехословацької доби відчувається до сьогодні. 

Дев’ятирічний хлопець не виділявся якимось надзвичайними 
здібностями. типовий розклад радянської дитини: школа-секції-дім. 
У дитинстві володимир спробував себе і в гандболі, і у волейболі, 
футболі і навіть у великому тенісі. проте серйозно займався лишень 
стрільбою у відомому ужгородському тирі ,,Динамо”. Згодом став 
кандидатом у майстри спорту, брав участь та вигравав на багатьох 
обласних й республіканських змаганнях. 

Батько володимира завжди підтримував дітей. він єдиний, хто 
мав вищу освіту серед п’яти дітей своєї родини, тож не з розмов 
знав, що означає жити своїм розумом. Можливо, на переконання 
мами, яка все життя працювала у медицині, ще з 8 класу володимир 
почав готуватися до вступу на медичний факультет. але за рік все 
кардинально змінилось. 

найближчі друзі володимира – сергій Дубовець та олександр 
Заяць оповідями про ужгородську ,,художку” переманили його на 
власну стежку. так, ,,Череп” (як називали володимира близькі друзі) 
вирішив стати художником. Батьки не опирались новому бажанню 
сина, тож протягом року він посилено опановував ази рисунку, 
композиції та живопису. 

одним із перших вчителів майбутнього художника став Іван 
Манайло. сусід по вулиці відразу розгледів у хлопцеві неабиякий 
талант. Багато хто дивувався здібностям юнака – чудове відчуття 
кольору, інтуїтивне розуміння основ композиції, легкість штриха 
у рисунку. Успішно здолавши вступні іспити, володимир у 1981 р. 
став студентом Ужгородського училища прикладного мистецтва. 

Для себе обрав фах кераміка. попри те, що дідусь був ковалем, 
тяги до ковадла та молота не відчував. Живопис вабив найбільше, 
тож за порадами старших колег, обрав керамічне відділення, де 
занять з цього фахового предмету було найбільше. 

Єдиний у області навчальний заклад, що готував художників 
прикладних спеціальностей для місцевої промисловості Урср, 
вирізнявся певною свободою та неформальністю у часи ,,тихого 
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тоталітаризму”. У ,,художці” йшло своє паралельне життя, де слу-
хаючи ,,Queen” або ,,Led Zeppelin”, майбутні закарпатські мистці 
шукали себе у різних стилях та напрямах, про які не прийнято було 
говорити вголос. 

попри всі спокуси студентського життя, володимир вчився на 
,,відмінно”. серед його наставників були художники-професіонали, 
якими може похвалитися не кожен. василь петрецький – один 
із найкращих закарпатських рисувальників, майстерністю якого 
захоп лювалась сама тетяна яблонська; людмила аверкієва – 
художник-керамік, що заклала основу професійної керамічної 
освіти в Закарпатті; Богдан корж – молодий випускник львівського 
інституту прикладного й декоративного мистецтва, який на довгі 
роки стане порадником, а згодом – другом і кумом. 

У родині художника ще й досі зберігається пейзаж із зображен-
ням невицького замку, який студент-першокурсник подарував мамі. 
по-студентськи вивірений пейзаж надзвичайно щирий у тональних 
нюансах. на жаль, успіхам сина не встиг порадіти батько. напере-
додні випуску, на 49-му році життя він помер, так і не побачивши 
перший керамічний шедевр сина. Його дипломна робота, яку захис-
тив на ,,відмінно”, довгий час прикрашала подвір’я училища. І хоч 
для заняття керамікою батьки придбали для сина навіть муфельні 
печі, проте це була його остання робота, яку володимир виконав із 
глини, залишивши добрі згадки про навчання та викладачів. 

натхнений бажанням вчитися далі, їде до львова. спроба 
підкорити єдиний на Західній Україні мистецький вуз виявилась 
невдалою. не сприймаючи це як особисту поразку, володимир по-
вертається до Ужгорода та активно працює. У цей час доля дарує 
йому зустріч із театром. так, у 1985 р. на кілька місяців разом із 
вадимом Харабаруком опинився на посаді художника-декоратора 
(бутафора) в Закарпатському обласному українському музично-
драматичному театрі. 

Їхнім театральним наставником став художник Ігор панейко, 
що колись сам починав художником-бутафором та пройшов шлях 
до головного художника театру. У той час ішла активна підготовка 
вистави ,,Буратіно” (за п’єсою о. арістова та н. костирева) у по-
становці олександра саркісьянца. як пригадує пан Ігор, першим 
завданням для молодих художників було перенесення вже гото-
вих ескізів на великий формат. на щирий подив, його підопічні 
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майстерно  з цим впорались. Це нескладне, на перший погляд, за-
вдання демонструвало влучно знайдені співвідношення елементів 
загальної композиції, що свідчило про гарне відчуття форми та 
пропорцій. 

Діалог та довіра між панейком та Черепанею швидко пере-
росли у приятельські стосунки, а з роками – у дружбу. володимир 
писатиме йому із армії листи, ділитиметься думками і спостере-
женнями. кілька місяців роботи у театрі стали для нього школою 
нового бачення і втілення ідей на великих форматах.

1986–1988 роки – напевно, найскладніші у житті художника. 
не стільки фізично, адже служив художником у військовій частині, 
скільки час та місце, що трагічно вплинули на життя. рівно місяць 
його батальйон будував дорогу поблизу Чорнобиля. Цього вистачи-
ло, аби через десять років смерть забрала практично усіх. кажуть, 
що володимира не стало у числі останніх… 

кінець 1980-х в ужгородському мистецькому середовищі мож-
на порівняти з розбурханий вуликом. поки демократія поступово 
приходила до провінції, творчий авангард Ужгорода влаштовував 
різноманітні акції. Безкомпромісно, яскраво, влучно художники 
заперечували постулати соцреалізму. Мистецтво вже належало їм, 
а не народу. тому відстоювання свого права бачити, чути та відоб-
ражати світ індивідуально та незалежно від уявлень колективу – 
одна з формальних ознак мистецького руху кінця 1980-х. Через 
двадцять років цей перехід критики назвуть ,,новою хвилею”, для 
якої властива метафоричність, експресія, непередбачуваність та 
нова образність. 

саме в ці роки творча активність володимира Черепані на-
бирала стрімких обертів. важко визначити домінуючий жанр, 
адже головними були пошуки власної мови. в його експресивному, 
,,гарячому” живописі відчувались риси як українського бароко з 
традиційними контрастами об’ємів, так і маньєризму з його пере-
більшеною пластикою форм або ж фовізму чи експресіонізму з 
їхньою трансформацією форми та відчуттям вібрації кольору як 
головного засобу виразності. 

та все ж у вихорі пошуків художник не розгубився. За ці роки 
його картини стали кольорово-гомінкими й розкутими. він був 
художником у найкласичнішому розумінні. Інтуїтивне осяяння не 
пригнічувалось логікою. Художник зазвичай працював кількома 
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кольорами, які ефектно розчиняв один у одному, досягаючи віб-
руючих нюансів та витончених відтінків. За кілька років саме 
колір став голов ним виразником його індивідуальності. Час і про-
стір стали одним із основних предметів його творчого вивчення. 
Художник пробував відтворити впійману мить, де б поєднались 
реальне з сакральним. 

поміж рутиною у Художфонді початок 1990-х став активним 
виставковим періодом у творчості Черепані. У 1993 р. володимир 
стає членом національної спілки художників України. небачений 
до того часу прецедент – молодому художнику лишень 28 років! 
проте володимир вже мав велику прихильність глядачів, був час-
тим гостем на міжнародних пленерах та користувався підтримкою 
старших колег-художників Ференца семана, володимира Микити 
та Івана Манайла. 

У 1992 та 1995 рр. відбулися дві персональні виставки воло-
димира Черепані. У ті важкі роки виживання ці події сприймались 
атиповою реакцією на світ. ,,Мої обрії” – його перша виставка, яка 
відбулась у залах Закарпатського художнього музею. 33 картини – це 
класичний нефігуратив та майстерно виконані реалістичні пейзажі 
та натюрморти, де витончена театралізованість, гра у впізнавані 
символи – складний комплект асоціацій про мрію. відразу після 
виставки дві роботи молодого автора поповнили фонди найбільшого 
музею Закарпаття.

як правило, володимир Черепаня працював серіями, створю-
ючи живописні сюїти, в яких прагнув віднайти первинну радість 
першовідкриття кольору. пульсація контрастних кольорів, мінли-
вість холодних та гарячих поєднань від абстракцій до конкретики – 
інтуїтивно-чуттєві варіації художника на природні метаморфози. 
У кожному жанрі мав улюблені теми. так, серед натюрмортів ви-
діляються різноманітні зображення квітів: ірисів, магнолії, маків 
або ж польових ромашок (,,Бузок”, ,,Маки”, ,,лілії”, ,,натюрморт з 
дзеркалом”, ,,ромашкове поле”, ,,Іриси”, ,,соняхи”, серія ,,Букетів” 
та ,,ваз”). а ще полюбляв змальовувати старовинний Ужгород, в 
якому поміж силуетів знайомих будівель в чудернацьких барвах про-
глядало його уявне місто (,,кафедральний собор”, ,,ніч”, ,,Брама”, 
,,резиденція”, ,,Школа”).

в останні роки працював, мов навіжений. як правило, зона 
ночі була його творчою лабораторією: міг написати й два-три 
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полотна . перед тим робив багато ескізів. ретельно продумовував 
кожну композицію , і лиш згодом брався за пензлі. Часом повертався 
до старих робіт, дописуючи та вдосконалюючи твори, адже для тих, 
хто вміє вдивлятися і бачити – це неймовірна насолода. 

сакральні композиції – один із небагатьох жанрів у творчо-
сті володимира Черепані, де зустрічається зображення людини. 
Художник ніби прагнув розкрити таємницю духу, що оселився 
в людській тілесній оболонці. Його численні ,,образи” – ангели 
й архангели – мандруючі хвилі енергії, можливо, силуети його 
надії, віри й любові. по-особливому ця тема звучить у картинах 
останніх двох життєвих років. Художник не в змозі щось приховати: 
великий життєлюб на порозі страшного діагнозу пробував знайти 
вихід у своїх картинах. Індивідуальний, вишуканий, артистичний 
світ володимира Черепані зжух у постійних пошуках сенсу Буття. 
різноманітні відтінки охри, тьмяні й приглушені кольори нагадують 
радше поверхню застиглої магми. Емоція, пристрасність автора 
трансформувалася в переживання глядача, у полон всесвіту, ви-
мріяного володимиром.

ню володимира Черепані – окрема сторінка творчості худож-
ника. сором’язливі, невпевнені, вибагливі жінки збуджують свідо-
мість ,,іншого” і радше є відродженням первинної матерії, де форма 
жіночого тіла лише тілесна оболонка закодованих сенсів природи. 
Живописна матерія його ,,Мрії”, ,,ранку”, ,,ніжності”, численних 
,,ню в кріслі” жива й рухома. Гра форм буття та фантазії допомогла 
художнику створити новий зміст, де реальність зображуваного, наче 
побачена у шпарину: бачиш, а торкнутися не можеш. 

на жаль, володимир за життя так і не встиг одружитись. 
яскравий, гарний чоловік мав велику кількість прихильниць. лю-
бив стильно вдягатись, тож не дивно, що його часто порівнювали з 
денді. проте, лише надзвичайно скромна дівчина – майбутній лікар 
змогла полонити його серце. образ коханої каті прочитується у ба-
гатьох жіночих образах художника: тендітних та сором’язливих, по-
дитячому грайливих та по-дорослому звабливих. Їхнє заплановане 
весілля так і не відбулось. невиліковна хвороба ХХ ст. зруйнувала 
їхні плани бути разом. 

Уже після смерті художника в 1997 та 2010 рр. завдяки родині 
відбулись дві персональні ретроспективні виставки. а ще через рік 
племінник Євген власними силами розробив альбом художника. 
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У кількох примірниках він спробував максимально представити 
роботи різних років. 

як не дивно, але лише за десять років спраглий творчості 
художник встиг написати понад 300 робіт, напрацювати свої 
,,періоди”, характерний живописний стиль та велику кількість не-
реалізованих ідей у ескізах. а головне – зумів знайти себе та свої 
горизонти. Художник закоханий у колір і світло назавжди залишився 
поміж тих, хто його любить і пам’ятає. 
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СІЧЕНЬ: 7

МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ ПАЛінЧАК
50річчя від дня народження вченогоісторика, юриста, 

політолога, міжнародника, педагога вищої школи  
(нар. 1965)

наймолодша з областей України – Закарпатська – межує з 
чотирма державами: польщею, словаччиною, Угорщиною і ру-
мунією. Це, безперечно, вплинуло на формування ментальності 
наших краян. вони твердо переконані, що живуть у Європі, до-
тримуються європейських цінностей, активно цікавляться життям 
сусідів із Європейського союзу. Зрозуміло, що геополітичне роз-
ташування області позначилося й на особливостях організації на-
укової і навчально-виховної роботи у вишах краю. спочатку цим 
займалися тільки кафедри окремих факультетів, а у 1998 р. на базі 
київського національного університету імені тараса Шевченка було 
відкрито філію Інституту міжнародних відносин при УжнУ, яка у 
2003 р. трансформувалася у самостійний факультет міжнародних 
відносин. З 2005 р. біля його штурвалу впевнено стоїть кандидат 
історичних наук, професор Микола Михайлович палінчак. він – 
відомий вчений-історик, юрист, політолог, економіст-міжнародник 
і досвідчений педагог вищої школи. 

Микола народився 7 січня 1965 р. у мальовничому селі Хижа, 
що на виноградівщині, в родині Ганни Дмитрівни та Михайла 
петровича палінчаків. Змалку ріс допитливим, слухняним, пра-
цьовитим. він встигав не тільки добре вчитися, але й допомагати 
батькам. а ще мріяв стати істориком. тому у 9-10 класах навчався 
у Хустській школі-інтернаті, яка завжди славилася високим рівнем 
викладання навчальних дисциплін.

роки навчання на історичному факультеті Ужгородського 
університету (1981–1986) колега згадує з радістю, ностальгією, 
щемом у серці. студентське життя було різноманітним і цікавим. 
Зрозуміло, на першому місці було навчання, потім – громадська 
робота і, звичайно, дозвілля. на усе це вистачало часу.

Уже на п’ятому курсі Микола палінчак був обраний заступни-
ком секретаря комітету комсомолу УжДУ. Це могло свідчити тільки 
про одне: його чималі здобутки у громадській роботі та велике 

© М. олашин, 2014
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бажання бути в гущі молодіжних проблем і шукати оптимальні 
шляхи їх вирішення. Згодом, у 1987–1988 рр. історик працював 
інструктором Закарпатського обкому лксМУ. Безперечно, кількість 
обов’язків суттєво розширилась, але вони успішно і вчасно викону-
вались. І хоча робота з молоддю Миколі подобалась та приносила 
чимале моральне задоволення, він починає усвідомлювати, що його 
покликання – це наука і педагогічна робота у виші. Зваживши усі 
,,за” і ,,проти”, колега у 1988 р. вступив до аспірантури УжДУ. по 
її закінченні (1991) протягом року був заступником начальника на-
вчального відділу Ужгородського університету. переконані, що це 
дозволило йому в майбутньому досконало розумітися в навчальних 
планах і програмах та вдало організовувати навчально-виховний 
процес на факультеті міжнародних відносин.

З грудня 1992 р. Михайло Михайлович перейшов на педа-
гогічну роботу в Ужгородський університет. він був викладачем 
кафедри історії України (1992–1994), викладачем (1994–1995) та 
доцентом (1995–2001) кафедри історії та теорії держави і права, 
доцентом кафедри конституційного права (2001–2007), проректором 
з міжнародних зв’язків (2004–2007). З 2005 р., як уже було сказа-
но, Микола палінчак – декан факультету міжнародних відносин 
(у 2012–2014 рр. – директор Інституту економіки та міжнародних 
відносин). крім того, з 1997 р. очолює науково-дослідний Інсти-
тут державного управління та регіонального розвитку, що діє при 
УжнУ. За цей час ювіляр встиг захистити кандидатську і підготу-
вати до захисту докторську дисертації, стати доцентом, відомим 
вченим, педагогом, адміністратором вищої школи. а тепер про це 
детальніше.

почнемо із характеристики наукових здобутків колеги. так, 
вступивши до аспірантури, він, за порадою відомого вченого 
професора М. М. Болдижара (1938–2011), почав досліджувати 
державно-церковні відносини на словацьких та закарпатських 
землях у міжвоєнний період. розпочав з того, що ґрунтовно озна-
йомився з нечисленними науковими публікаціями і статистичними 
матеріалами з вищеозначеної теми. потім перейшов до виявлення, 
вивчення і використання архівних документів. Для цього скрупу-
льозно опрацював потрібні документи окремих фондів Державного 
архіву Закарпатської області, державного архіву м. пряшева, Дер-
жавного центрального архіву Чеської республіки та ін. 
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У ході дослідницьких пошуків молодий вчений глибоко ви-
вчив наступні питання: демократизація релігійного життя в Чср 
у міжвоєнний період; роль т. Ґ. Масарика у визначенні місця та 
ролі церкви у суспільстві; прагнення церковних ієрархів зберегти 
старі норми відносин між державою і церквою; роль духовенства 
словаччини і Закарпаття у політичному житті регіонів; вплив 
церкви на розвиток шкільної справи; антиклерикальні виступи та 
їх регіональні відмінності… Додамо, що результати наукових по-
шуків аспірант апробував, беручи участь у роботі конференцій та 
публікуючи їх у наукових виданнях. логічним наслідком дослід-
ницької праці став успішний захист у вересні 1993 р. кандидатської 
дисертації ,,Держава і церква в Чехословаччині у 1918–1938 рр.: 
(на матеріалах словаччини і Закарпаття)”, яка отримала схвальні 
відгуки наукової громадськості. Згодом побачила світ монографія 
,,Державно-церковні відносини на Закарпатті та в словаччині в 
20 – середині 30-х років ХХ століття” (Ужгород, 1996).

після захисту кандидатської дисертації творче натхнення Ми-
коли палінчака, його жага до наукових пошуків, пізнання невідо-
мого тільки посилились. він залишився вірним раніше обраній темі, 
але розширив географічні рамки дослідження (охопивши країни 
Центрально-східної Європи) та його хронологічні межі (з кінця 
1980-х років і дотепер). розпочалася багаторічна копітка робота по 
збору і вивченню необхідних джерел, статистичних даних, матеріа-
лів поточних архівів тощо. Зразу ж зауважимо, що адміністративні 
обов’язки аж ніяк не сприяли науковій роботі. але неабияка пра-
цьовитість, закладена ще батьками, досвід студентського життя, 
робота в комсомолі – усе це загартувало його, навчило не боятися 
труднощів, шукати оптимальні шляхи розв’язання проблем. І він 
робив це наполегливо, крок за кроком наближаючись до заповітної 
вершини. Дійсно, за два десятиріччя вдалося зробити чимало.

так, на основі копіткої дослідницької праці вчений ґрунтов-
но і всебічно розкрив обрану тему. Зокрема він проаналізував 
концептуально-теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних 
вчених з проблем взаємодії держави, суспільства і церкви; про-
стежив взаємозв’язок між інститутами держави і церкви в країнах 
Центрально-східної Європи у досліджуваний період; встановив 
суспільну вагу церкви на політичній арені посткомуністичних 
держав; розкрив роль релігійного чинника у процесах національної 
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консолідації суспільства; охарактеризував тезу про небезпеку злиття 
церкви і держави. крім того, акцентуємо увагу на тому факті, що у 
численних студіях колеги висвітлюються державно-церковні від-
носини в незалежній Українській державі (негативні наслідки роз-
колу православ’я, політизація релігійно-церковного життя, прогноз 
ймовірних конфліктів на релігійному ґрунті тощо). Додамо, що з до-
сліджуваної теми ювіляром опубліковано близько 80 праць, у тому 
числі монографію ,,трансформація державно-церковних відносин 
у постсоціалістичному суспільстві (на прикладі країн Центральної 
і східної Європи)” (Ужгород, 2013). Його докторська дисертація 
рекомендована до захисту і віримо, що до кінця поточного року 
буде успішно захищена. І це стане закономірним та справедливим 
підсумком багаторічної сумлінної дослідницької праці.

Зрозуміло, що колега досліджував й інші наукові проблеми. 
серед них: антитоталітарні рухи в Україні та румунії, проблеми 
міжнародно-правового захисту національних меншин, етапи прий-
няття політичного рішення, карпатський Єврорегіон як модель 
регіонального співробітництва у Центральній і східній Європі, 
актуальні питання місцевого самоврядування та повноваження 
місцевих рад, правове регулювання діяльність громадських органі-
зацій, правовий статус територіальних громад, недержавна система 
пенсійного забезпечення та ін. Усе це наочно засвідчує широке коло 
наукових зацікавлень колеги.

Микола палінчак – досвідчений педагог і методист вищої 
школи. У системі вищої освіти він пропрацював майже 22 роки 
на трьох факультетах – історичному, юридичному та міжнародних 
відносин. студентам викладав (чи викладає) такі нормативні курси: 
,,Історія України”, ,,римське право”, ,,Церковне право”, ,,Міжнарод-
не публічне право” та спецкурс ,,релігійний фактор у міжнародних 
відносинах”. З приємністю констатуємо той факт, що колега має 
добру фахову підготовку. він завжди працює над підвищенням свого 
педагогічного рівня. крім того, неодноразово проходив стажування 
за кордоном (сШа, канада, польща, Греція, словаччина, Угорщина, 
Чеська республіка), де запозичував, зокрема, й елементи передового 
педагогічного досвіду.

свій чималий викладацький досвід Микола Михайлович 
частково використав при написанні (переважно у співавторстві) 
підручників та посібників для студентів вишів. серед них назвемо 
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такі: ,,суд присяжних: проблеми та перспективи” (Ужгород, 2002), 
,,правові основи регулювання земельних відносин в Україні” (Ужго-
род, 2002), ,,конституційне право України” (Ужгород, 2007, 2013), 
,,Міжнародна інформація” (Ужгород, 2011), ,,Державне право зару-
біжних країн” (Ужгород, 2011), ,,римське право” (Ужгород, 2011), 
,,порівняльно-конституційне право” (Ужгород, 2011), ,,порівняльне 
правознавство” (Ужгород, 2013), ,,вступ до права Європейського 
союзу” (Ужгород, 2013) та ін. підкреслимо, що вищеперераховані 
видання є досить затребуваними у студентів.

У контексті до сказаного додамо, що колега є розробником і 
укладачем низки навчально-методичних праць, у яких він узагаль-
нив свої педагогічні здобутки. Маємо на увазі наступні: ,,Церковне 
право” (Ужгород, 1995), ,,основи римського цивільного права” 
(Ужгород, 1996), ,,основи римського приватного права” (Ужгород, 
2000, 2006), ,,конституційне (державне) право зарубіжних країн” 
(Ужгород, 2002), ,,Інститут договірного права зарубіжних країн” 
(Ужгород, 2002), ,,Міжнародна інформація” (Ужгород, 2010), ,,Між-
народне публічне право” (Ужгород, 2011) та ін. 

Майже 10 років Микола Михайлович очолює факультет між-
народних відносин. У структурі цього підрозділу – чотири кафед-
ри: міжнародних економічних відносин, міжнародних відносин, 
європейської інтеграції та економіки, теорії та практики перекладу. 
навчається на факультеті близько 300 студентів (на денній та заоч-
ній формі), у тому числі й іноземних – росіян, угорців, словаків, 
румунів…

Безсумнівно, робота декана є багатогранною. виділимо най-
головніші її напрямки. найперше – це формування високопрофесій-
ного професорсько-викладацького складу факультету. відзначимо, 
що його викладачі постійно підвищують свій фаховий рівень, у 
тому числі за допомогою стажування за кордоном (сШа, канада, 
Фрн, австрія, Чехія, словаччина, польща, Угорщина…). крім 
того, до навчального процесу активно залучаються іноземні про-
фесори, найчастіше з Швейцарії, сШа, канади, Чехії, Угорщини та 
словаччини. Усе це дозволяє суттєво покращити рівень викладання 
нормативних і спеціальних курсів.

Чимало уваги декан приділяє набору студентів. конкурс ба-
жаючих стати студентами факультету завжди високий – 8-10 абі-
турієнтів на місце. тому завдання полягає в тому, щоб на навчання 
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поступали серйозні, відповідальні, спраглі нових знань юнаки і 
дівчата. І як свідчить практика, студентами першого курсу стають 
переважно кращі з кращих.

Головне у виші – це правильна організація навчально-
виховного процесу на факультетах. І наш колега займається цим 
майже щоденно. про роль професорсько-викладацького складу 
мова йшла вище. тут тільки додамо, що усі викладачі є добрими 
майстрами своєї справи, закохані в педагогічну роботу і не задумо-
вуючись жертовно віддають своє серце студентам. вони не тільки 
навчають студентську молодь основам наук, але й вчать її вчитися. 
І друге є надзвичайно важливим, бо навчити всьому не можна. тому 
випуск ник вишу повинен вчитися усе свідоме життя.

студенти проходять практику у державних установах різно-
го рівня, у тому числі в Міністерстві закордонних справ України, 
верхов ній раді Україні, посольствах України у сусідніх державах… 
крім того, значна їх частина має можливість бувати за кордоном 
(Фрн, велика Британія, сШа, Бельгія, австрія, Чехія, румунія, 
словаччина, Угорщина, польща, литва) і набути цінного досвіду 
фахівція-міжнародника. а ще регулярно відбуваються зустрічі 
студентів із дипломатами (послами, консулами, секретарями) низ-
ки держав. в організації усього цього провідна роль, поза усяким 
сумнівом, належить Миколі Михайловичу.

Зрозуміло, найважливіше для любого випускника вишу – це 
знайти роботу. важливо підкреслити, що підприємства і органі-
зації охоче беруть наших міжнародників. переважна їх більшість 
трудиться в міських, районних і обласних фінансових, податкових 
і банківських установах, в промисловості, сфері туризму та інших 
галузях народного господарства. окремі працевлаштувалися в 
Міністерстві закордонних справ України, верховній раді Украї-
ни, управлінні євроінтеграції Закарпатської обласної державної 
адміністрації тощо. позитивним бонусом є й те, що випускники 
згаданого факультету, крім основної спеціальності (,,міжнародні 
економічні відносини”), отримують також і кваліфікацію ,,референт-
перекладач” з англійської, німецької або французької мов.

не викликає сумнівів й те, що декан факультету будує плани 
на майбутнє. Це, зокрема, відкриття нових спеціальностей, на-
лагодження творчої співпраці з іншими вишами (у тому числі й 
за кордоном), пошук і розширення своєї ніші на ринку освітніх 
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послуг, ширше використання можливостей Болонської системи… 
І ми щиро віримо, що ювіляру вдасться успішно зреалізувати усе 
задумане.

Ще хочемо звернути увагу на той факт, що практично 17 років 
життя Миколи Михайловича пов’язано з науково-дослідним Інсти-
тутом державного управління та регіонального розвитку. Головна 
мета установи – це надання наукових і консультаційних послуг 
органам державної влади та місцевого самоврядування. До його 
складу входять представники різних факультетів УжнУ, більшість 
з них пройшла стажування за кордоном. Інститут функціонує 
за рахунок міжнародних фондів. Його співробітники проводять 
науково-практичні конференції, видають методичні матеріали з ак-
туальних проблем державного управління, досліджують особливо-
сті соціально-економічного розвитку окремих районів, розробляють 
шляхи розв’язання міжконфесійних конфліктів, розвитку туризму, 
пропаганди пам’яток історії та культури краю тощо. Безперечно, 
усі ці вагомі здобутки колективу Інституту стали можливими за-
вдяки чималим організаторським здібностям і невичерпній енергії 
його очільника.

як ми показали вище, ювіляр досяг важливих висот в на-
уці, педагогіці, адміністративній роботі. але вирізняється він і у 
громадській діяльності. тут коло його обов’язків також широке. 
так, він – голова Закарпатської обласної організації Української 
асоціації релігієзнавців, член національної спілки журналістів 
України, іноземний член наукової ради Угорської академії наук, 
член редколегій наукових збірників ,,Міжнародні відносини” (Бра-
тиславський економічний університет) та ,,Євролінії” (Університет 
орадеа, румунія), член ради по захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії в галузі міжнародних від-
носин Братиславського економічного університету... підкреслимо, 
що усі громадські доручення Микола Михайлович виконує дуже 
сумлінно і вчасно, що свідчить про його високу відповідальність 
за доручену справу.

отже, наш колега підійшов до першого життєвого ювілею. 
підійшов, як бачимо, з вагомими здобутками. а попереду – нові 
амбіційні плани. 
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CІЧЕНЬ: орієнтовно в проміжок з 1 до11

ВіРА КАРЛіВнА РОМішОВсьКА
130річчя від дня народження скрипалькиемігрантки, 

співачки, педагога і диригента,  
однієї із ініціаторів утвердження професійної музичної 

освіти на Закарпатті (1885–1949)
У 20-30-х рр. ХХ ст. територія Закарпатської області стала 

малою Батьківщиною для багатьох талановитих емігрантів, котрі 
доклали чимало зусиль для розбудови культурного життя краю. 
віра карлівна ромішовська увійшла до цієї когорти та відіграла 
важливу роль на шляху утвердження музичного професіоналізму у 
сфері скрипкового, вокального, хорового виконавства та музичної 
освіти.

високоосвічений фахівець (вихованка двох консерваторій: 
тифліської і празької та віденської вищої скрипкової школи профе-
сора Франчішека ондржічка), ерудит (володіла не менше, аніж 7-ми 
мовами, орієнтувалася в різних видах мистецтв), музикант кількох 
професій: визнана Європою скрипалька та відома співачка. кон-
цертуючий виконавець, яка об’їздила німеччину, австрію, Італію, 
Чехію, Францію, південь росії та кавказ. людина феноменальних 
музичних здібностей, сильної волі, прекрасний організатор, чудовий 
педагог і диригент.

Усі ці якості вона направила на служіння високому музичному 
мистецтву. по приїзді на Закарпаття створила одну із кращих в 
Ужгороді музичних шкіл (школу в. ромішовської), на базі Ужго-
родської руської гімназії – взірцевий дитячий хор. в радянський 
період стала організатором і першим директором Ужгородської 
дитячої музичної школи імені п. І. Чайковського. в історії ста-
новлення Ужгородського державного музичного училища імені 
Д. Є. Задора відома як засновниця і перший завідувач аж двох (із 
трьох) відділів: вокального і оркестрового, а також, як перший завуч 
цього закладу. саме в. ромішовська заклала тут основи високопро-
фесійного скрипкового та вокального виконавства. разом з тим її 
ім’я склало важливу сторінку періоду становлення Закарпатського 
народного хору (керувала хором в проміжок між М. Добродєєвим 
і п. Милославським).

© в. Мадяр-новак, 2014
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Жаль, що після її смерті в сталінський період їй не пробачили 
дворянського походження та керування приватною школою. на усіх 
місцях її роботи та в обласному архіві підозріло зникли всі її особові 
справи. Хтось вандально зірвав на кальварії надгробну плиту, а на її 
місці по свіжому цементу вишкрябав гвіздком прізвище зі скупими 
ініціалами (без повного імені та по-батькові) і суху хронологію років 
життя, стерши з пам’яті день народження і смерті.

 однак історична і людська справедливість повернули все на 
свої місця. Ініціювала відродження імені в. ромішовської Єлизавета 
ярославівна Гошовська – дружина відомого українського етному-
зиколога, багато архівних матеріалів зібрала старший науковий 
співробітник Закарпатського обласного музею людмила Йосипівна 
сахарова і передала естафету автору даних рядків. 

* * *
народилася віра ромішовська у 1885 р. [точну дату народжен-

ня ще не вдалося встановити] далеко від карпат у мальовничому 
тифлісі (нині тбілісі) у дворянській родині. Батько – шанований 
російський генерал карл ромішовський очолював міську поліцію; 
мати – аделаїда пфолф виділялася високим рівнем культури і осві-
ти, за національністю була німкенею. Батьки заклали в характері 
дів чинки високу самодисципліну, пунктуальність і цілеспрямова-
ність. яскраві музичні здібності та приватні уроки гри на скрипці 
вплинули на вибір майбутньої професії. У 1904–1907 рр. в. ромі-
шовська навчалася в тифліській консерваторії при російському 
музичному товаристві в класі вáцлава таліха – майбутнього все-
світньо відомого скрипаля і диригента. За його порадою продовжила 
свою музичну освіту в Європі, а саме у празі, куди виїхала разом з 
кращою подругою Меріме Багатурян – майбутньою мамою володи-
мира Гошовського. У 1907–1909 рр. удосконалювала гру на скрипці 
в празькій консерваторії у знаменитих чеських музикантів яна 
Маржака та отакара Шевчика (в минулому викладачів в. таліха). 
Ці обидва скрипалі увійшли до усіх музичних енциклопедій світу. 
вони знач но розвинули професійні здібності віри ромішовської. 
однак на цьому молодий музикант не зупиняється. Для пізнання 
,,секретів” майстерності кращих європейських скрипкових шкіл 
переїздить до відня і навчається у славнозвісного Франчішека 
ондржічка. по закінченню вищої скрипкової школи професора 
Ф. ондржічка працює у відні. початок першої світової війни змусив 
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її повернутися додому, де вона, користуючись нагодою, до скрип-
кової освіти долучила вокальну. навчається у відомого російського 
оперного співака, професора Богомира Богомировича корсова – ви-
хованця італійської школи співу, який в числі небагатьох був від-
значений званням ,,заслуженого артиста імператорських театрів”, 
а свою освіту здобував в Італії. той факт, що вчитель запрошує 
в. ромішовську (сопрано) до спільного концертування і здійснює з 
нею гастрольне турне по півдню росії та кавказу, засвідчує про не-
абиякі її здібності і великі успіхи. напередодні жовтневої революції 
виходить заміж за німця тиделмана – власника нафтових і хімічних 
заводів у Баку. революційні події позбавляють їх матеріального 
статку і молода пара виїздить у Берлін до батьків чоловіка. тидел-
ман, ставши військовим, заради просування по кар’єрній сходинці 
розлучається з дружиною через її походження із ,,неблагонадійної 
росії”. віра, щоб заглушити біль зради коханню, шукає розраду в 
музиці: повністю поринає у концертне життя. разом з популярним 
оркестром ,,Шуберт-бунда” гастролює по німеччині, а на початку 
1920-х років переїздить до праги, стає першою скрипкою в одно-
му із кращих празьких квартетів. Інтенсивно концертує по усій 
західній Європі. на жаль, кар’єра в. ромішовської в якості кон-
цертної скрипальки виявилася недовгою. Через серйозну травму, 
отриману під час гастролей, і параліч вказівного пальця лівої руки 
змушена була відмовитися від концертного виконавства на скрипці 
і сконцентруватися на співі. У празі створює дует з європейською 
співачкою Е. Германовою, співпрацює з хором під керуванням 
о. архангельського, знайомиться з родиною Милославських, ви-
ступає на численних концертах духовної музики.

в Ужгороді в. ромішовська вперше з’явилася у 1921 р., при-
їхавши в гості до подруги Меріме (Гошовської). в залі філармонії 
дала сольний концерт скрипкової музики (концертмейстер янка 
Гергель). подібні концерти відбулися у 1922 та 1923 роках. У 1923 р. 
вперше презентує себе як співачка. вокальні концерти в. ромішов-
ської відзначалися місцевою пресою періоду 1923–1925 років. на 
настійливі запрошення Гошовських у 1924 р. музикант переїжджає 
на постійне проживання до Ужгорода і поселяється у цієї родини. 
на перших порах було важко. концертна діяльність та уроки во-
калу, які в. ромішовська давала в Ужгороді, Мукачеві і Берегові, 
не приносили великих доходів. Маючи на руках рекомендаційний  
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лист в. таліха, прагнула створити в Ужгороді дитячу музичну 
школу європейського типу. однак ця ідея реалізувалася лише у 
1929 році. а у 1924–1929 рр. довелося паралельно працювати 
телефоністкою, пройти через невдалу спробу відкриття косме-
тичного салону і невпинно завойовувати визнання громадськості 
як талановитої співачки, як практикуючого педагога та яскравого 
організатора музичних курсів. Численні благодійні концерти, успі-
хи учнів в. ромішовської, звітні концерти вихованців її музичних 
курсів, які незмінно перетворювалися на яскраву подію Ужгорода, 
отримували резонанс і вплинули на рішення Міністерства народної 
освіти Чехословацької республіки (Указ № 1688565 від 20 грудня 
1929 р. про відкриття Музичної школи в. ромішовської). на перших 
порах у школі викладали лише троє викладачів: в. ромішовська 
(клас скрипки і вокалу), чеська піаністка я. Гергель та віолончеліст 
к. Гоудек. Згодом викладацький склад розширюється. Його попов-
нюють піаністи о. неаронова, Мавромати, петрашкова, З. лендьел 
та інші. Школа щорічно звітувалася перед громадськістю міста 
підсумковими концертами в кінці навчального року. левову частку 
виступаючих традиційно складали учні в. ромішовської. Газети 
відмічали успіхи її вихованців – скрипалів Гергель, Меліхарова, 
олександра, Миколи і володимира Гошовських, співаків я. Гер-
гель, Д. Гомичкова та інших. незмінно в якості почесних гостей 
цих музичних свят запрошувалися всесвітньо відомий скрипаль 
Шандор плотені та голова міської управи п. Грабар зі своїми дру-
жинами. в. ромішовська відіграє помітну роль в музичному житті 
міста. співає в хорі ,,Боян”, веде музичну роботу в товаристві 
імені о. Духновича. в. к. ромішовську запрошують вести уроки 
музики в Ужгородській гімназії, де було створено один із кращих 
на Закарпатті дитячих хорів, який налічував близько 60 учасників. 
Щонеділі цей колектив співав на богослужінні греко-католицького 
кафедрального собору в Ужгороді. 

 в окупаційний період продовжує викладацьку і диригент-
ську діяльність (напівнімкеня). а з приходом радянської влади 
саме музична школа в. ромішовської склала викладацький та 
учнівський кістяк Ужгородської дитячої музичної школи імені 
п. І. Чайковського. Ідея присвоєння школі імені п. І. Чайковсько-
го теж належала в. ромішовській. У 1944 р. рішенням народної 
ради Закарпатської України в Ужгороді вона була призначена ди-
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ректором державної музичної  школи імені п. І. Чайковського для 
проведення усієї необхідної організаційної роботи. публікується 
в пресі, відстоює принцип професіоналізму, наголошує на необ-
хідності забезпечення області фаховими музичними виконавцями 
та музикантами-педагогами. Школа планувалася, як дворівнева: 
1 рівень – формування любителів (для загалу), 2-й рівень – для 
формування фахівців (з числа найбільш обдарованих). вже у 1946 р. 
1 рівень отримує назву ,,Дитяча музична школа”, а 2-й – ,,Музичне 
училище”. влітку 1946 р. з ініціативи в. ромішовської було проведе-
но перший показовий концерт учнів музичного училища та школи. 
Близько 70% виступаючих (як скрипалів так і співаків) склали учні 
в. ромішовської (10). серед них: кліса Марія, нелюбіна, парфьо-
нова Марія, робак валентин, петрусь Михайло (вокал), пацек 
Іван, Боніславський тиберій, товт людвік, сабов, Бенедек рудольф 
(скрипка). відкривав цей концерт дитячий хор під її керуванням. 
в програму в. ромішовська включила чимало ансамблів (вокаль-
них та скрипкових дуетів, струнно-смичковий квартет). подібні 
концерти з участю учнів в. ромішовської відбулися у 1947 та 1948 
роках. в числі кращих вихованців опинилися ксенія левитська – в 
майбутньому провідний викладач УжДМУ імені Д. Є. Задора, відомі 
як на Закарпатті, так і за його межами педагоги-скрипалі тиберій 
Боніславський, людвік товт; співаки Закарпатського народного 
хору – Марія парфьонова, Бачинський і т.д.

сучасники запам’ятали її як ініціативну, енергійну і талановиту 
жінку. однак з ідеологічних міркувань ще у 1945 р. в. к. ромішовську 
змістили з посади директора на посаду завуча. реально ж, завдячу-
ючи великому досвіду адміністративної роботи, музичне училище 
,,трималося” на її плечах. Молодий директор Д. Є. Задор такого 
досвіду ще не мав і був дуже вдячний в. ромішовській. Багато часу, 
як засновниця і перша завідувачка, віддавала вона своїм улюбленим 
відділам – вокальному і оркестровому. на вокальному утверджувала 
італійську співочу школу – традиції міланської оперної школи Джо-
вани корсі, засвоєні від Б. Б. корсова (звідси і творчий псевдонім), у 
скрипковому виконавстві – традиції кращих майстрів чеської школи, 
що високо цінувалася у Європі. Була прекрасним педагогом, про що 
свідчать захоплені відгуки її колишніх вихованців. 

Болісно сприйняла постанову Цк вкпб 1948 р., усвідомлюючи 
ідеологічний тиск на справжнє музичне мистецтво. переживання 
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ускладнили старі хвороби. І у віці 64 років 11 січня 1949 р. віра 
карлівна ромішовська померла. Ховали її усім училищем, прово-
джали в останню путь з оркестром. 

Її життєвий шлях був нелегким. не раз доводилося прийма-
ти важкі удари долі: смерть батька, зрада чоловіка, рання смерть 
улюбленої племінниці, травма, яка обірвала блискучу кар’єру кон-
цертуючої скрипальки, дві світові війни, революція… але вона, як 
істинна генеральська донька, достойно витримала випробовування. 
Друзі, учні і Музика стали її кумирами. в них вона черпала духовні 
сили, підтримку і втіху. в системі її цінностей Музика знаходилася 
на найвищому п’єдесталі. Для її утвердження вона віддала усі свої 
сили і уміння. справу в. к. ромішовської підхопили і розвинули її 
учні, які були вчителями таких авторитетних педагогів як с. п. Бун-
да, с. т. ясниський, п. п. Матій та багато-багато інших. паростки 
її справи продовжують жити і нині.
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ЛЮТИЙ: 2

ЄВГен ПУзА
135річчя від дня народження громадськополітичного  

і військового діяча (1880–1922)
Євген пуза був одним з небагатьох на початку ХХ ст. пред-

ставників місцевої світської (власне – військової) інтелігенції. 
він закінчив військово-технічну академію у празі. після цього 
працював у військовому картографічному інституті. пізніше був 
державним службовцем у відні. 1919 р. пуза виступив одним із 
засновників Головної руської (української) ради в Хусті. Був од-
ним з організаторів проголошення Гуцульської республіки в ясіня 
7 січня 1919 р. та Хустського з’їзду 21 січня 1919 р., на якому про-
голосували за входження краю до соборної України. 

на початку квітня 1919 р. Є. пуза і с. клочурак за дорученням 
Хустської ради знову відвідали прем’єра ЗУнр с. Голубовича та 
її військового міністра Д. вітовського з проханням надати Гуцуль-
ській республіці економічну і військову допомогу. Досягти цього не 
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вдалося, зате у станіславі було відкрито постійне представництво 
,,Угорської України” при уряді ЗУнр, яка все ж організувала над-
ходження продовольчої допомоги на Закарпаття. 7 травня 1919 р. у 
станіславі відбувся з’їзд гуцулів Закарпаття, в якому взяли участь 
132 делегати від 62 громад. 

Був делегатом від Закарпаття до Української національної ради 
у місті станіслав (нині Івано-Франківськ). після окупації Марамо-
рощини румунськими військами залишився на військовій службі у 
Галичині, був 1919–1920 р. майором Української Галицької армії, 
референтом літунства при начальній команді УГа. 

після поразки там визвольних змагань повернувся 1920 р. на 
Закарпаття. Був членом Директорії підкарпатської русі – створеного 
в серпні 1920 р. прообразу місцевого автономного уряду з п’яти 
чоловік. він мав керувати краєм, поки версальська конференція не 
вирішить остаточно його долю. правда, паралельно з Директорією 
чехи стали розбудовувати в краї свою Цивільну управу. водночас 
Є. пуза разом з однодумцями засновує соціал-Демократичну пар-
тію на Закарпатті.

29 лютого 1920 р. прийнято чеську конституцію, де нічого 
не мовилося про автономію підкарпаття. краєм мав управляти 
губернатор, призначений з праги. 5 травня 1920 р. цю посаду 
отримав Г. Жаткович. в офіційних документах він часто називав 
себе ,,президентом русинії”. Г. Жаткович намагався перетворити 
підкарпатську русь на самоврядний штат в американському ро-
зумінні. призначення губернатора було зустрінуто в краї неодно-
значно. Г. Жатковича підтримала Центральна руська народна рада, 
очолена а. волошиним, руська національно-соціалістична партія 
(М. Бращайко, п. Медвецький), руська соціал-демократична партія 
(я. остапчук, Є. пуза, с. клочурак). комуністи та ряд інших партій 
виступили з рішучим протестом. Є. пуза навіть став секретарем 
губернатора. 

1920 р. засновує друковані органи крайової соціал-демокра-
тичної організації – спочатку ,,народ”, а потім ,,вперед”, стає від-
повідальним секретарем цих газет і одним з найактивніших авторів. 
9 травня 1920 р. був учасником бурхливих установчих зборів то-
вариства ,,просвіта” в Ужгороді. водночас добивався автономного 
статусу для підкарпатської русі, допомагав Г. Жатковичу готувати 
відповідні документи. 
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втім, державна діяльність Є. пузи тривала недовго. пере-
конавшись у недосяжності крайової автономії, 16 березня 1921 р. 
його шеф Г.Жаткович подав у відставку, але прага зволікала з нею. 
12 квітня губернатора запросили до т. Масарика. після тривалих 
переговорів Г. Жаткович остаточно переконався, що автономії не 
буде. 3 травня він удруге попросив відставки, яку прийнято 16 трав-
ня. на цьому завершилася державна служба і Є. пузи, після чого 
він повністю зосереджується на партійній і громадській роботі, 
зокрема засновував філії ,,просвіти” на Гуцульщині. помер 13 
грудня 1922 р. в Ужгороді. 
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ЛЮТИЙ: 11

КАТАЛінА ГеЙзіВнА ВАшКеБА
60річчя від дня народження фахівця бібліотечної справи 

(нар. 1955)
коли мені вдається бувати на рідній виноградівщині, то якими 

би не були важливими справи, неодмінно знаходжу час завітати 
до районної бібліотеки, зустрітись із її працівниками, вдихнути, 
пройнятися незбагненною аурою доброзичливості, привітності, 
гостинності, що панує там. І, звичайно, привітатися, подякувати 
щиро, низько вклонитися берегині того дивовижного оазису ка-
таліні Гейзівні вашкебі, яка зуміла його створити і робить все для 
того, щоб він не втрачав своїх принад. Щоб до нього тягнулись 
дорослі і діти – відпочити, набратись снаги, почерпнути мудрості 
й доброти із невичерпних книжкових джерел. 

краєзнавці, громадськість визначили ряд примітних достопа-
м’ятних місць району. а я додав би до нього і місцеву районну 
централізовану бібліотеку. аже саме звідти доречно розпочати чи 
завершувати ознайомлення з виноградівщиною. адже саме тут 
сконцентровані й історія, й теперішнє краю, його різнонаціональне 
розмаїття, унікальна ментальність людей, які щиро люблять рідну 
духовність, культуру і глибоко поважають набутки інших національ-
ностей. Це результат великої багаторічної роботи каталіни Гейзівни 
як директора установи, високопрофесійного бібліотекаря, мудрої, 
талановитої людини і надзвичайно приязної, вродливої жінки.

Ішла вона до цієї вершини і визнання довго, наполегливо, 
дійсно в поті чола. помічниками на цій дорозі були її вроджений 
талант бібліотекаря, працьовитість, цілеспрямованість, відчуття 
високої відповідальності перед людьми і … книгою. саме книгою, 
яку сприймає каталіна Гейзівна не як предмет, а як ту живу частину 
духовності, якій потрібна постійна увага і повага, любов чистого 
і щедрого серця.

народилася каталіна Гейзівна вашкеба 11 лютого 1955 р. у 
смт Буштино на тячівщині, проте все її свідоме життя пов’язане 
з виноградовом, куди вона потрапила дев’ятнацятилітньою після 
закінчення Хустського культосвітнього училища. За сорок років 
роботи за фахом вона опанувала все. адже у своїй, вже рідній вино-
градівській ЦБс працювала на різних посадах. Була бібліотекарем 
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сільської бібліотеки, бібліографом, завідуючою методичним відді-
лом ЦрБ. З далекого вересня 1995 р. – директор районної центра-
лізованої бібліотечної системи. колись вона вчилася від старших, 
досвідчених фахівців. тепер за знаннями, порадою і просто за 
доброзичливою підтримкою приходять до неї. не тільки з району, 
але й із різних куточків Закарпаття, навіть інших областей України, 
прикордонних регіонів сусідніх країн. приємно, що навіть видавці 
і автори книг звертаються до каталіни Гейзівни за порадою, як би 
краще донести до читача нову, щойно видану книгу. 

також при зустрічах із нею, з великою радістю передаю їй 
щирі привітання від закарпатських письменників, бо майже всі 
вони мали можливість зустрітися із читачами району на різно-
манітних заходах, що відбувалися у районній бібліотеці. Знаю, як 
любили і шанували каталіну Гейзівну відомі майстри художнього 
слова: лауреат національної премії України ім. т. Шевченка петро 
скунць, лауреат премії ім. лесі Українки степан Жупанин, василь 
вовчок, Юрій керекеш, василь вароді… Їй притаманне вроджене 
уміння єднати письменника і читачів, помічати і підтримувати 
молоді таланти. Це ж завдяки і її підтримці і піклуванню на вино-
градівщині сформувалося і діє дуже солідне і потужне об’єднання 
літературотворчої інтелігенції. отже є всі підстави вважати каталі-
ну Гейзівну не лишень берегинею, але і, в певній мірі, співтворцем 
сучасної книги, учасником літературного процесу. Більше того, 
вона уміло і творчо залучає до спілкування з книгою молодь, нові 
покоління, які в добу глобалізації, тотальної комп’ютеризації іноді 
дещо зверхньо ставляться до одного з найдревніших і найцінніших 
винаходів людства – книги.

Звичайно, що специфіка бібліотечної справи тоді, коли в 
1974 р. наша ювілярка закінчила Хустське культосвітнє училище і 
навіть тоді, як у 1981 р. здобула вищу фахову освіту в київському 
державному інституті культури ім. о. корнійчука, суттєво відріз-
няється від теперішньої. сьогодні маємо справжню бібліотечну 
індустрію, яку треба знати і любити. Бо за нею майбутнє книги. 
одному, самотужки йти в ногу з часом неможливо. каталіна Гей-
зівна збагнула це давно. тож одним із найважливіших її трудових і 
творчих надбань є те, що вона зуміла згуртувати навколо себе таких 
же бібліотекарів-новаторів, як і вона, тих, що прагнуть знати і засто-
совувати в себе найновіші, найефективніші технології. результати  
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очевидні. колектив виноградівської ЦБс став переможним у 
конкурсах проектів ,,Інтернет для читачів публічних бібліотек”, 
глобальні бібліотеки ,,Бібліоміст”. Щороку філії виноградівської 
ЦБс серед призерів огляду-конкурсу ,,сільська бібліотека року” 
таряду інших престижних проектів.

 якось я запитав її: ,,тяжкі часи переживає суспільство. коштів 
не вистачає на найобхідніше. як вдається вам, щоб бібліотечна 
справа в районі не просто вижила, а жила, ще й давала наснаги, 
віри, оптимізму людям”.

,,а коли було бібліотеці легко і просто”, – почув я відповідь. – 
І додала: ,,Ter aspera ad astra – через терни до зірок – це неначе про 
нас сказано”. І усміхнулась притаманною їй чарівною посмішкою. 
наче дала зрозуміти, що одержимі книгою (а справжні бібліотекарі 
саме такі), ніколи не втрачають надії, що все буде краще. а для 
цього потрібно берегти для людей книгу. таке покликання берегинь 
мудрості. а вона – істинна берегиня духовності, вірна своєму по-
кликанню. як і її колеги, з котрими не один рік трудиться пліч-о-
пліч. Щиро, самовіддано. 

За роки трудової діяльності каталіна вашкеба неодноразово 
нагороджувалась почесними грамотами обласної і народної рад, 
обласної і народної державних адміністрації, управління культури 
оДа. У 2007 р. знаний фахівець відзначена почесною грамотою 
кабінету міністрів України, у 2012 р. – грамотою та медаллю від 
уряду Угорщини.
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ВАсИЛь МИХАЙЛОВИЧ МеЛьнИК
85річчя від дня народження історика (1930–1992)
народився 5 березня 1930 р. на перечинщині у селянській 

родині. вищу освіту здобув на історичному факультеті УжДУ. 
28 вересня 1963 р. захистив в Інституті історії ан Урср (київ) 
кандидатську дисертацію ,,селянські рухи на Закарпатті у другій 
половині XVII і на початку XVIII ст.”. 7 жовтня 1973 р. захистив 
в Інституті етнографії ан срср (Москва) докторську дисертацію 
,,Український фольклор періоду феодалізму як історичне джерело”. 
працював у вузах Івано-Франківська, Могильова, Чернігова, 
луцька, кишинева, тобольська, Запоріжжя. Зазнав переслідувань 
за роки радянської влади. автор багатьох книг і досліджень про 
історичну достовірність фольклору, розвідок з історії Закарпаття.

Головною книжкою дослідника є ,,Історія. Закарпаття в 
ус них народних переказах та історичних піснях”. написана на 
багатющому фольклорному матеріалі (але і з залученням чималого 
документального масиву джерел, а також замовчуваної тоді 
дорадянської історіографії), вона на довгі роки стала практично 
єдиним викладом крайової історії не в казенно-офіційному дусі, 
а через призму світобачення самого творця історії. принаймні, 
рецензент Д.литвиненко оцінив дану книжку як ,,своєрідний 
підручник історії, переказаної самим народом”.

перший розділ розглядає середньовічну історію Закарпаття, 
уперше вводить до наукового обігу численні фольклорні свідчення 
про слов’янську присутність в краї ще до приходу угорських племен 
на чолі з арпадом, про зв’язки місцевого населення з руськими 
землями за перевалами, контакти з Галицько-волинською державою, 
розбудову замків, становлення ранніх феодальних володінь, перші 
антифеодальні виступи, вплив на Закарпаття гуситського руху, 
зародження руху куруців, їхню участь у стримуванні турецької 
агресії, а відтак і у боротьбі проти панів.

У другому розділі йдеться про події XVIII – початку ХХ ст., 
зокрема про опришківський рух, ,,весну народів” 1848 р., трудову 
еміграцію, повсякденні злидні на верховині, першу світову війну, 
зокрема про участь краян у боях на італійському фронті.

© с. Федака, 2014
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третій розділ присвячено новітній історії краю – оцінці народом 
подій чехословацької доби, Другої світової війни і возз’єднавчих 
процесів. Хоча відповідно до тодішніх ідеологічних установок автор 
намагається аналізувати і штучний колгоспний фольклор, але ці 
сторінки вже звучать не надто переконливо.

лебединою піснею історика стала його велика і незаслужено 
забута на сьогодні праця ,,Закарпатці”, яка публікувалась 
упродовж серпня-вересня 1991 р. у ,,Закарпатській правді”. сам 
автор розглядав її як ,,короткий виклад роботи з етнічної історії 
закарпатських українців”, над якою він працював уже сім років. 
публікація її саме у закарпатській пресі, хоча автор тоді не жив 
в області, зумовлювалася гострою тогочасною етнополітичною 
полемікою, в ході якої відчувався нагальний брак широкого нарису, 
написаного професіоналом. Для розвідки було залучено 3000 джерел 
різними мовами. але для цілковитої повноти картини автор вважав, 
що його огляд має бути доповнений подібними ж матеріалами про 
етнічну історію місцевих угорців, словаків, румунів, німців.

спочатку дослідник досить детально з’ясовує обставини 
утвердження в краї слов’янських предків сучасних закарпатських 
українців. Хоча на той час ще було чимало прихильників думки, 
ніби Закарпаття є споконвічною слов’янською землею, історик 
чітко заявляє, що край ,,не є споконвічно слов’янським”, відповідні 
племена приходять сюди у V-VI ст., цей рух він пов’язує з 
колонізацією слов’янами Балкан, а також з їхніми вимушеними 
відступами звідти під тиском візантійців. водночас у наступні 
століття слов’яни (переважно білі хорвати, але також й інші 
племена) надійно освоїли цей край, з приводу чого наводиться 
чимало доказів – фольклорних, археологічних, етнографічним, а 
також нечисленних письмових. окремо автор розглядає формування 
і розвиток окремих етнографічних груп закарпатських українців – 
гуцулів, бойків, лемків, долинян. велика увага приділяється 
національному відродженню кінця XVIII – ХІХ ст. одним з 
перших в нашій історіографії в.Мельник говорить добре слово про 
карпатську Україну 1938–1939 р.

проте розвинути чимало слушних думок, висловлених у цій 
розвідці, і опублікувати її книжковий варіант, авторові так і не 
судилося. він помер 29 листопада 1992 р.

СЕрГІЙ ФЕдАКА
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ГРИГОРіЙ сТеПАнОВИЧ ПОП
70річчя від дня народження доктора хімічних наук,  

члена Міжнародної академії технологічних наук,  
НьюЙоркської академії наук та Міжнародного товариства 

інженерів нафтовиків (нар. 1945)
народився 4 березня 1945 р. в м. Хусті Закарпатської області 

в учительській сім’ї. У 1963 р. Григорій закінчив одинадцятий клас 
Хустської школи-інтернату. У цьому ж році поступив на хімічний 
факультет Ужгородського державного університету. починаючи з 
другого курсу стає активним членом наукового гуртка з органічної 
хімії і під керівництвом доцента, к.х.н. Івана васильовича смоланки 
виконує низку досліджень з циклізації азотовмісних органічних 
сполук. отримані результати доповідалися на студентських і рес-
публіканських наукових конференціях і склали основу дипломної 
роботи, після успішного захисту якої у 1968 р. він отримав диплом 
за спеціальністю ,,Хімія. викладач хімії” з рекомендацією до вступу 
в аспірантуру.

З 1969 р. Г. поп в академії наук України, де пройшов шлях від 
старшого інженера–керівника групи до молодшого (1970), старшо-
го (1979) і провідного (1986) наукового співробітника, завідувача 
лабораторії ,,Фізико-хімії і застосування поверхнево активних 
речовин” (пар; 1991) та завідувача відділу поверхнево-активних 
речовин (1999) Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБонХ) 
нан України. 

У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію ,,синтез і влас-
тивості поліамідокислот та їх солей у розчинах” за спеціальністю 
,,Хімія високомолекулярних сполук”, в 1999 р. – докторську ,,на-
укові основи створення і застосування поверхнево-активних систем 
для підвищення видобутку нафти та газу” за двома спеціальностя-
ми – ,,нафтохімія і вуглехімія” та ,,колоїдна хімія”. наукове звання 
старшого наукового співробітника йому присвоєно за спеціальністю 
,,Фізична хімія” у 1986 р.

Головні напрямки його науково-практичної діяльності – на-
фтохімічний і олеохімічний синтез пар, дослідження їх фізико-
хімічних властивостей та створення технологічних систем для 
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паливно-енергетичного комплексу (пЕк) і мастильних матеріалів 
різного призначення. 

ним вперше обґрунтовано, розроблено і закладено базові осно-
ви з переводу підрозділів рат ,,Газпром” на технологічні системи 
на вуглеводневій основі: поліфункціональні композиційні реагенти, 
ефективні технології глушіння свердловин і ліквідації флюідопро-
явів (газ, нафта, вода та їх суміші) у свердловинах, інтенсифікації 
припливу й підвищення на 60-90% видобутку вуглеводневої сиро-
вини при забезпеченні безпечного і безаварійного проведення робіт. 
організоване ним широкомасштабне впровадження на Уренгойсько-
му, ямбурзькому і Медвежинському родовищах дозволило не тільки 
усунути погіршення продуктивності свердловин (60-63%), але й 
підвищити її в середньому на 24% на газових і газоконденсатних 
свердловинах і на 18% на нафтових. при цьому тривалі строки ви-
ходу на доремонтний дебіт (в середньому 212,5 діб) скорочено до 
1,5–18 діб і додатково видобути понад 2,5 млрд м3 газу і 270 тис.т 
конденсату.

проведений Г. попом ,,технико-экономический анализ 
результатов воздействия технологических жидкостей на приза-
бойную зону продуктивных пластов газоконденсатных скважин” 
(М.: ирЦ рао Газпром. – 1995. – 101 с.) склав основу програми 
пріоритетного розвитку нДр на Уренгойському і ямбурзькому Гкр 
в 1996–2005 роках. в рамках цієї програми розроблено і впрова-
джено високоефективну технологію відновлення герметичності 
свердловин, що дозволило зменшити вартість робіт з ліквідації 
газоплину на 30,9-41,1 млн. руб., скоротити тривалість відклю-
чення свердловин від шлейфу з 36 діб до 1-13 діб і збільшити за 
цей рахунок середньорічний приріст видобутку газу на 13-51 млн.
м3 на кожній з відремонтованих свердловин. на ямбурзькому і 
Уренгойському Гкр додатково видобуто понад 4,6 млрд.м3 газу i 
224 тис.т конденсату. підтверджений економічний ефект у 1999 р. 
склав понад 4 млрд. руб.

Для родовищ з низьким пластовим тиском вперше розроблені 
полегшені інвертні дисперсії (пІД) і технологія їх використання, 
які впроваджено на ямбурзькому Гкр з економічним ефектом 4-8 
млн. рублів на один свердловино-ремонт. сьогодні це єдина тех-
нологічна система з програмним забезпеченням і автоматизованою 
системою підбору інгредієнтів, відповідно до умов приготування і 
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використання, що забезпечує надійне і якісне глушіння свердловин 
в умовах газових і газоконденсатних родовищ Західного сибіру і 
за ефективністю не має альтернативи. ключовий чинник її – мак-
симальний рівень протифонтанної безпеки ремонтних робіт, за-
вдяки відсутності фільтрації пІД в пласт при ремонті свердловин 
з дефіцитом пластової енергії [научные основы создания и опыт 
использования комплексной технологии глушении скважин в усло-
виях низких пластовых давлений на ямбургском ГкМ // Материалы 
14 Международного конгресса ,,новые высокие технологии газовой 
и нефтяной промышленности” CITоGIC’ 2004. – М.: 2005. – T. 14. – 
с. 371-382; облегчённые инвертные дисперсии для капитального 
ремонта скважин в условиях низкого пластового давления. – Газовая 
промышленость. – 2006. – № 5.– с. 66-69.].

приведені результати отримали схвальну оцінку і чисельні 
нагороди на багатьох конкурсах нтт ім. І. М. Губкіна, київського 
міського правління вХт ім. Д. І. Менделєєва, нтт во ,,Уренгой-
газпром”, міжнародних конференціях і симпозіумах – 14 Між-
народного конгресу (Геленджик, росія), земельної комісії штату 
каліфорнія (лонг Біч, сШа), Інституту американських конференцій 
(лос-анджелес, сШа), У1 Міжнародного конгресу по емульсіях 
(ліон, Франція), Х1 Міжнародної конференції з енергетичних про-
блем сучасності (ун-т Гренада, Іспанія).

останнім десятиріччям наукові інтереси Г. попа пов’язані з по-
шуком нетрадиційних видів сировини, розробкою фізико-хімічних 
основ створення ефективних композиційних систем та прогресив-
них технологій їх використання в різних галузях народного гос-
подарства. під його науковим керівництвом та за безпосередньої 
участі на базі продуктів від очищення олій і тваринних жирів роз-
роблені високоякісні технічні базові концентрати, чисельні пар-
додатки поліфункціональної дії до мастильних матеріалів, ефектив-
ні композиції і технологічні процеси для пЕк. розроблені робочі 
рідини відрізняються від нафтохімічних екологічною і пожежною 
безпечністю, технологічністю товарних форм і приготування, а нові 
технології забезпечують надійне і якісне проведення технологічних 
робіт у агресивних середовищах в умовах аномальних навантажень, 
тисків і температур. 

практичні результати тісно пов’язані з глибокими фундамен-
тальними дослідженнями. в циклі з розробки мікроемульсійних 
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систем Г. попом виявлені закономірності [новітні уявлення щодо 
перебігу процесу карбонатації в мікроемульсіях // катализ и нефте-
химия. – 2012. – № 20. – с. 35-38], які дозволили запропонувати і 
вперше всебічно довести сучасними фізико-хімічними методами 
новітню модель перебігу реакцій в мікроемульсіях, яка не тільки 
пояснює суть утворення нанодисперсних речовин, але й дозволяє 
прогнозувати як властивості міцелярних систем, так і створених 
на їхній основі композиційних наноматеріалів пролонгованої дії 
[відновлювальні джерела енергії та сировини – основа усталеного 
розвитку людства в ХХІ сторіччі. – ніжин:нтУ. – 2013. – с. 57-58]. 
Зокрема, з використанням синтезованих олеосинтетичних пар 
розроблено водно-паливні мікроемульсії із вмістом води 20-30 %, 
використання яких дозволяє зекономити вуглеводневе паливо, змен-
шити теплонапруженість двигунів і збільшити на 10-15% термін їх 
експлуатації при зниженні рівня токсичності відпрацьованих газів 
на 30-40%, скороченні на 10% викидів парникових газів і шкідли-
вих оксидів азоту, вуглецю, сірки і твердих частинок сажі [водно-
паливні мікроемульсії, стабілізовані оксіетилованими аміноамідами 
кислот ріпакової олії.– катализ и нефтехимия. –2012. – № 20. – 
с. 43-47]; високоефективні технологічні системи для попередження 
випаровування моторних палив в процесі їх транспортування і 
зберігання [полегшені інвертні мікродисперсії для мінімізації 
випаровування вуглеводневих рідин. – катализ и нефтехимия. – 
2011. – № 19. – с. 53-59], захисту навколишнього природного 
середовища від вуглеводневих забруднень [Еколого-енергетична 
безпека карпат в контексті сталого розвитку. – Міжнародна наук.-
практ. конф. ,,сталий розвиток карпат та інших гірських регіонів 
Європи”. – Ужгород. – Матеріали конф. – 2010. – с.184–189; ре-
сурсоенергозберігаючі екотехнології для паливно-енергетичного 
комплексу України / ІV всеукраїнський з’їзд екологів з міжнарод-
ною участю. – вінниця : внтУ. – 2013. – с. 260-262].

впродовж багатьох років Г. поп очолював товариство вина-
хідників і раціоналізаторів Інституту, був членом бюро товариства 
,,Знання” і хімічного товариства імені Д. І. Менделєєва. нині 
Григорій степанович – член вчених рад ІБонХ нан України та 
УкрнДІ нафтохімічної промисловості ,,МасМа” з проблем нафто-
хімії, спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій за спеціальностями ,,нафтохімія і вуглехімія” (ІБонХ, 
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хімічні науки), ,,колоїдна хімія” (Інститут біоколоїдної хімії імені 
Ф. Д. овчаренка нан України, хімічні науки), ,,Мастильні матеріа-
ли” та ,,Екологічна безпека” (національний авіаційний університет 
Мон України, технічні науки); член експертної ради з хімії вак 
України (2006–2014); редколегії наукового збірника ,,нафтохімія і 
каталіз”; автор монографії ,,нефть и газ в современной экономике” 
(к: Зао ,,випол”, 2003. –330 с.), чисельних науково-технічних огля-
дів з проблемних питань розвитку нафтохімії і олеохімії, техніко-
технологічних основ створення і застосування композиційних 
матеріалів; автор понад 210 наукових публікацій і 100 патентів на 
винаходи, активний учасник національних і міжнародних конфе-
ренцій, конгресів і симпозіумів. внесок Г. попа у розвиток науки і 
промисловості визнано на національному та міжнародному рівнях. 
Інформація про вченого міститься у книзі-довіднику до 900-річчя 
м. Хуста ,,Хуст над тисою” (Ужгород, 1992), ,,Хіміки Закарпаття” 
(Ужгород, 2003), 17-му енциклопедичному виданні ,,Who’s who in 
the world” (1999), книгах ,,People of the 20th century” (2000), ,,The 
Europe 500: leaders for the new century” (2000) та ,,нафтогазова га-
лузь України: поступ і особистості” (київ, 2013), аудіовізуальній 
версії міжнародного довідника Закарпаття: ,,Хто є Хто” (Ужгород, 
2013).
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БЕРЕЗЕНЬ: 9

іВАн іВАнОВИЧ МУРАніЙ
70річчя від дня смерті культурноосвітнього діяча  

(1881–1945)
правнук сестри Духновича Іван Мураній народився 9 березня 

1881 р. в селі тур’ї-ремети на перечинщині у родині угорського 
військовослужбовця яноша Муранія. перші десять років життя, 
проведені серед чудових гір, між бідних, але доброзичливих і пі-
сенно багатих людей, визначили всю подальшу долю юнака. після 
навчання в початковій школі здобував освіту в Мішкольцській 
гімназії. У Будапештському політехничному інституті провчився 
лише два роки – через батькову смерть мусив продовжити студії в 
Ужгородській духовній семінарії, де навчання було безкоштовним. 
Закінчив її і висвятився 1905 р. одружившись із дочкою відомого 
письменника Івана сільвая (Уриїла Метеора) лаурою, служив у 
селах нересниця на тячівщині, Березово на Хустщині. 

1915 р. в Івана Муранія помирає дружина і він залишається 
сам з чотирма дітьми (три дочки надія, Георгіна, катерина і син 
Микола). Георгіна згадувала: ,,пам’ятаю, що наш отець (нянько, як 
ми його звали) був статний, гарний і дуже поважний мужчина, від 
якого ми, тодішні діти – дуже боялися... Із тих часів більше всього 
запам’яталися мені молитвенні уроки, які з нами провадив наш 
нянько. У темнуватій парафіяльній кімнаті (що служила конторою) 
отець наш мене і надю (другі діти ще були малі) поставив перед 
собою і промовляючи текст основних молитов ,,отче наш”, ,,Бого-
родице Діво” та ,,вірую”, заставляв повторювати...” виховувати 
дітей допомагала мати І. Муранія, що переселилася до сина. на ній 
же та хатній працівниці було і господарство – корова, свині, город. 
священицьких дітей усіляко підтримували й прихожани, котрі що-
дня приносили їм якийсь гонець. Донька свідчить, що батько ,,це 
гідно оцінив, бо всією душею полюбив своїх вірників, стараючись 
виручати їх у всіх важливих життєвих обставинах”.

на зламі 1919–1920 р., коли одночасно померли і мати І. Му-
ранія і його теща (вдова І. сільвая), а старші діти завершили по-
чаткову освіту, він переїжджає до Ужгорода, щоб забезпечити дітям 
середню освіту. сам починає викладати у тій самій гімназії (а також 
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у вчительській семінарії) руську словесність, географію, латину, ма-
тематику. паралельно співробітничає з різними науковими цент рами 
Угорщини, за що й був виіменований член-кореспондентом Угорської 
академії наук. відповідне наукове звання одержав і від сорбонни, з 
гуманітарними центрами якої теж плідно вів наукову роботу. 

1928 р. старші діти Микола та Георгіна закінчують гімназію, 
сина відправлено до страсбурзького університету, а доньку вирі-
шено зробити вчителькою, оскільки тоді І. Мураній почав будувати 
власну хату і не мав коштів на дальшу доньчину освіту. якщо в 
тридцяті роки він віддавав перевагу творчості педагогічній – ви-
пустив кілька підручників, серед яких з математики, астрономії, 
то в сорокові роки спрямовує свій талант на творчість художню: 
після видрукованої 1936 р. історичної п’єси ,,тарасович”, 1941 р. 
друкує книгу ,,оповідання і байки”, а 1943 – ,,Давні дяки та інші 
оповідання”. в оповіданні ,,на цвинтарі” автор писав: ,,Ми ду-
маємо, що ми середина світа. в тім і єсть дащо, бо ми живемо, 
значить – ми середина світа. але не все живемо, прийде час, коли 
спочатку станемо статистикою, якісь молоді люде, а головне – старі 
люде – спом’януть нас, потім спом’януть нас старі люди, потім не 
спом’яне нас ніхто – і ми поцуримося в глибини людського забуття. 
сяк стане зі всіма нами. Ще історія може спом’янути нас, але, як 
ми жили, де ми жили, як і де померли – про те, по більшій часті, й 
історія мовчить, може, лиш діти будуть знати за нас. все одно! світ 
іде далі через кості наші. Іде – і кінця того всього не видіти”. 

1942 р. окремою книгою виходить Мураніїв переклад траге-
дії в. Шекспіра ,,Живот и смерть короля ричарда ІІІ-го”. ось як 
вітав перекладний шедевр Муранія його побратим по перу Федір 
потушняк в газеті ,,литературна недђля”: ,,перший, кто взявся у 
нас до перекладаня, то се проф. иван Мураній (не рахуючи ті всі 
переклади из чеського ,,для дітей”). и. Мураній переклав до тепер 
з англійського ,,роздвяну ноч”, ,,похоронноє товариство” Диккенса 
и др. переклад з Шекспіра особливо витаный тепер, бо не лише 
в школах, але и в публиці отчуваєся у нас брак доброй лектуры”. 
рівноцінними є його переклади ,,трагедії людини” Імре Мадача, 
оповідань а.конан-Дойла, Едгара по, поезій в прозі Шарля Бод-
лера, артура рембо… неоціненними є дослідження й публікації 
Івана Муранія в галузі мовознавства, зокрема ґрунтовна робота 
,,русинські говори підкарпатської руси” (1943), доповнення до 
,,Мадярсько-руського словаря” олександра Митрака, літературо-
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знавчі розвідки ,,вспоминок на родину Івана сільвая” (1944), ,,на-
родна поезия олександра Духновича” тощо. 

28 листопада 1945 р. Іван Мураній помирає, його дітей ре-
пресують. похований на єпархіальному кладовищі біля замку, яке 
зруйновано під час створення скансену. 
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БЕРЕЗЕНЬ: 9

МИКОЛА ЄВГенОВИЧ РОТМАн
100річчя від дня народження історика, публіциста, 

громадськополітичного діяча (1915–1985)
Микола ротман народився 9 березня 1915 р. в м. Ужгороді у 

родині службовця. У міжвоєнний період він скінчив чеське відді-
лення Ужгородської гімназії (1925–1933) та юридичний факультет 
карлового університету в празі (1933–1938), здобувши титул док-
тора права (JUD). У період університетських студій підпрацьовував 
бухгалтером в одній із празьких дрібних торгівельних фірм.

саме у студентські роки Микола Євгенович активно долучився 
до громадсько-політичної діяльності. Зокрема, із 1934 р. він 
перебуває в лавах комуністичної партії Чехословаччини (кпЧ), 
у серпні 1935 р. бере участь у З’їзді прогресивного студентства 
підкарпатської русі, а в 1936 р. в установчому з’їзді прокомуністичної 
молодіжної організації підкарпатський союз Молодих (впродовж 
1937–1938 рр. очолює окружний комітет цієї організації в Ужгороді), 
бере участь у діяльності ряду інших громадських об’єднань лівого 
спрямування (,,солідарність”, союз друзів срср тощо). 

по завершенні навчання М. ротман влаштувався помічником 
в контору ужгородського адвоката Мозеша Юдковича (1888–1980). 
М. Юдкович (Габор) так само був членом кпЧ і у міжвоєнний 
період постійно виконував функції захисника на судових процесах 
щодо діячів комуністичного та робітничого руху, у 1938 р. активно 
допомагати в цьому йому почав Микола ротман. 

восени 1938 р., коли внаслідок віденського арбітражу частина 
території підкарпатської русі відійшла до складу Угорського 
королівства, Микола ротман залишився в Ужгороді, очоливши 
тут комуністичне підпілля. До складу очолюваного ротманом 
підпільного міському кпЧ входили також недавня активістка 
молодіжного та жіночого руху Ганна Бачо (1897–1974), робітники 
міського маргаринового заводу Шандор Бурич (1903–1974) та янош 
Геді (1914–1983), режисер-аматор Йосип Фігула (1908–1963) й ще 
кілька інших молодих комуністів. від квітня 1939 р. ужгородські 
підпільники почали скоординовану діяльність з підпільним 
крайкомом кпЧ, який очолювали підприємці-кооператори з 

© к. куцов, 2014
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Мукачева Йосип Гавелка (1912–1940) та Михайло смуток (1912–
1966). трохи згодом було налагоджено зв’язок із комуністичним 
підпіллям у кошицях, яким керував інженер Золтан Шенгерц (1905–
1942). спільними зусиллями впродовж 1939–1940 рр. було створено 
розгалужену мережу підпільних організацій по всій території 
колишньої Чср, включеної до складу Угорського королівства 
(Закарпаття та частина східної словаччини. – к.к.). Зокрема, в 
Ужгороді було підпільно видано кілька номерів комуністичних 
часописів українською (,,карпатська правда”), угорською 
(,,Munkás Újság”), словацькою ,,Naš hlas”) мовами, випущено та 
розповсюджено серед городян ряд листівок антифашистського 
змісту. оцінюючи наслідки цих акцій, важко не погодитися з 
твердженнями сучасного дослідника р. офіцинського, який вважає 
що діяльність підпільників ,,мала незначний суспільний резонанс, 
але, враховуючи жорстокі обставини часу, можна сміло ствердити 
вагомість виконаної роботи” (офіцинський р. політичний розвиток 
Закарпаття у складі Угорщини (1939–1944). – к. : Ін-т історії України 
нан України, 1997. – с. 145).

наприкінці 1939 р. рішенням комінтерну Закарпатський 
підпільний крайком кпЧ було підпорядковано центральному 
комітету Угорської компартії. внаслідок цього М. ротману було 
доручено роботу загально-крайового масштабу. однак вже навесні 
наступного року Угорщиною прокотилася хвиля арештів діячів 
комуністичного підпілля… У березні 1940 р. М. ротмана було 
заарештовано та засуджено до довічного ув’язнення. Далі були 
тюрми у Будапешті, ваці, канижі, кесегі, тарчі, згодом – нацистські 
концентраційні табори вюстегірсдоф, Бухенвальд, Дахау…

З концтабору Микола Євгенович був звільнений навесні 
1945 р. у вкрай важкому стані. впродовж липня-жовтня того ж 
року він пройшов курс лікування у військовому шпиталі у празі, 
після чого повернувся до рідного краю. в Ужгороді він тривалий 
час працював лектором Закарпатського обкому компартії, а від 
1963 р. – в Ужгородському державному університеті: викладачем, 
а згодом доцентом кафедри історії кпрс.

працюючи в університеті, Микола ротман захистив канди-
датську дисертацію і невдовзі проявив себе як один із найбільш 
плідних дослідників політичної історії Закарпаття першої половини 
ХХ століття. У цей час з-під його пера вийшли сотні наукових та 
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науково-публіцистичних праць про діяльність крайової організації 
кпЧ, життєвий шлях активних діячів комуністичного руху, 
комуністичну пресу 1920–1940-х рр. тощо. серед них – брошури і 
монографії: ,,напередодні другої світової” (Ужгород, 1964), ,,A Tűz 
nem alszik ki” (Ужгород, 1966), ,,Fáklyavivők: A Munkás Újság rövid 
förténete” (Ужгород, 1972), ,,павло Ференцович терек” (Ужгород, 
1973), ,,Дочь верховины” (Ужгород, 1981). він також виступив 
співавтором двох видань колективної монографії ,,нариси історії 
Закарпатської обласної партійної організації” (Ужгород, 1980), як 
член редколегії працював над багатотомним збірником документів 
,,Шляхом жовтня” (Ужгород, 1959–1965), а понад чотири десятки 
написаних ним біографічних нарисів увійшли до збірників ,,Борці 
партії” (Ужгород, 1984) та ,,Борці-антифашисти” (Ужгород, 1988). 
окрім проблем політичної історії краю Микола Євгенович плідно 
займався історичним краєзнавством, зокрема, був співавтором 
академічних довідникових видань ,,Історія міст і сіл Української 
рср. Закарпатська область” (київ, 1969) та ,,история городов и сел 
Украинской сср. Закарпатская область” (київ, 1982).

З огляду на історичні обставини, цілком зрозуміло, що ці 
праці написані з позицій радянської історичної інтерпретації. тим 
не менше, кожна з них містить чималий фактичний матеріал, який 
може згодитися будь-якому з сучасних дослідників політичної 
історії краю 1930–1940-х рр.

вийшовши на пенсію, М. ротман часто їздив Закарпаттям, 
виступаючи перед сільською, робітничою та студентською молоддю 
з тематичними лекціями про історичне минуле краю дорадянського 
періоду. також нерідко публікував у крайовій пресі власні спогади 
про закарпатське антифашистське підпілля періоду Другої світової 
війни.

Микола ротман відійшов у вічність 24 листопада 1985 р., 
похований в Ужгороді на цвинтарі кальварія.
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 БЕРЕЗЕНЬ: 12

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ сАПАТюК
90річчя від дня народження живописця (1925–2000)

Улюбленому Закарпаттю присвятив свою творчу палітру жи-
вописних вражень Михайло Михайлович сапатюк (1925–2000). 
Художник ліричного обдарування, він був не просто відомим, але й 
дуже популярним не тільки у рідному краї, а й сусідніх з Україною 
словаччині, Угорщині, польщі. послідовно і віддано своїм мисте-
цтвом репрезентував самобутню школу живопису Закарпаття. Був 
сповідувачем мистецької правди – реалізму, як стилю і напрямку. 

непростою була життєва дорога Михайла сапатюка. втім, 
у буремні лихоліття ХХ ст. важко було всім. 12 березня 1925 р. 
принесло в родину емігранта із Закарпаття в празі Михайла сапа-
тюка радість – народження маленького сина Михайла. Благодатне 
середовище праги, приязна атмосфера в робітничій простій сім`ї 
сприяла формуванню працьовитої, заглибленої у внутрішнє спо-
глядання дитини. Хлопчина здобував освіту в празькій українській 
гімназії. саме тут його цікавому погляду відкрився світ мистецтва. 
як обдарований учень, Мишко одержав пропозицію займатися в 
студії живопису та малюнку. Учителями з фаху були професори 
паливода, новотні, Гай-Гаєвський. Михайло упродовж трьох років 
учився ремеслу мистецтва, про що одержав свідоцтво – диплом про 
здобуття професії. 

Європою котилася війна. У 1944 р. спостережливого та уваж-
ного юнака за його зверненням направило радянське командування 
у склад десантної групи, що з 8 жовтня 1944 р. по 30 квітня воювала 
на території словаччини. служив у загоні партизанського з’єднання 
,,авангард”. За бойові заслуги нагороджений орденами і медалями. 
після демобілізації з лав радянської армії оселився в Ужгороді. 
З 1945 р. розпочалася і різноманітна творча біографія сапатюка: ро-
бота у театрі в місті львів, потім муздрамтеатрі Ужгорода. З 1948 р. 
вступає на роботу до Закарпатської художньо-виробничої майстерні 
художником. відтоді бере активну участь у виставках: обласних, 
республіканських, пересувних. своїм душевним мистецтвом живо-
пису приносив людським серцям радість та втіху. Художник сам 
зцілювався на природі і надихав до життя і радості людей. 

©  л. Біксей, 2014
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твори сапатюка помітили на виставках. та й як не помітиш! 
надзвичайна роботоспроможність, ентузіазм та натхнення вияви-
лися у численних етюдах і повномасштабних картинах-пейзажах 
автора. Митець не тільки умів слухати природу і надихатися її 
красою, а й донести цю неймовірну музику кольору своїм гляда-
чам. відчуття щастя панувало у полотнах талановитого художника. 
особ ливими емоційними станами душевного трепету аж бриніло 
його серце, коли поруч на пленері ставав біля мольберта Йосип 
Бокшай, василь Бурч, Гаврило Глюк, омелян Грабовський. Досвід 
співпраці з уславленими майстрами мав вартість скарбу. 

пейзажна лірика Михайла сапатюка дуже часто була співзвуч-
ною з його життєвими стежинами. І на цих стежках не тільки рід-
ним краєм, Закарпаттям, але і різноманітною за ладом, системою і 
устроями Європою було створено чимало полотен. Михайло творчо 
зростав на улагодженій гармонії урбаністичних видів золотоверхої 
праги. але найкращими моментами свого життя вважав побачення з 
вільними стихіями повітря, океану, карпатських верхів. М. сапатюк 
не жалів власної праці та зусиль. Міг годинами спостерігати і спо-
глядати за нюансами природних станів. Улюблена робота вабила і 
захоплювала його надовго. Художник жив і трудився без вихідних, 
без відпочинку. Чи не тому на виставках завжди було що продемон-
струвати публіці. так, на одній з виставок до власного ювілею було 
М. сапатюком проекспоновано понад 200 картин та етюдів. 

карпати стали улюбленим мотивом життя і творчості М. са-
патюка. поетичність сюжетів, щирість авторського слова, згар-
монованість колориту привертають увагу публіки. творче кредо 
сапатюка було сформоване класикою реалізму: ,,У всьому вчитися у 
природи”. Можливо, саме ці золоті гармоніки навколишнього світу 
додавали снаги відверто декларувати свої мистецькі уподобання і 
погляди. автор полюбляє ,,чисті” пейзажні мотиви. тут, прямо з 
натури, художник пише соковиті, збудовані на контрастах, епічні 
панорами. До величі славних краєвидів додають шарму невеликі 
камерні ліричні етюди, виконані ,,alla prima”. 

М. сапатюк – член спілки художників срср з 1963 р. пише 
олією, аквареллю і фломастером. пейзажист. З 1948 р. постійно 
брав участь у виставках. У 1957 р. його полотна експонувалися 
у Москві на всесоюзній виставці молодих авторів. У 1963 р. – 
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учасник республіканської виставки в києві. 1969 р. був знаменитим 
виставкою ,,Етюди з подорожі по Болгарії”. 

Художник шукає красу в навколишньому світі. як людина, що 
не відсиджувалася, а активно боролася, з відвагою і доблестю, за 
свободу країн Європи, Михайло по-особливому ставився до колег-
фронтовиків. людяно і тепло говорив про дружбу з колегами. З ро-
ками на виставках ветеранів щедро буде ділитися добрим словом і 
любов’ю. Це відчуття світла і романтики особливою атмосферою 
прониже пейзажні ,,сповіді”. автор, здається, обіймає кожну ялинку 
і травинку, тулиться до землі у благоговінні, у любові до життя. 

У 1960-х рр. ХХ ст. з’являються у творах радянських митців 
не просто нотки трагізму, але цілий стиль під назвою ,,суворий”. 
сапатюк не міг не пережити долю фронтовиків-ветеранів, пропус-
тивши ті відчуття через своє власне розуміння. не оминув живо-
писця загальний вплив ,,суворого” стилю. Це виявилося у графічній 
виразності контурів, контрастності та настроєвості колориту. 

У пейзажах М. сапатюк виявляє своє ліричне ставлення до 
природи. Цими творами говорить авторська любов до рідного краю, 
до народу. намагаючись виконувати вимоги пануючої на той час 
методології соцреалізму, художник змушений відгукуватись на 
так звану ,,злобу дня”. Індустріальні теми та мотиви звучать у за-
карпатців, мистецьку школу яких ще у 30-х роках ХХ ст. критики 
називали ,,сільською”. Модна стилістика індустріалізму простежу-
ється у багатьох свідченнях живописного літопису краю того часу. 
публіцистичний характер мають твори М. сапатюка ,,Будівництво 
газопроводу в карпатах”, (1974), ,,лінія арпада впала”, (1974), 
тощо. тематична картина активно звучала у сапатюка в цю добу 
історії. 

І все ж, душевність жанру краєвиду у творчості Михайла 
сапатюка перемагає. ніби розкриваються чисті джерела спогадів 
дитинства. У пейзажах глядач бачить ,,весняний день”, (1981), 
,,карпати”, (1981), ”Ужгород. стара підградська вулиця”, (1989). 
Щедра спадщина Михайла сапатюка дарує поціновувачам мис-
тецтва пейзажу додаткове натхнення і від морських видів, і від 
урбаністичних мотивів. автор шукав нових вражень, мотивів, 
інтерпретацій в межах відомого і улюбленого жанру. позитивність 
його світосприймання народжувала духовне ставлення до світу, до 
життя. 
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2000 р. Михайла сапатюка не стало. тихо і непримітно відій-
шов він за обрій свого улюбленого карпатського краєвиду. пам’ять 
про нього зберігається його щирими, приязними живописними по-
лотнами. Зберігаються вони і в колекції Закарпатського обласного 
художнього музею ім. Й. Бокшая.
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БЕРЕЗЕНЬ: 27

ФеРенЦ іі РАКОЦі
280річчя від смерті керівника визвольної війни  

угорського народу (1676–1735)
Ференц II ракоці народився в селі Борша (тепер кошицький 

самоврядний край у словаччині) в родині спадкоємного пра-
вителя трансільванії Ференца I ракоці та Ілони Зріні. онук 
трансільванського князя Дьєрдя II ракоці і хорватського бана 
петра Зріні. Батько Ференца II помер, коли той був ще немовлям, 
тому австрійська імператорська рада при леопольді I домоглася 
передбаченого заповітом Ференца I ракоці надання собі прав на 
опіку над малолітнім спадкоємцем трансільванського престолу, 
щоб усунути потенційний оплот опору встановлення влади династії 
австрійських Габсбургів над Угорщиною. тим не менш, Ілона 
Зріні зберегла за собою опіку над сином за умови верховної опіки 
з боку леопольда I. Дитинство князя пройшло в замках Мункачі, 
Шарошпатак і регеца, та після смерті бабусі софії Баторі з 1680 р. 
родина ракоці остаточно осіла в Мукачівському замку. виховувався 
в єзуїтських школах. 

Другий чоловік Ілони Зріні, ,,король куруців” Імре текелі, 
не втручався у виховання її дітей. та розгром турків під віднем 
1683 р. посилив недовіру султана, і текелі навіть був готовий 
відправити прийомного сина як заручника до стамбула, проте 
Ілона Зріні перешкодила цьому. 1686–1689 р. Ференц перебував 
з матір’ю в Мукачеві, яке обложили австрійці. Хоча спочатку 
Ілоні Зріні вдавалося стійко обороняти замок, але до 1689 сили 
його захисників вичерпалися, і після капітуляції вона з дітьми 
була відправлена   до відня, який вони могли покинути тільки з 
дозволу імператора. після підписання карловицького мирного 
договору 26 січня 1699 р. текелі та Зріні були вислані з країни, а 
сам юний ракоці залишився біля імператора. З 1692 р. ракоці став 
ішпаном (управляючим) Шароського комітату. У цей час залишки 
підтримуваних текелі селян підняли нове повстання і навіть 
заволоділи фортецями токаю, патака і Уйгея. тим не менше, сам 
ішпан не схвалив неорганізованості стихійного селянського руху і 
був змушений поспішно виїхати до відня, щоб спростувати сумніви 
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в його лояльності до імператорського двору. тим не менш, насправді, 
ракоці прийшов до висновку про необхідність відновлення 
суверенітету, скасованого в 1526 р. незалежного Угорського 
королівства і став подумувати про організацію збройного виступу 
проти Габсбургів. З цією метою він заручився повною підтримкою 
третього за розмірами своїх земельних володінь феодала країни, 
утвореного землевласника Міклоша Берчені, чиї наділи межували 
з землями ракоці і включали місто Ужгород (Унгвар). 

напередодні війни за іспанську спадщину в 1697 р. Ференц 
ракоці вже був серед учасників антиавстрійскої змови, підтримуючи 
контакти з французьким королем людовіком XIV, який готувався до 
військового конфлікту з австрією. після розкриття змови завдяки 
перехопленню листування між ракоці та французами австрійським 
шпигуном молодий угорський аристократ 18 квітня 1700 р. був 
ув’язнений австрійською владою у фортеці вінер-нойштадт 
(Бечуйхей) неподалік відня. ракоці загрожувала неминуча смерть, 
однак 1701 р. йому вдалося втекти до польщі, де він зустрівся з 
Берчені та представниками Франції. 1703 р. більшість австрійських 
військ було відведено з Угорщини та трансільванії для участі у 
війні за іспанську спадщину, і в околицях Мукачева була зібрана 
нова армія повстанців-куруців, набрана переважно з угорських 
та русинських селян Закарпаття. повстанці вимагали ліквідації 
феодального та іноземного гніту. вони звернулися за допомогою 
до Ференца II ракоці, і на цей раз він погодився очолити селянське 
повстання, оскільки була сприятливою   зовнішньополітична 
ситуація. визнавши слушною нагоду для початку боротьби за 
свободу, Ференц II ракоці повернувся в північно-східну Угорщину, 
де 7 червня 1703 р. закликав до повстання. У мінімальні терміни 
Ференцу II ракоці вдалося створити регулярну армію, засновану 
на базі сил повсталих проти своїх панів селян (практично вся 
угорська знать відмовилась підтримати ракоці). 15 червня 1703 р. у 
лавочне до сил повстанців приєднався трьохтисячний загін томаша 
Есе, а незабаром їх сили поповнилися 600 добірними польськими 
найманцями під командуванням Берчені. До нього приєднувалися 
значні сили селян, і до вересня 1703 р. вся Угорщина до Дунаю була 
звільнена від австрійців. на звільнених територіях ракоці сприяв 
розвитку економічного життя, особливо ремесла і торгівлі. однак 
1704 р. біля баварського міста Хехштедте (Гохшедте) австрійцям 
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та англійцям вдалося перемогти сили французів і баварців, що 
дозволило кинути проти повстанців нові сили австрійських лабанців. 
незважаючи на викликане цією подією скорочення французької 
фінансової допомоги, до липня 1704 р. підтримка русинського 
та румунського населення дозволила борцям за незалежність 
Угорщини звільнити від габсбурзьких військ всю трансільванію, 
а до грудня 1705 р. весь Задунайський край. Більш того, під 
впливом військових успіхів повстанців до них долучилася значна 
частина дворянства, що не розділяли соціальних вимог куруців, 
але також були незадоволені перебуванням на угорському престолі 
чужинця. За підтримки знаті в 1704 р. ракоці був обраний князем 
відновленого князівства трансільванія. У вересні 1705 р. засідання 
національних зборів в ноградскому містечку сечень відмовилося 
затвердити імператора Йосифа I угорським королем, проголосивши 
замість цього створення конфедерації на чолі з Ференцом II ракоці 
для відновлення незалежності країни. одночасно створювався і 
новий державний апарат для відновленої Угорської держави: були 
створені органи виконавчої влади – сенат та Економічна рада, – а 
також регулярна армія Угорщини. 13 червня 1707 р. Державні 
збори в оноді затвердили запропонований князем закон про 
детронізацію Габсбургів з угорського престолу. оскільки Франція 
була не в змозі надавати систематичну допомогу повстанцям, в 
дипломатичному арсеналі Ференца ракоці залишалося лише одна 
дружньо налаштована щодо угорського національно-визвольного 
руху держава – росія. У вересні 1707 р. представниками ракоці 
був підписаний таємний договір з послами петра I великого, і 
країни обмінялися послами. однак військово-політичний союз 
між Угорщиною та росією залишився не реалізованим на практиці: 
вторгнення карла XII на територію речі посполитої та російської 
держави скувало всі сили петра I на полях боїв північної війни. 

крім усього іншого, після 1707 р. ослабла і внутрішня база 
куруців: незважаючи на прийняття національними зборами в 
грудні 1708 р. закону про звільнення від кріпосної залежності 
учасників визвольної війни, селянство дещо знизило свою 
активність в боротьбі за незалежність руху. 3 серпня 1708 р. у битві 
біля словацького міста тренчин Ференц II ракоці був серйозно 
поранений при падінні з коня. вважаючи, що їх керівник мертвий, 
куруци почали тікати. Ця серйозна поразка, а також перемога 
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лабанців в січні 1710 р. біля ромханя змусили ракоці відводити свої 
сили на північний схід, до сатмара та Мукачева, де він користувався 
найбільшою підтримкою. не довіряючи запевненням посла 
імператора яноша пальфі в амністії, Ференц II ракоці 21 лютого 
1711 р. покинув країну і попрямував до польщі (незадовго до цього 
після зречення августа II Фрідріха він висував свою кандидатуру 
на польський престол), прагнучи домогтися допомоги від росії і 
Франції і доручивши верховне головнокомандування угорськими 
військами барону Шандору карої. однак дворянство схилялося до 
компромісу і миру з Габсбургами, Ш. карої без згоди князя вступив 
у таємні переговори з графом пальфі, що закінчилося зрадницькою 
мирною угодою 30 квітня 1711 р. в сатмарі (нині – сату-Маре 
в румунії). 1 травня 1711 р. 12 тисяч куруців капітулювали на 
надьмайтеньскому полі біля   сатмара. але Мукачівський замок 
оборонявся аж до 22 червня 1711 р. 

До листопада 1712 р. князь переховувався в Данцігу під 
ім'ям графа Шарош. Деякий час жив у Московській державі, спо-
діваючись на підтримку петра I. потім виїхав до англії, але не 
був допущений туди королевою. З 1712 р. перебував у Франції, а 
1717 р. переїхав до стамбулу. сподівався з допомогою туреччини 
відновити владу в трансільванії, та після австрійсько-турецького 
договору це стало нереальним. перекладачем ракоці в туреччині 
був Ібрахім Мутеферріка – мусульманин угорського походження, 
першодрукар ісламського світу. князь написав ,,Мемуари про угор-
ську війну”. помер 8 квітня 1735 р. у місті родосто (тепер текірдаг, 
туреччина). 

Був одружений двічі, мав чотирьох дітей, але рід князя згас 
зі смертю його сина Дьордя 1752 р. 29 жовтня 1906 р. прах князя 
перенесено на батьківщину (м. кошиці) і похований у крипті со-
бору святої Єлизавети. на Закарпатті є два пам’ятники Ф. ракоці: у 
мукачівському замку паланок і в селі яноші на Берегівщині. Його 
ім’ям названо Закарпатський угорський інститут в Берегові. нині 
в Україні, Угорщині, словаччині, румунії розробляється транскор-
донний туристичний маршрут ,,Шляхами Ференца ракоці”.
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КВІТЕНЬ: 4

МИХАЙЛО ЙОсИПОВИЧ КРеЧКОВсьКИЙ
95річчя від дня народження (1920–?)

Михайло кречковський народився 4 квітня 1920 р. в селі ло-
хово (тепер Мукачівського району Закарпатської області). вчився в 
Мукачівській гімназії, а коли угорці окупували Закарпаття, гімназію 
перевели у сваляву. та вже 11 серпня 1940 р. група гімназистів 
нелегально перейшла кордон і потрапила в радянський союз. та 
не все те чекало, на що сподівалися хлопці. потрапили до рук при-
кордонників, а звідти на три роки в табори на Урал.

13 січня 1943 р. з лісоповалу Михайлові пощастило добратися 
до Бузулуку, де формувалася чехословацька військова частина люд-
віка свободи. Фронтові дороги пролягли по всій Україні, польщі, 
Чехословаччині. Дослужився до звання майора чехословацької 
армії, одержав чимало бойових нагород, а демобілізувавшись, пере-
селився у сполучені Штати америки, де мешкає у Флориді. З нагоди 
50-ї річниці перемоги чеський уряд нагородив його державною 
відзнакою, а міністр оборони присвоїв йому звання полковника у 
відставці та відповідну пенсію з врахуванням бойових заслуг.

на фронті Михайло зустрів рідного брата Миколу, якого мобі-
лізували в угорську армію і відправили на східний фронт. але там 
він здався у полон і разом з братом воював проти угорців і німців, 
визволяючи Україну. в бою за звільнення соколова Микола отримав 
перше поранення та продовжував бити ворога в боях за київ, Білу 
Церкву та інші міста аж до самої Златої праги. одержав кілька 
поранень та ще більше бойових нагород.

Брати Михайла і Миколи – андрій та віктор – під час окупації 
краю брали активну участь у русі опору, за що андрій перебував у 
концентраційному таборі під Будапештом, а віктор був зв’язковим 
партизанського загону. Його схопили окупанти і відправили до 
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концтабору Шипот біля перечина, звідки він втік. після війни 
вчителював у лохові, лавках, копинівцях та верхньому коропці на 
Мукачівщині. 13 років був інспектором Мукачівського районного 
відділу освіти.

така доля братів кречковських у воєнні і післявоєнні роки.
вАСИЛЬ ПАГИря
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КВІТЕНЬ: 5

ВАсИЛь ПеТРОВИЧ БУХАЛО
70річчя від дня народження поета (нар. 1945)

Його розважлива, сугестивна лірика, сповнена мудрістю про-
житого і пережитого, вражає тихою, ненав’язливою прив’язаністю 
до рідного верховинського порога й усієї вкраїни, будучи водночас 
часткою людського космосу.

помисли поета суголосні злобі сьогодення: 
І виведе народ на світлий шлях
Найвища влада – єдності ідея,
Якщо душа, заблудла у гріхах,
Не доросте до низькості лакея.

народився василь петрович Бухало 5 квітня 1945 р. на Закар-
патті у селі теребля тячівського району. по закінченні середньої 
школи у рідному селі (1962) чи не впродовж усього трудового життя 
заробляв на хліб насущний на лісорозробках радянської півночі, 
як різнороб і будівельник трудився по усіх усюдах радянського со-
юзу й України, спочатку підтримуючи матеріально батьків, а потім, 
піднімаючи на ноги власну сім’ю. 

© Д. Федака, 2014
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він належить до тієї частки української людності закарпатської 
верховини, що неначе птахи у вирій, але ранньої весни, розліта-
ється по далеких від домівок чужих місцинах у пошуках праці, аби 
пізньої осені, у пору справжнього пташиного вирію повернутися до 
родинного вогнища з теплом на всю довгу зиму. а його словесне, 
поетичне, мистецтво ще чи не зі шкільної парти залишалося при-
тому надійним оберегом і невід’ємним складником єства. 

входячи в літературу і перебуваючи в ній, він оволодів тонко-
щами поетики не згірш ніж норовом сокири, пили, лопати й іншого, 
складнішого інструментарію сумлінного трударя-роботяги.

Уже в перших його друкованих добірках ліс-дубняк в околицях 
рідного села – ,,жовтооке царство жолудяне”, босоноге дитинство 
,,сріблиться росою”, криниця біля хати ,,задивлена в бездонну гли-
бінь, заслухана в блакитні луни”, а що давня-предавня – ,,зазнала 
ще нашестя гуннів”. соняхи ж на сусідських городах ,,спалахують 
маленькими сонцями”. так сприймати і відтворювати світ дано 
лише справжньому митцю.

У велику літературу він увійшов не від поетичних зразків, не 
від прочитаного, що живило душу, хоча книжка була і залишається 
його постійним супутником, а із внутрішньої спонуки явити людям 
і собі образ зовнішнього світу, що пройшов крізь серце. як поет він 
і починав із творення свого зліпку рідного краю з відстані руки і 
тих тисяч кілометрів, на які весь час кидала його звідси доля:

Країна гір, зелена і казкова –
Тереблі-річки невловимий плин,
І коломийки невловима мова,
Та неба плин над щоглами ялин.

У реаліях цих рядків злютовані і зелен-казка раннього дитин-
ства поета, яка прийшла до нього з молоком матері – тячівщина 
славиться казковою традицією, і коломийка, яку тут ростить у 
своїм серці кожне дитя, як і народжується під легіт струнких 
красунь-ялин, що постали перед зором поета зелен-морем зі свої-
ми вершками-щоглами. І море, і щогли теж від життя – пізнав їх у 
заробітчанських мандрах.

становлення Бухала-поета йшло на шпальтах газет. тож читач 
не надто запримітив його. Друкувався відтак на сторінках журналу 
,,ранок” та збірників творчості молодих, які щорічно виходили у 
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70-х – 80-х рр. в Ужгороді у видавництві ,,карпати” – в останніх 
його поетичні добірки вирізнялися своєю добротністю.

окремою книгою ,,робота сонця” прийшов до читача аж на зла-
мі століть і тисячоліть 2000 р., коли скінчилися вимушені мандри. 
Це не вибране з численних публікацій автора, а цільна поетична 
збірка, що представила свого творця у рік його 55-річчя. потім 
коштом благодійників та власних пенсійних заощаджень видав ще 
дві книжки – ,,на околиці літа” (2007) і ,,терновий діл” (2012).

У центрі його поетичного світосприймання карпати із їх 
українською людністю, яким

Нести у вічність небо на плечах,
Красою завше радувати око…
І рід горян не вимер, не зачах –
Вкраїнської ріки жива притока.

вірші василя Бухала – явище небуденне навіть на тлі всьо-
го українського поетичного розмаїття. вони виразно позначені 
органічною злитністю трудів і днів автора як із долею вічного 
заробітчанина-закарпатця, ніби приписаною йому звище, так із 
глибинним народним звичаєвим і художнім ґрунтом. І ця злит-
ність – не зовнішня, а напрочуд природна й далека від провінційної 
заскорузлості. не як правило, а крайній виняток зустрічаємо у 
ритмомелодиці його поезії коломийковий наспів. У першій збір-
ці – один-єдиний вірш ,,тече вода каламутна”. натомість чільне 
місце належить таким вишуканим зразкам світового віршування як 
катрен у ролі самостійного твору-чотирирядника (цикл ,,Мозолясті 
катрени” у першій збірці, ,,Фрагменти” у ,,терновому ділі”) та со-
нет – ця найважча у техніці віршування застигла канонічна форма 
з чітко окресленим драматичним дійством, розгорнутим всього у 
чотирнадцятьох рядках. Хоча слід зауважити – коломийковий ритм 
теж не перебуває на задвірках високої поезії, дивосвітом карпатської 
коломийки зроджена більша частка поетичної спадщини тараса 
Шевченка.

сонетарій василя Бухала не рівня Франковому чи павличко-
вому, але теж помітний у сучасній українській поезії як окремими 
творами, так і цільною сонетною збіркою ,,на околиці літа”.

Художницький погляд поета на світ – це погляд з осереддя 
того селянства, часткою якого він є, яке представляє. У нього часто 
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й метафора від одвічних селянських турбот, коли пора рослинного 
спанку, зима – ,,біла сівба”, а

Грудневі дні, як мачуха, похмурі
Напередодні білої сівби.

До нього рано прийшло усвідомлення складнощів людського 
життя на нашій грішній землі, і він поетично сформулював і склад-
ність світу оточуючого, і світу в собі, і моральну максиму, яку спо-
відує: особистість мусить повсякчас оберігати свою індивідуальну 
сутність, як і свою патріотичну прив’язаність до рідного, отчого:

Будуть з радістю дні,
Чи, можливо, з журбою –
Як би там не було,
Залишаюсь собою:
Непідкупним, як час,
І відвертим у всьому,
Вірним рідній землі,
Вірним отчому дому.

в останній його збірці ,,терновий діл” – волання України до 
кожного сущого в молодій державі українця:

У цій безпросвітній юдолі
Мене розіп’яти не дай!

(Україні)
навіть поетичне визначення і суто особистісне, тепле-

претепле, сприймання рідної коломийки на тлі свого овесненого 
дня, позначеного чималим досвідом власних трудів і днів, поет 
подає тут у сонетній одежі:

Гуде велике місто, як содом,
В цупких лещатах сірого бетону.
Посеред цього лютого циклону
Я завжди почуваюсь чужаком.
Зате крилатим тішуся садком,
Де травень, впившись літеплом озону,
Дарує кожній яблуні корону,
Вінчає кожну квіточку вінком. 
Немов суницю – ягоду медову –
Сопілочку пригублю яворову,
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Бо сил вона щоразу додає,
Немов вода кринична із відерця.
А коломийка на краєчку серця
М’яке гніздо, як ластівочка, в’є.

(коломийка)
таким постає тепер поет і громадянин василь Бухало перед 

нашим зором із своїх віршів і цього словесного автопортрета у 
рідній Бедевлі, яка, притулившись до грудей карпатської висі, зі-
грівається сама і наскільки може віддає теплінь світу. 

Його поетичні набутки перебувають не у тихій заводі літера-
турного процесу, а на самісінькій бистрині. прикро, що й досі не 
увінчані клеймом професійного літератора – у нього не було ані 
часу, ні бажання пробиватися у спілчанські коридори й оселі, а нам, 
як то за нами здавна водиться і ще довго-предовго буде водитися, – 
чужа хата скраю.
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КВІТЕНЬ: 18

ГАннА ГРИГОРіВнА ЧеРеВКО
70річчя від дня народження відомого  

бібліотечного фахівця, педагога (нар. 1945)
серед багатьох поколінь випускників бібліотечного від-

ділення Ужгородського коледжу культури і мистецтв, напевно, 
нема жодного, хто не пам’ятав би кваліфіковані та емоційні лекції 
справжнього педагога і фахівця бібліотечної справи Ганни Григо-
рівни Черевко. 

сорок п’ять років доля цієї ерудованої та енергійної жінки 
пов’язана з історією бібліотечної справи та культури Закарпаття, 
адже саме від рівня підготовки кадрів залежить успіх книгозбірень, 
їх роль у розвитку культури краю. 

окрім власне педагогічної діяльності Ганна Григорівна разом 
зі своїми вихованцями (і тоді, коли ,,кузня” бібліотечних кадрів ді-
яла в Хусті, і тоді, коли перемістилася в Ужгород) організовувала 
і в бібліотеках, і в інших закладах культури цікаві і змістовні літе-
ратурні вечори, різні культосвітні акції. так, до прикладу, академік 
Микола Жулинський, відвідавши літературно-мистецький вечір до 
ювілею Івана Чендея, що проходив у муздрамтеатрі, сказав: ,,Цей 
вечір про митця і сам був мистецтвом”.

творчий підхід, використання широкої джерельної бази, поєд-
нання художнього слова і музики – саме цим вирізнялися культурно-
просвітницькі акції, ініційовані Ганною Григорівною та реалізовані 
її вихованцями із залученням інтелігенції та читацького активу. 

впродовж педагогічної діяльності Ганни Григорівни бібліотеч-
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на професія зазнавала і зазнає значних змін, пов’язаних із соціально-
політичними процесами, а також інформатизацією, гуманізацією 
освіти та перспективою інтеграції в європейське співтовариство. 
тож відповідно змінювався і перелік фахових дисциплін, які на-
повнювали педагогічний арсенал цього справжнього ентузіаста 
підготовки кадрів для книгозбірень – від ,,Бібліотекознавства” і 
,,організації бібліотечних фондів” до ,,основ документознавства” 
та ,,Бібліотечного менеджменту та маркетингу”. 

,,основним принципом бібліотечної фахової освіти, – вважає 
Ганна Григорівна, – має стати випереджувальний характер її розви-
тку, а нинішні випускники повинні вміти працювати з будь-якими 
технічними засобами і програмним забезпеченням, що впроваджу-
ватиметься завтра”. 

як голова циклової комісії бібліотечних дисциплін впродовж 
багатьох років, Ганна Григорівна багато зробила, щоб ми, її вихо-
ванці, усвідомили цю незаперечну тезу. перші місяці практичної 
роботи кожного з нас переконують, наскільки важливо це для 
успішної реалізації фахівця. 

недарма ж серед тих, хто вийшов з-під педагогічного крила 
Ганни Григорівни – і вчора, і нині – тепер є фаховим стержнем бі-
бліотечної справи нашої області – одні очолюють кращі бібліотеки, 
інші викладають в коледжі. Ще одна риса цього освіченого і добро-
зичливого педагога – повага до культури і звичаїв іншого народу, 
більше того, глибоке і щире сприйняття і культури, і мови, і звичаїв. 
Ганна Григорівна, етнічна росіянка, знає і, так би мовити, на рівні 
серця відчуває літературу і культуру і Закарпаття, і всієї України, а 
нині, коли так важливо визначитись у своїй громадянській позиції, 
подає приклад справжнього патріотизму – як громадянка України 
не тільки за паспортом, а за вибором душі. коли педагога поважаєш 
не лише за знання, якими він охоче ділиться, але й за його людські 
якості, мимоволі укріплюєш і свої знання, і життєві позиції.

Біографія Ганни Григорівни, така багата на цікаві події і розкіш 
людських взаємин, як не дивно, вкладається у кілька рядків: наро-
дилася 18 квітня 1945 р. в селищі новоречьє Бєлгородської області 
(росія), у 1963 р. закінчила обоянський бібліотечний технікум у 
курській області та працювала там завідувачкою дитячої бібліотеки. 
після завершення навчання у Харківському державному інституті 
культури з 1969 р. почала працювати у Хустському культосвітньо-
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му училищі як викладач бібліотечного відділення. У 1985 р. цей 
учбовий заклад став Ужгородським училищем культури, а Ганна 
Григорівна – ужгородкою. З того часу і почалась взаємопотрібна 
співпраця викладачки та її вихованців з обласною універсальною 
науковою бібліотекою, співпраця, що стала помітним явищем у 
культурному житті обласного центру, адже суттєво допомогла ви-
явити найздібніших майбутніх фахівців, урізноманітнити форми і 
зміст культурно-просвітницьких акцій. 

нині майже половина працівників нашої бібліотеки – ті, 
кому Ганна Григорівна допомогла стати справжнім фахівцем. Ми 
і тепер вчимося в неї – шукати і освоювати нове, тримати руку на 
пульсі часу, і в найдраматичніші моменти не втрачати оптимізму 
і почуття гумору. 
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КВІТЕНЬ: 19

ОЛеКсАнДР МИКОЛАЙОВИЧ сАЛЛеР
70річчя від дня народження художника (1945–2002)

олександр саллер належить до тих художників 1980-х років, 
покоління яких училося у велетнів закарпатської школи живопису 
адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая. основною рисою творчості 
художника саллера була його відвертість з глядачем. 

Член національної спілки художників України олександр 
Миколайович саллер побачив світ 19 квітня 1945 р., в місті Хуст, 
на Закарпатті. Щирий і добрий, вихований у сім’ї в традиціях, що 
живуть донині в рідному краї, олександр саллер прагнув осягнути 
своїм серцем світ навколо себе. Дивовижний природній світ, краса 
казкових вулканічних гір, мальовничі звиви гірської тиси, гомінкі 
пляжі, рибалка, розваги взимку надихали здібного до малювання 
юнака до творчості. небагато є спогадів про ті роки. колеги відзна-
чають певну душевну делікатність олександра, як людини-творця. 
Успіхи у відтворенні на папері та на полотні життя рідного краю 
спонукали до вступу в мистецький заклад для здобуття професії. 
Єдиним подібним закладом на той час було Ужгородське училище 
прикладного мистецтва. олександр обрав професію художника – 
майстра по обробці дерева. традиції дерев’яного різьблення, роботи 
з деревом існували в Закарпатті з дідів-прадідів. Дерев’яні вироби 
цінували мешканці карпатських гір. навіть церкви, хати, огорожі 
виконувалися з дерева. повоєнні роки стали роками активної роз-
будови. люди прагнули прикрасити меблями помешкання, приватні 
будинки, нові санаторії, громадські заклади харчування, школи 
тощо. олександр здобував освіту в училищі прикладного мистецтва 
з 1961 по 1966 р. викладачі з фаху: василь свида, Іван Гарапко, 

©  л. Біксей, 2014
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павло Балла, Микола Медвецький. Цікавила сашка професія  
майстра-художника. 

Індивідуальність, творче начало аж нуртувало в юнакові. він 
активно з 1968 р. почав виступати своїми насичено-барвистими 
поетичними тематичними пейзажами на обласних, потім на рес-
публіканських виставках. обласна виставка 1968 р., всеукраїнська 
1971 р., закордонна 1974 р. підтвердили успіх молодого автора. вже 
тоді сміливі кроки в образотворчому мистецтві олександра саллера 
дали підставу старшим колегам схвально сприйняти оригінальні 
образи його поетичного мовлення. Знахідки в стилістиці збагачують 
увесь колектив закарпатських малярів. Численні записи відгуків 
про враження від творів олександра доповнюють характеристику: 
талановитий живописець, обдарований колорист. Дійсно, щедро 
нагороджений здібностями від природи, олександр відповідально 
ставиться до завдань. У 1977 р. олександр був прийнятий до лав 
членів спілки художників України. Звітна виставка 1975 р. демон-
струвала: ,,натюрморт” 1967 р., ,,Хатки”, 1971 р., ,,Місто”, 1973 р., 
,,Березневий сніг”, 1971 р., ,,на березі моря”, 1971 р. тощо. 

оглядаючи напрацювання автора, зроблені упродовж його 
життя, зауважимо, що дивовижна гра кольору у творах саллера 
70-х років захоплює музичністю. своєрідний мерехтливий живо-
пис дрібними площинами формує чарівний мрійливий настрій, що 
переростає у весну. сріблясто-перлисті об’єми і простори ,,околиці 
села”, 1971 р., ,,Дерева”, 1970 р. не полишають байдужими. подібні 
нотки звучать і у ,,Березні”, 1971 р. Цей період творчості настіль-
ки живописний, що нагадує небесне срібло звуків, образів, мрій. 
Художник-мрійник довірливо відкриває свою душу до краси, неба, 
людей, назустріч щастю та коханню. Дуже влучно підмітили колеги 
ліричність обдарування митця. Дуже людяною і персонально-
особистісною є його пейзажна лірика. вона дивує і нині. 

роботи ,,лісозавод” та ,,солотвинські будні” у 1976 р. на 
виставці ,,Молодість країни” в києві продемонстрували зовсім 
інший бік таланту саллера. автор постає наполегливо-цільним і 
документально-поетичним у творах на тему тогочасних змін в кра-
їні. Індустріалізація, пафосне оспівування новобудов, репортажний 
характер зарисовок свідчить про добру школу рисунку. 

Майстерність з роками зростає. о. саллер звітується перед 
публікою яскравими, але не без скрупульозності, ретельними 
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рисунками з відомих хустських об’єктів народного господарства: 
шахт, солерудника тощо. Це ,,робітниче село”, 1974 р., ,,солот-
винська шахта”, 1974 р., ,,архітектурний мотив”, 1971 р. У своїй 
обов’язковості і чесності перед мистецтвом художник іноді наївний, 
іноді щемливо-довірливий, дуже настроєвий і вразливий. Цим він 
імпонує глядачеві. У 1975 р. відбулася персональна виставка митця 
в Ужгороді. 

олександр саллер вніс до мистецького простору закарпатсько-
го монументального мистецтва власне розуміння декоративності, 
декоративної плями. разом з колегами-скульпторами о. саллер 
виконував декоративні мозаїчні панно на автозупинках, у сільських 
клубах тощо.

Художника вабили зустрічі і знайомства з новими людьми, 
новими місцевостями не тільки в Закарпатті. олександр саллер – 
дуже активний учасник пленерів, що традиційно відбувалися в 
області та за її межами. Щорічні пленери під керівництвом досвід-
чених художників були школою майстерності. олександр саллер 
був добрим учнем. Школа на природі, малювання alla prima давали 
добрий результат.

пленери традиційно були популярними на Закарпатті. 
У 1990-х рр. олександр Миколайович бере за правило їздити 
систематично на пленери. вони відбувалися як під патронатом 
спілки художників, так і приватних популяризаторів мистецтва та 
меценатів. Глядач мав можливість на виставках бачити підсумкові 
твори з пленерів. саллер демонструє живописні полотна ,,над 
річкою”, 1992 р., ,,Церква в селі Чорноголова”, 1996 р., ,,під вечір”, 
1998 р. У творчості художника цього періоду виразно звучать 
тенденції декоративного живопису з його парадигмою кольорових 
зв’язків. Урбаністична камерна картина у творчості олександра 
саллера – відгук ремінісценцій паризьких кварталів, ужгородських 
дахів відомого а. коцки чи М. кричевського. Закоханий у рідний 
край митець прагне по-новому відтворити образ міста, делікатно 
підкреслюючи акценти, відчуті у великих сучасників. І це йому 
вдається. 

олександр саллер усміхнено дивиться на нас із каталогу 15-го 
міжнародного пленеру живопису. автор дуже любив життя, любив 
своїх рідних та друзів, любив свою професію. на жаль, романтична 
,,осінь 1999” – загальна назва останнього пленеру, в якому брав 
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участь олександр Миколайович. 8 грудня 2002 р. олександра 
саллера не стало. Багато зроблено ним у мистецтві. Іскра його 
таланту живе у його людяному і світлому живописі, сила його життя 
живе у його нащадках.
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КВІТЕНЬ: 26

МИРОсЛАВ ДМИТРОВИЧ КЛИМПУш
70річчя від дня народження вченогомостобудівника  

(нар. 1945)
народився 26 квітня 1945 р. у відомій на Закарпатті родині 

братів климпушів з ясіня. Батько – Дмитро Іванович климпуш – 
молодший із трьох братів, що залишили яскравий слід в історії 
Закарпаття. починаючи з активної участі у створенні легендарної 
Гуцульської республіки 1919 р., Дмитро климпуш проявив свою 
високу свідомість і відданість українській ідеї на посту головно-
го команданта карпатської січі – організації, що була створена 
для оборони державних інтересів карпато-Української держави 
в 1938–1939 рр. За радянських часів був заарештований, близько 
11 років провів у таборах караганди та сибіру і у 1959 р. помер в 
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с. ясіня. У 1997 р., до 100-річчя від дня народження, в селищі йому 
було відкрито пам’ятник.

Мати Мирослава – Єлизавета Дмитрівна климпуш (Балець-
ка) – вчителька, якій радянською владою було заборонена вчите-
лювати, працювала в сільському споживтоваристві, користувалася 
великою повагою односельчан. померла 1995 року.

Дитинство Мирослава, незважаючи на матеріальну скруту, 
пройшло в нелегкий час, але закінчив ясінянську середню школу 
із золотою медаллю, вступив у київський автомобільно-дорожний 
інститут. та коли його брата ореста після закінчення цього інсти-
туту призивали в армію, Мирослав добровільно зголосився піти 
замість нього на службу, даючи можливість брату піти на роботу в 
Закарпаття, щоб допомогти матері-пенсіонерці.

Ще зі школи Мирослав серйозно займався спортом, був бага-
торазовим чемпіоном України з гірськолижного спорту, входив до 
складу збірної команди срср та протягом 15 років захищав честь 
України. Був майстром спорту. 

після звільнення в запас у 1967 р. продовжив навчання і з 
відзнакою закінчив згаданий інститут. 15 років працював в київ-
ському мосто-будівельному управлінні. в 1985 р. його перевели в 
апарат Міншляхбуду на посаду начальника відділу мостів. після 
здобуття Україною незалежності займав посади першого заступ-
ника головного інженера Українського виробничого об’єднання 
,,Укравтодор”, начальника Управління зовнішньоекономічної ді-
яльності Української державної корпорації ,,Укравтодора”. Знання 
угорської, німецької та словацької мов дозволило йому брати участь 
у підготовці низки міждержавних угод України з Угорщиною, сло-
ваччиною та польщею. Йому було присвоєно звання ,,Заслужений 
будівельник України”. 

У травні 1997 р. наказом прем’єр-міністра України Мирос-
лава климпуша було призначено заступником голови Української 
державної корпорації ,,Укравтодор”, де він займався роботою по 
створенню міжнародних і національних транспортних коридорів, 
залученням для цих цілей кредитів світового Банку та Європей-
ського банку реконструкції та розвитку. під його керівництвом 
створювалась база держави для можливості будівництва сучасних 
автомобільних доріг на умовах концесії.

проживаючи з 16-літнього віку в києві, Мирослав клим-
пуш підтримує зв’язки з рідним ясіням та Закарпаттям. перший 
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закарпатець  – майстер спорту-гірськолижник допомагає молодим 
землякам в удосконаленні спортивної майстерності. сприяє ремон-
ту мостів та автодоріг на рахівщині. 

коли в листопаді 1998 р. сталася катастрофічна повінь в Закар-
патті, Мирослав півтора місяця організовував роботи по ліквідації 
наслідків лиха. За його участі приймалися технічні рішення по від-
новлення мостів через ріку поблизу Хуста, латорицю в Мукачеві 
і сваляві.

Ще один з племінників Мирослава климпуша – Ігор клим-
пуш – проживає в києві. він – старший науковий співробітник в 
науково-дослідному Інституті педагогіки України, завідувач редак-
ції математики видавництва, доцент кафедри математики київського 
державного торгово-економічного університету. опублікував понад 
60 наукових праць, навчальних посібників і задачників.

климпуші кожен рік всією родиною проводять відпустки в 
рідних карпатах в ясінях.
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ТРАВЕНЬ: 24

юРіЙ іВАнОВИЧ ГеВАзА 
70річчя від дня народження доктора хімічних наук,  

професора  (нар. 1945)
Геваза Ю. І. народився 24 травня 1945 р. в смт. перечин За-

карпатської області. У 1963 р. закінчив перечинську середню 
школу і продовжив навчання на хімічному факультеті Ужгород-
ського державного університету. У 1968 р. отримав диплом про вищу 
освіту та направлення для вступу до аспірантури.

У 1968–1971 рр. Юрій Іванович навчався в аспірантурі у 
відділі механізмів органічних реакцій Інституту органічної хімії 
нан України. під керівництвом професора в. І. станінця займався 
дослідженням реакцій електрофільної внутрішньомолекулярної 
циклізації ненасичених сполук.

З січня 1972 р. Ю. І. Геваза працює на дослідному виробництві 
Інституту органічної хімії, де пройшов шлях від інженера-хіміка до 
начальника центральної заводської лабораторії, а в 1992 р. обра-
ний директором виробництва. в травні 1972 в Інституті органічної 
хімії нан України захищає кандидатську дисертацію ,,вплив 
природи функціональних груп ненасичених сполук на швидкість 
їх галогенциклізації”, а в липні 1992 р. – докторську дисертацію 
на тему ,,Йодування функціонально заміщених олефінів”.

Дисертаційні роботи присвячені детальному вивченню реакцій 
електрофільної внутрішньо молекулярної циклізації ненасичених 
сполук, а саме: участі в цих реакціях різних електроно донорних 
груп, дослідженню кінетики та механізму реакцій, впливу струк-
тури ненасичених сполук і природи електрофільного реагенту на 
напрям протікання реакцій (регіо-, стерео- та хемоселективність), 
дослідженню фізіологічної активності гетероциклічних сполук та 
ін.

Юрій Іванович займається також пошуком та розробкою 
технологічних процесів одержання різних фізіологічно-ак-
тив  них речовин, що знайшли застосування в медицині, вете-
ри нарії, сільському господарстві, машинобудуванні та інших 
галузях народного господарства. За його участю були розроблені 
технології одержання субстанцій відомих лікарських засобів: 
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Етонію, Декаметоксину , амбену, Бемітилу та ін., біоцидного 
препарату ,,вазин”, що використовується для захисту мастильно-
охолоджуючих рідин від біоушкодження, широке виробництво 
якого було організовано на Шосткинському заводі хімреактивів, 
антимікробного препарату ,,карбоцид”, технологія виробництва 
якого була впроваджена на перечинському лісохімзаводі, пре-
парату ,,антинакипін”, що запобігає утворенню накипу на 
поверхнях водогрійних установок (котлах, випарних апаратах 
цук рового виробництва) та ін.

Юрій Іванович є співавтором монографії ,,Електрофіль-
на внутрішньомолекулярна циклізація олефінів” та співавтором 
близько 200 наукових статей, авторських свідоцтв та патентів.

постановою президії академії наук України, Централь ного 
комітету профспілки працівників ан України, респуб лі кан  ської 
ради товариства винахідників і раціоналізаторів Укра їни від 3 лип-
ня 1992 р. йому присвоєно звання ,,кращий ви нахідник академії 
наук України”.

протягом майже 15 років був членом спеціалізованої вченої 
ради Інституту органічної хімії нан України із захисту кандидат-
ських та докторських дисертацій. 

3 вересня 1999 р. Юрій Іванович працює на посаді професора 
кафедри хімії київського національного торговельно-економічного 
університету.

співавтор чотирьох навчальних посібників та підручників. 
У 2005 р. нагороджений медаллю Міністерства освіти і науки 
України ,,За наукові досягнення”.
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ЧЕРВЕНЬ: 1

ОЛенА МИКОЛАЇВнА ПОЛяК-шеРеМеТ 
80річчя від дня народження заслуженої артистки України 

(нар. 1935)
 У мистецькій біографії заслуженого академічного Закарпат-

ського народного хору гідне та почесне місце належить багаторічній 
творчій діяльності талановитої співачки, майстерної виконавиці 
українських закарпатських народних пісень та кращих пісенних 
творів інших народів, дзвінкоголосої солістки, заслуженої артистки 
України поляк-Шеремет олени Миколаївни.

на її долю випала щаслива нагода працювати з такими відо-
мими і талановитими диригентами та композиторами, як народний 
артист України Михайло кречко та заслужений артист України 
Микола попенко, з яскравими солістами – народною артисткою 
України кларою лабик, заслуженими артистами України терезією 
Бартфай, Магдалиною сеніною, Борисом Єрьоменком, віктором 
Даньо, Федором копинцем, популярним співаком Іваном опале-
ником та іншими.

о. поляк народилася 1 червня 1935 р. в м. Ужгороді. У бага-
тодітній родині була шостою дитиною, а оскільки вона належить 
до дітей війни, то, як і багато її ровесників, пережила чимало 
бід, потрясінь та життєвих негод. Її батьки – колишні мешканці 
гірського с. люта на великоберезнянщині: батько – лісник, мати – 
домогосподарка. лютяни ж, як відомо, за всіх часів жили в скруті 
та бідності, чимала частина їх ще до війни покинула рідні краї в 
пошуках заробітків на шматок хліба у шахтах Бельгії, канади та 
інших країн Європи і америки. Звісно, лютянський лісник Мико-
ла поляк не міг покинути дружину із шістьма дітьми і податися в 
чужі світи, та все ж із лютянських злиднів його родина перебралася 
ближче до Ужгорода : спочатку до Горян, потім – до радванки, де й 
народилася наша героїня, і нарешті – до сторожниці, де пройшли 
роки буремної юності майбутньої талановитої солістки заслуженого 
Закарпатського народного хору. там, у сторожницькому колгоспі 
ім. Горького, пройшла нелегку трудову школу, а на її молодих роках 
залишила свій незгладимий відбиток виснажлива та копітка праця 
разом з матір’ю в городній бригаді. 

©  в. Габорець, 2014
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З дитинства безустанно мріяла про майбутню професію 
вчителя, бо замолоду попри нелегку працю і вдома, і в колгоспі 
тягнулася до знань, освіти, науки і у мріях та снах бачила себе 
шкільною наставницею та вихователькою. то ж після закінчення 
сторожницької семирічки подала заяву на навчання до Ужгород-
ського педагогічного училища і навіть була зарахована до числа 
його студентів. однак невдовзі педагогічне училище з Ужгорода 
перебазувалось до Мукачева, а наймати там квартиру чи добиратись 
автобусом було не по її кишені.

Ця несподівана подія назавжди перекреслила її мрію стати 
педагогом. то ж поєднувала працю в колгоспі з навчанням у се-
редній вечірній школі м. Ужгорода. однак її невгамовна та кипуча 
молодеча енергія невгавала, нуртувала, виривалась назовні. І ось 
одного разу дівчині випадково потрапило на очі оголошення в га-
зеті про проведення в обласній філармонії конкурсного набору на 
роботу в колектив Закарпатського народного хору, котрий на той час 
(1955 р.) своїм високим та оригінальним виконавством і багатим 
репертуаром завоював симпатії глядачів не тільки в нашому краї, 
але й далеко поза його межами.

У сім’ї поляків ніхто не співав, але дівчина полюбила народну 
пісню ще в роки свого далекого дитинства. З глибокою вдячністю 
згадує завуча сторожницької семирічки андрія андрійовича Ми-
ньо, котрий захоплювався пісенною творчістю, керував учнівським 
хором і їй прищепив любов до народної мелодії. в ті шкільні роки 
дівчина співала багато, охоче виступала на всіх святах, районних 
фестивалях, отримувала подяки, грамоти, з душею поринувши у 
заманливе царство пісні. У ті далекі повоєнні роки художня само-
діяльність дуже цінувалась у народі. не випадково і в Закарпатський 
народний хор тоді прийшло багато талановитих виконавців саме із 
осередків фольклорної творчості. о. поляк також успішно пройшла 
згаданий вище конкурсний відбір і стала солісткою хору.

та перші місяці її нової роботи були нелегкими: репетиції в 
хорі довелось поєднувати з навчанням у 10-му класі вечірньої школи 
та виснажливою роботою в колгоспі. У нелегких умовах починати 
доводилось, як-то кажуть, з нуля. то ж перший місяць дівчина 
навіть матері з батьком не говорила про свої митарства. І все ж 
творча праця дівчині сподобалась, припала до душі, і вже через три 
місяці артистка володіла необхідним репертуаром сольних  партій. 
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а через рік після входження в колектив Закарпатського народного 
хору (1956 р.) вона вже чарувала польських глядачів закарпатською 
народною піснею ,,на поточку-м прала” та дуетом з І. опалени-
ком піснею ,,кажуть люди, кажуть” під час поїздки колективу на 
гастролі до варшави. так раптово і водночас щасливо розпочався 
її успішний 35-річний творчий шлях в одному з найкращих про-
фесійних художніх колективів України.

З перших днів своєї праці в хорі співачка виконувала як сольні 
пісні, так і дуетом з талановитим солістом І. опалеником. У її соль-
ному виконанні великою популярністю користувалась закарпатська 
народна пісня ,,на поточку-м прала”, дуетом з І. опалеником – уже 
згадувана ,,кажуть люди, кажуть”, а з Ф. копинцем – ,,Шуміла 
сосна, палала”.

перша її пісня в сольному виконанні – ,,коли-м була мала, 
мала”. серед улюблених у виконавському репертуарі артистки пісні 
,,кажуть люди, кажуть”, ,,Чорні очка, як терен”, ,,Іванку, Іванку”, 
,,тече вода каламутна”, ,,на поточку-м прала”, ,,ой, чорна я, чорна”, 
,,серед села дичка”, а також словацька народна пісня ,,а я двадцять 
рочков мам”.

Доброї слави в народі набув вокальний дует у складі о. поляк 
та к. лабик. кожен їхній вихід на авансцену з улюбленою піснею 
ставав справжнім тріумфом вокалісток і супроводжувався бурхли-
вими оваціями глядачів. 

особливою популярністю користувались у їхньому виконанні 
закарпатські народні пісні ,,ой, співаю не гадаю”, ,,ой, засвіти, 
місяченьку”, ,,ой, заграли музиченьки”, ,,Іванку, Іванку, з того боку 
ярку”, ,,ой, у саду ружа посаджена”, ,,За лісом, за лісом” та інші. 

артистка з успіхом виступала і в складі вокального тріо: 
н. Мер цин, к. лабик, о. поляк. У їх виконанні милозвучно лу-
нали народні пісні ,,ой, не буду, мамко, твоя” та ,,ой, не сумуйте, 
дівчата”.

У пісенному репертуарі о. поляк – народні пісні в обробці 
композиторів М. кречка, с. Мартона, Д. Задора, М. попенка, 
п. рака, в. кобаля та інших. 

в ті роки Закарпатський народний хор більшість робочого часу 
перебував на постійних гастролях як у містах і селах Закарпаття, 
так і далеко поза його межами. З одного боку це були нові зустрічі з 
цікавими людьми, незабутні враження від знайомства з культурою, 
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побутом, звичаями інших народів, екскурсії в музеї, картинні гале-
реї, виступи в найпрестижніших концертних залах києва, Москви та 
інших культурних центрів, а з другого – це неймовірно важкі фізичні 
навантаження, постійна втома та недоїдання у далеких переїздах і 
переважно у плацкартних залізничних вагонах то в люту сибірську 
стужу, то в палючих пісках гарячого літа середньої азії… сьогодні 
артистка із захопленням згадує ті цікаві поїздки, котрі для загально-
го розвитку давали дуже багато, але водночас з невимовним жахом 
говорить про труднощі артистичного гастрольного життя. адже 
саме вони стали причиною її важкого захворювання на бронхіальну 
астму, з якою о. поляк живе і мучиться й сьогодні.

І все ж саме під час багатьох і надзвичайно відповідальних 
гастролей з колективом хору нашій героїні пощастило зустрітися, 
а то з деким і особисто познайомитись із славної когорти знамени-
тих майстрів сцени – народними артистами срср І. козловським, 
Є. Мірошниченко, Д. Гнатюком, Г. Ернесаксом, а. солов´яненком, 
заслуженими артистами Урср, лауреатами Державної премії 
ім. т. Г. Шевченка, вокальним тріо сестер Марії, Даниїли і ніни 
Байко та багатьма іншими.

разом з колективом хору артистці випала щаслива нагода ра-
дувати своїм натхненним та милозвучним виконавством глядачів 
Чехословаччини, Угорщини, румунії, польщі, Югославії, австрії, 
німеччини.

незабутні враження залишила, зокрема, гастрольна поїздка до 
канади з к. лабик та колишнім директором Ужгородського музич-
ного училища ім. Д. Задора в. Білеєм у 1979 р. у складі делегації 
товариства ,,Україна” на запрошення товариства карпато-руських 
канадців. автор статті ,,Гарно відзначили 50-річчя товариства 
карпато-руських канадців” за підписом М. Г., опублікованій у 
газеті ,,Життя і слово” за 22 жовтня 1979 р., писав: ,,Митці із За-
карпаття – співачки клара попович і олена Шеремет захопили і 
зворушили присутніх своїми піснями. Митці-співачки, одягнені 
в колоритних закарпатських українських одягах, виконали ряд 
закарпатських українських народних пісень, кілька російських і 
словацьких пісень. виступали вони в сольному виконанні і в дуе-
ті. вони співали від серця і від душі. присутні нагороджували їх 
палкими оплесками”. 

Для нашої ж героїні пісня стала її життям. водночас артистка  
доклала чимало зусиль для участі в громадському житті краю, 
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зокрема, до організації культурного обслуговування населення, 
обиралась депутатом двох скликань Ужгородської міської ради. За 
високу виконавську майстерність та сумлінну роботу по культурно-
му обслуговуванню населення удостоєна багатьох нагород Мініс-
терства культури України, Закарпатського облвиконкому, а в 1974 р. 
їй присвоєно почесне звання заслуженої артистки України.

полишення колективу хору через хворобу стало для неї непо-
правною духовною втратою, справжньою життєвою катастрофою. 
якийсь час після цього разом з колишньою артисткою Закарпат-
ського народного хору Євою крон співала у фольклорному ансамблі 
,,розмарія” при обласному будинку народної творчості, яким керу-
вав викладач Ужгородського музичного училища М. керецман, але 
згаданий колектив не міг вгамувати її тугу за бурхливою сценічною 
творчістю в Закарпатському народному хорі, котрому віддала всі 
творчі сили і весь свій хист справді народної і високообдарованої 
співачки.

У житті кожної людини, як відомо, є своя заповітна мрія, котрої 
вона прагне досягти. Мрією нашої героїні було співати, дарувати 
людям невмирущу красу української народної пісні. адже заду-
шевна пісня поруч із святою молитвою, на її думку, – це найбільше 
духовне багатство людини. вона сповна та щедро ділилася цим 
багатством і за період своєї роботи в Закарпатському народному 
хорі взяла участь у близько трьох тисячах п’ятистах концертах.

артистка щиро вірить, що народна пісня житиме вічно, поки 
живе народ. І за це їй і за всю її багаторічну творчу діяльність 
низький уклін від усіх-усіх, хто в народній пісні бачить немеркнучу 
красу духовного життя народу.
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ЧЕРВЕНЬ: 3

сТеПАн сТеПАнОВИЧ БУЦКО
 до 85річчя від дня народження вченогохіміка, педагога  

(нар. 1930)
серед імен працівників, які залишили глибокий слід в історії 

Ужгородського національного університету, почесне місце належить 
і степану степановичу Буцку, колишньому завідувачу кафедри 
загальної та неорганічної хімії хімічного факультету тодішнього 
УжДУ. короткий нарис про науково-педагогічну діяльність цієї 
непересічної людини тільки в загальних рисах може відтворити 
життєвий та творчий шлях с.с.Буцка.

с. с. Буцко народився 3 червня 1930 р. в м. Мукачево За-
карпатської області. У 1948 р. закінчив Мукачівську сШ № 1 і 
продовжив навчання на хімічному факультеті Ужгородського дер-
жавного університету. під час навчання у вузі з вересня 1952 р. 
працював учителем фізики вечірньої школи робітничої молоді № 2 
м. Ужгород.

У листопаді 1953 р. с. с. Буцко вступив до аспірантури 
Інституту фізичної хімії ім. л. в. писаржевського ан Урср, де 
під керівництвом професора Б. я. Дайна займався дослідженням 
окисно-відновних властивостей хлорофілу. під час цього дослі-
дження ним був одержаний новий тип комплексних сполук цього 

© с. Чундак, 2014
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пігменту фотосинтетичного препарату. після закінчення аспіран-
тури працював інженером, старшим інженером та молодшим на-
уковим співробітником відділу фотохімії та радіаційної хімії цього 
ж інституту. У 1962 р. захистив дисертацію ,,темнові та фотохімічні 
взаємодії хлорофілу з солями заліза” на здобуття наукового ступеня 
кандидата хімічних наук.

З 1963 р. с. с. Буцко працює на посаді старшого викладача 
кафедри загальної та неорганічної хімії Ужгородського державно-
го університету. в цьому ж році переводиться на посаду доцента. 
в 1964–1966 рр. викладає хімію в Університетському коледжі 
м. кейп-кост (республіка Гана).

З 1966 р. степан степанович очолює кафедру загальної та 
неорганічної хімії Ужгородського університету. під його керівни-
цтвом на кафедрі формується новий напрямок наукових досліджень 
у галузі координаційної хімії, розпочинається спеціалізація сту-
дентів старших курсів з неорганічної хімії, а в 1968 р. при кафедрі 
відкривається аспірантура. під його керівництвом виконали і за-
хистили кандидатські дисертації в. М. Бузаш, л. п. Добрянська, 
с. Ю. Чундак, п. І. Шманько. 

очолюваний с. с. Буцком науковий колектив провів система-
тичні дослідження процесів комплексоутворення іонів 3d-металів 
з органічними лігандами, які містять азот, кисень, сірку, з метою 
одержання комплексів з високою біологічною активністю. Було 
одержано близько сотні нових комплексних сполук, досліджені їх 
властивості з використанням найновіших на той час хімічних та 
фізико-хімічних методів аналізу.

Ці дослідження принесли заслужену славу Ужгородській школі 
комплексистів та її науковому керівнику с. с. Буцку.

У 1973–1975 рр. с. с. Буцко працює старшим референтом 
відділу науково-технічної інформації Будинку радянської науки та 
культури у м. Будапешт.

З 1980 р. степан степанович обіймає посаду доцента кафедри 
загальної та неорганічної хімії, яка пізніше перетворилась на кафед-
ру хімічної технології і виробничої екології. в цей час с. с. Буцко 
займається розробкою екологічно чистих технологій переробки при-
родних ресурсів Закарпаття, зокрема алунітів Берегівського району. 
в цьому напрямку досліджень він теж залишив помітний слід.

с. с. Буцко, як науковець, є відомим спеціалістом у галузі 
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фотохімії, координаційної хімії, біонеорганічної хімії та хімічних 
проблем екології. він є автором 114 наукових праць, 6 винаходів. 
обирався членом наукової ради з неорганічної хімії ан срср, 
наукових рад ан України з неорганічної хімії, хімічної кінетики 
та будови речовин, хімії поверхні та технології модифікування дис-
персних оксидів, науково-методичної ради з хімії Мінвузу України, 
науково-технічної ради ,,Хімічні проблеми екології”, обирався 
головою Закарпатського обласного відділення Українського хіміч-
ного товариства.

разом з тим с. с. Буцко прекрасний лектор. Його лекції від-
значаються науковістю, новизною, були дуже грамотно методично 
побудовані. Це приваблювало на лекції не тільки студентів, але і 
аспірантів, викладачів факультету. Іншими словами – він був і за-
лишається прекрасним фахівцем, оратором і методистом, поскіль-
ки працює на даний час доцентом у Закарпатському угорському 
інституті ім. Ференца ракоці.

У спілкуванні з студентами і колегами с. с. Буцко був дуже 
комунікабельною людиною (таким він залишився і по сьогодніш-
ній день). До нього часто зверталися за порадою, допомогою і він 
ніколи і нікому не відмовляв.

особливо багато уваги степан степанович приділяв талано-
витим студентам, вмів виявити їхній потенціал, талант. саме із них 
він підбирав майбутніх аспірантів. навіть зараз, перебуваючи на 
пенсії, він часто буває на кафедрі екології та охорони навколишнього 
середовища, цікавиться науковою діяльністю кафедри, консультує 
аспірантів та викладачів кафедри по певних розділах хімії. творчий 
запал цієї прекрасної людини не згас з роками, він і надалі горить 
яскравим полум’ям у його душі.
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ЧЕРВЕНЬ:15

ОЛеКсАнДР ГеОРГіЙОВИЧ ЛАВеР
60річчя від дня народження вченогоматематика, 

історика, демографа, педагога вищої школи,  
відмінника освіти України (нар. 1955)

народився олександр лавер 15 червня 1955 р. в Ужгороді у 
сім’ї вчителів. Батько олександра – Георгій Михайлович лавер, в 
минулому гравець основних складів футбольних команд ,,спартак” 
(Ужгород), ,,Динамо” (київ) та ,,Динамо” (Мінськ), працював вчи-
телем історії в різних школах м. Ужгорода. Мати – тетяна павлівна 
лавер (сидоренко), після закінчення механіко-математичного фа-
культету київського державного університету імені т. Г. Шевченка 
працювала вчителькою математики в середніх школах № 11 та № 3 
міста Ужгорода. отож, після закінчення в 1972 р. Ужгородської 
сШ № 1 ім. т. Г. Шевченка, перед олександром постало питання: 
куди поступати? на історичний факультет чи на математичний, 
оскільки ці дисципліни він знав приблизно однаково, хоча олек-
сандру більше подобалася історія. агітація батьків та знайомих 
спонукала його подати документи на математичний факультет 
Ужгородського державного університету. 

Математичний факультет УжДУ олександр закінчив у 1977 р. з 
дипломом із відзнакою. Знову постало питання: куди піти працюва-
ти після закінчення вишу? Була можливість поступати в аспірантуру 
Московського державного університету ім. М. в. ломоносова до 
професора в. о. треногіна, або залишитися працювати в науково-
дослідній частині Ужгородського державного університету. та 
олександр обрав третій шлях: він почав трудитися інженером-
програмістом на Ужгородському машинобудівному заводі, де 
пропрацював загалом близько 2,5 років. Іншого варіанту на той 
час олександр собі навіть і не уявляв, адже його дідусь і дядько 
по маминій лінії були робітниками на заводах та фабриках міста 
києва.

Думка продовжити навчання в аспірантурі з’явилася в 1979 р., 
і 1 грудня того ж року олександр вступив до аспірантури УжДУ 
за спеціальністю ,,Диференціальні рівняння і математична фізика” 
(науковий керівник, доктор фіз.-мат. наук, професор І. І. Маркуш). 

© М. олашин, 2014
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проте, з метою інтенсифікації досліджень з обраної тематики, з 
1980 р. олександр прикомандировується в місто київ, в київський 
державний університет на кафедру інтегральних та диференціаль-
них рівнянь, де ним згодився керувати член-кореспондент ан Урср 
(тепер академік нан України), доктор фіз.-мат. наук, професор 
анатолій Михайлович самойленко. в той час олександру дуже 
допомогла зав. відділом аспірантури УжДУ Єлизавета амброзіївна 
Чаварга, за що олександр до цього часу зберігає в своєму серці 
глибоку вдячність до неї.

київський період свого життя олександр згадує з особливою 
теплотою (активні наукові пошуки, праця в наукових бібліотеках, 
численні знайомства та дискусії з колегами-аспірантами). особливо 
вдалим виявилося наукове співробітництво зі старшим науковим 
співробітником Інституту математики ан Урср, кандидатом фіз.-
мат. наук Миколою романовичем сіденком, спільні праці з яким 
були опубліковані в центральних математичних журналах, і якого 
олександр вважає своїм ,,мікрошефом”. До цього часу в олександра 
збереглися теплі спогади про спілкування з колегами-аспірантами 
Богданом вуйтовичем (польща, м. люблін), казахами Маратом ах-
метовим, кенжегалі кенжебаєвим, світланою Баєковою, Буранбаєм 
турбаєвим, туркменом Худайберди овездурдиєвим, каракалпаком 
кулахметом Ільясовим, та багатьма іншими. всі вони вже понад 
20 років є громадянами незалежних держав, а тоді були єдиною 
родиною з різних місць вже колишнього срср. проте дні аспіран-
тури збігали досить швидко і потрібно було вкотре визначатися, де 
і ким працювати далі. в олександра була можливість залишитись 
в києві, в Інституті електродинаміки ан Урср, але його тягло в 
рідні карпати, де його чекала дівчина на ім’я катерина.

З 1 грудня 1982 р. олександр лавер починає працювати науко-
вим співробітником нДс УжДУ при кафедрі кібернетики і приклад-
ної математики. Близько 7 років він пропрацював разом з такими 
відомими на тепер вченими, як доктори технічних наук Ф. Г. ващук, 
Ю. а. василенко, Ф. Е. Гече, Й. Г. Головач та багато інших. 16 бе-
резня 1987 р. в київському державному університеті імені тараса 
Шевченка олександр лавер успішно захистив дисертацію ,,асимп-
тотика решений периодических краевых задач для параболических 
уравнений второго порядка с малым параметром при производной 
по времени” зі спеціальності 01.01.02 – ,,диференціальні  рівняння 
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і математична фізика” на здобуття наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук.

З 2 жовтня 1989 р. він переходить на кафедру обчислювальної 
математики математичного факультету УжДУ, де працює асис-
тентом, старшим викладачем, доцентом. вчене звання доцента 
по кафедрі обчислювальної математики олександру лаверу було 
присвоєно 20 лютого 1996 року. 

З відкриттям у 1995 р. нового вищого навчального закладу – 
Ужгородського інституту інформатики, економіки та права (статус 
Державного отримав у 1997 р.) з підготовкою фахівців з напряму 
,,комп’ютерні науки”, олександр Георгійович з липня 1996 р. 
переводиться в новостворений виш. З великим ентузіазмом він 
включається в роботу з розробки робочих програм з навчальних 
дисциплін, викладає основні лекційні курси, працює над методич-
ними посібниками для студентів, докладає максимум зусиль для 
забезпечення факультету інформатики та очолюваної ним кафедри 
кваліфікованим викладацьким складом. в УжДІІЕп (з жовтня 
2004 р. – Закарпатський державний університет) олександр працює 
спочатку доцентом, з 1 січня 1999 р. – завідувачем кафедри фіз.-мат. 
дисциплін, у 2003–2006 рр. – деканом факультету інформатики. 
З 2003 р. о. Г. лавера призначено на посаду професора кафедри. 
17 жовтня 2005 р. йому було присвоєно звання ,,відмінник освіти 
України”.

науково-методичну роботу олександр поєднує з організацій-
ною. під час роботи в ЗакДУ він був членом вчених рад ЗакДУ, 
факультету інформатики, головою методичної комісії факультету 
інформатики. на базі очолюваної ним кафедри в 2005 р. було прове-
дено ліцензування та акредитацію нової спеціальності ,,програмне 
забезпечення систем” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бака-
лавр, спеціаліст, магістр, у зв’язку з чим кафедра одержала назву 
,,кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем та 
фізико-математичних дисциплін”. З 17 жовтня 2011 р., в зв’язку з 
реорганізацією факультету інформатики в факультет інформацій-
них технологій ЗакДУ, вона носить назву ,,кафедра інформатики 
та фізико-математичних дисциплін”. З 27 червня 2013 р., у зв’язку 
з об’єднанням Закарпатського державного університету з ДвнЗ 
,,Ужгородський національний університет”, кафедра інформатики 
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та фізико-математичних дисциплін та увесь факультет інформа-
ційних технологій перебувають у складі ДвнЗ ,,Ужгородський 
національний університет”. в ДвнЗ ,,УжнУ” о. Г. лавер є членом 
вченої ради та Методичної ради УжнУ, очолює методичну комісію 
факультету інформаційних технологій. в 2013–2014 рр. на базі ка-
федри проведено ліцензування нової спеціальності ,,Інформатика” 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

так сталося, що в творчому житті олександра Георгійовича 
математика та історія завжди йшли поряд. він до цього часу про-
довжує дослідження не тільки з дисертаційної тематики, але також 
присвячує багато часу вивченню проблем історичної статистики 
та пов’язаних з цим демографічних питань. Головним чином у 
царині визначення втрат у війнах та конфліктах ХХ–ХХІ століть, 
в етнічних та релігійних конфліктах. все почалося з того, що після 
ознайомлення з монографією професора Б. Ц. Урланіса ,,войны и 
народонаселение Европы”, яка вийшла друком у 1960 р., і де були 
проаналізовані втрати армій європейських держав у 1600–1945 рр., 
у олександра з’явилася ідея її результати узагальнити. як наслі-
док – у 2002 р. ним була видана монографія ,,війни та народона-
селення країн світу в ХХ ст.: статистичне дослідження”. розвиток 
електронних засобів інформації, розвинута мережа Інтернет – все 
це стимулює вченого до постійної творчої праці, позаяк нові ста-
тистичні дані з досліджуваних питань призводять до необхідності 
регулярного коригування вже складених статистичних таблиць. 
У цьому напрямку дослідник активно співпрацює з ученими Ін-
ституту історії України нан України та колегами-істориками з 
історичного факультету УжнУ.

важливою підпорою у творчій та організаційній роботі олек-
сандра Георгійовича є його родина. Дружина, катерина Михайлівна, 
походить із старовинного вчительського роду владимирів (див. 
календар краєзнавчих дат на 2013 рік, с.65-70) і є вчителькою в 
п’ятому чи шостому поколіннях. Усе життя катерина Михайлівна 
пропрацювала вчителькою російської та української мов в угорсько-
мовній сШ № 10 та в угорськомовній гімназії м. Ужгорода. разом 
,,молоде подружжя” вже 32 роки. радують олександра Георгійови-
ча діти – син василь, який працює асистентом на математичному 
факультеті, та донька катерина, яка навчається на медичному 
факультеті УжнУ.
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список наукових праць олександра Георгійовича нараховує 
92 позиції, серед яких 1 монографія та 3 навчальних посібники з 
грифом Мон України. найбільш значущі з них наведені в дже-
рельних приписах.
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ЧЕРВЕНЬ: 28

юРіЙ ВАсИЛьОВИЧ БОДнАР
60річчя від дня народження художника (нар. 1955)
Хлопчик, якому випало щастя стати тим, ким змалку мріяв – 

художником, був шостим і наймолодшим у сімействі Боднарів у 
селі Довге Іршавського району. Мамка й нянько, які працювали в 
торгівлі, неспроможні були дати синові багато з того, що могли за-
безпечити їхнім чадам батьки в заможних родинах, але в олівцях, 
пензлику і фарбах ніколи йому не відмовляли. Дитсадок, де діти 
головним чином і призвичаюються до малювання, хлопчик не від-
відував. але він досхочу малював удома.

Друзяки йдуть грати в футбол або пекти кокуші, він – сідає за 
фарби. не тому, що не любить ганяти лобду, а через те, що більше 
задоволення приносять фантазії на вільні теми.

Усе те, чому радієш – на папір. від нестримних забаганок 
перенести на нього усе довкола інколи ,,страждали” й шкільні зо-
шити. Це не означало, що до навчання ставився абияк: навпаки, 
був відмінником. вивчивши все до коми, складав книги стовчиком 
і розгортав чистого аркуша... навесні, як лише сонце зішле на ґруні 
потоки тепла, виходив на город, щоб пильно вдивлятися в пробу-
дження природи. І, звичайно, щоб змалювати квіти, які першими 
з’являлися на берегах Боржави у підніжжі карпат.

незабутніми є уроки малювання, які у Довгому давав Юркові 
учитель із цього предмету василь Дмитрович Бердар. До нього ж 
хлопець приходив і в гурток після основних занять.

– якось потрапив на очі буклет із репродукціями пейзажів 
антона кашшая, – згадує Юрій Боднар. – перебуваючи під сильним 
враженням тих робіт, навіть виконаних у чорно-білій поліграфії, я 
тоді ще більше зміцнів у бажанні стати художником.

©  в. Бедзір, 2014
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по закінченні восьмого класу вирішив, що відкладати з цим 
не варто – подався до республіканської школи декоративного і 
рекламного мистецтва у тернополі. Це місто стало для юнака тим, 
де закладалися основи професійних знань і умінь. Глибокий слід 
залишили по собі заняття, які проводив педагог, випускник ленін-
градської академії мистецтв Ігор Микитович Дуда. Біля нього до-
вгими вечорами засиджувалася ціла група спраглих до мистецтва 
учнів. тонкощами майбутньої професії майстер ділився охоче. коли 
до завершення навчання залишався один крок, довелося відкласти 
його на цілих два роки. втрутилася … військова повинність.

під час служби у війську Боднар теж не відійшов від малю-
вання: виконував замовлення командування частини або різних 
організацій у місті Електросталь. почувався фінансово незалежним, 
адже ця робота ще й оплачувалася.

після повернення до тернополя вчорашній солдат переміг у 
конкурсі, оголошеному місцевим Художньо-виробничим комбіна-
том Художфонду України, і почав працювати за фахом.

серед ,,братів по цеху” Боднара виділяв колорит, властивий 
лише йому. У його творах переважали яскраві, насичені кольори. 
втім, своїми першими дорослими роботами автор був не надто за-
доволений: вони були ,,фотовідбитками дійсності” або, говорячи 
сучасною техномовою, відформатованими в 3D. 

Знаходженню власної стильової манери, з’яві авторського по-
черку сприяли дві тривалі поїздки, здійснені влітку 1988 та 1989 рр. 
до міста на неві. Дружина олександра, із якою побралися в 1982-му, 
запланувала вступити до академії мистецтв у ленінграді. позаду 
в неї – львівське училище декоративно-прикладного мистецтва 
ім. труша; бажала стати мистецтвознавцем. 

– перебуваючи там, у незбагненній атмосфері білих ночей, ми-
луючись набережними неви та шедевральними витворами майстрів 
минулих епох – архітекторів і художників, я став глибше відчувати 
гармонію світу, – згадує художник через роки. – вона відкривалася 
моїм очам у напівтонах і відтінках фарб, вражала уяву досконалістю 
форм. в художницькому сенсі ці враження народжували невідомі 
раніше відчуття.

то був океан інформації, емоцій і вражень. Завдяки ньому у 
Боднара неначе відкрилося друге дихання, а дехто стверджує – 
,,третє око”.
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Ця атмосфера раніше наснажувала враженнями й збуджувала 
уяву молодого тараса Шевченка, і не випадково, що саме в ній за-
роджувалася та визрівала творча манера, яку деякі критики охрес-
тили ,,променізмом”. Домінантою в ній є гра світлових потоків, 
утворювана різноспрямованими та різнонасиченими променями 
світла, вдало ,,упійманими” та розташованими на полотні.

а яка атмосфера характеризувала взаємовідносини між худож-
никами тернопільщини в той час, зокрема, наприкінці 1980-их – на 
початку 1990-их років? Багато промовляє такий факт: у області не 
існувало відділення національної спілки художників, а була лише 
філія – відгалуження львівської організації. До неї входило всього-
навсього семеро митців і це, безумовно, не давало змоги провадити 
виставкову діяльність, налагоджувати повноцінний ,,внутріцехо-
вий” діалог. наприклад, про таку форму творчого спілкування як 
пленери, на тернопільщині тоді й мова не заходила.

на зламі наступних двох десятиліть ситуація в області різко по-
мінялася, і зміни закінчилися утворенням самостійної спілчанської 
організації. однак… Форсування цього процесу супроводжувалося 
вступом у організацію митців, рівень яких часто не відповідав 
планці нсЖУ. Боднар і тут пішов своїм шляхом. лише після до-
тримання всіх формальних вимог для вступу в спілку, участі в 
усіх обов’язкових виставках художник став членом всеукраїнської 
творчої організації. 

Багато допоміг у влаштуванні перших вернісажів, які від-
бувалися у львові, керівник тернопільських спілчан Євгеній тим-
офійович Удін. а ще важко переоцінити вплив гарячих дискусій, 
які супроводжували зустрічі друзів, по понеділках – обов’язкових, 
як молитви. З найближчого оточення у той час – тернопільські ху-
дожники й архітектори Михайло лисак, Микола Дмитрук, ярослав 
новак, валерій лебідь, василь козловський. З ними Боднар не 
перериває ,,ниточок” донині.

І уже тоді націлився на повернення на малу батьківщину – За-
карпаття.

– я тричі возив дружину і обидвох доньок до Ужгорода, на-
очно показуючи їм усі культурні принади цього міста, розкриваючи 
його багатющу художьо-історичну спадщину. лише отримавши від 
них згоду, узявся будувати тут дім для всієї родини. облаштування 
сімейного гнізда у столиці Закарпаття зайняло аж чотири роки. 
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Завершення будівництва дало старт новому етапу в творчості й 
житті.

повернення до краю, в якому народився, сталося аж через 
тридцять років, у 2004-му. тепер Юрій Боднар більш усвідомлено, 
,,по-дорослому” любить рідну землю… особисто сприяв у тому, 
щоб ця земля Боднара привітно зустріла, а мистецьке коло стало 
ближчим, ужгородський живописець тарас Данилич.

Уже через півтора року після переїзду, у листопаді 2005 р. 
художник влаштовує в обласному центрі Закарпаття персональну 
виставку з нагоди 50-річного ювілею. вернісаж розкрив ім’я Юрія 
васильовича, як зрілого майстра, в усій повноті його творчого діа-
пазону. продемонстрував, що він націлився на найвищі художньо-
естетичні вершини, а також вписав його творчість у загальний 
контекст закарпатської школи живопису. Естафета майстрів, розпо-
чата Бокшаєм, Ерделі і Манайлом, тут не переривалася. Боднару на 
одному з наступних етапів знайшлося в ній місце як самобутньому 
новаторові. втім, без відмови від традицій. Його роботи, вважає, 
повинні відбивати характер епохи, дихати життям сучасників. 
Інакше – мертві.

… на закарпатській землі кольори на полотнах Боднара стали 
теплішими, яскравішими. Це – ще одне підтвердження, що він по-
вернувся додому, цього разу – назавжди. Його пошуки і турботи, у 
свята і в будні розділяє дружина олександра, яка успішно закінчила 
люблінський католицький університет, здобула звання магістра. Її 
спеціалізація – знавець сакрального мистецтва.

Ужгородський період ознаменувався для Юрія васильовича 
виходом на міжнародні обшири. наприкінці листопада 2011-го він 
узяв участь у IV бієнале іконописного і сакрального мистецтва у 
словацькому місті требішов. Учасники – митці цієї країни, а також 
польщі, Угорщини, румунії та України. полотна нашого земляка 
,,свята трійця” та ,,Богородиця” було відзначено головною пре-
мією бієнале. нагородою ж йому стала організація персональних 
виставок почергово у п’яти словацьких містах.

,,сакральна тематика у творчому доробку Юрія Боднара посі-
дає вагоме місце, – відгукнувся про підсумки тріумфальної поїздки 
до словаччини журналіст-культуролог володимир Мишанич. – тво-
ри автора виконані у традиціях візантійського іконопису, але вод-
ночас не позбавлені характерних авторських рис”. серед багатьох 
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інших митців Юрія Боднара вирізняють символізм і ліризм, його 
полотна пронизані високою духовністю, утверджують і привносять 
у наше життя християнські цінності”.

відтоді виставки слідують одна за другою – особисті й ко-
лективні, удома й за кордоном. обов’язковими стали поїздки на 
пленери; найзначнішим із них став міжнародний мистецький форум 
у тунісі. 

власне 60-річчя Юрій Боднар збирається зустріти вагомим 
творчим звітом. вернісаж обіцяє стати вагомим аргументом того, 
що в спробах здійматися вище й вище в осмисленні й художньому 
відтворенні світу митець ніколи не зупинявся. 

– я б себе не поважав, якби вважав, що все досягнуто, – зі-
знається. – Маю азарт і бажання малювати не менші, ніж у молоді 
роки. Мене це й нині захоплює всього, без залишку.

разом із живописцем розділяють радість творення і члени його 
сім’ї – дружина олександра та двоє доньок. старша, Мар’яна після 
закінчення консерваторії у римі здобула фах ,,колоратурне сопрано” 
і стала співачкою. Молодша, ярина нині навчається у львівській 
академії мистецтв. 

У подружжя Боднарів є кому успадковувати мистецькі традиції. 
але художник-ювіляр у жодному разі не збирається жити минулими 
здобутками та відпочивати на лаврах: сповнений рішучості надалі 
пливти власним курсом у безкрайому мистецькому океані.

Що лежить у основі цієї відданості мистецтву? Юрій Боднар 
висловився у одному з інтерв’ю так: ,,… хочеться передати на 
картині все те, що ти відчуваєш, що переживаєш стосовно вічної 
правди, вічних істин буття і щоб це все було зрозуміло глядачеві, 
допомогло йому співпереживати разом з тобою, і відчути своє ви-
соке покликання людини у цьому світі”.
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ЛИПЕНЬ: 21

ПіРОшКА ТОМАшіВнА ГАДАР
80річчя від дня народження фахівця бібліотечної справи, 

заслуженого працівника культури України (1935–2006)
в кожній сфері людської діяльності бувають фахівці, які ви-

переджують час. серед бібліотечних працівників нашої області, що 
залишили помітний слід в історії культури краю, одразу спадає на 
гадку постать пірошки томашівни Гадар.

Більше тридцяти років це ім’я було пов’язане з обласною 
бібліотекою для дорослих (тепер – Закарпатська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. Ф. потушняка), де вона, очоливши у 
1980 р. відділ літератури іноземними мовами, сприяла неабиякій 
успішності та популярності цього відділу не тільки в обласному 
центрі, але і за межами Закарпаття.

впродовж останніх двох десятиліть у професійний бібліо-
течний лексикон широко увійшло поняття ,,інновація”. Загально-
прийняте його визначення таке: інновація – це результат цілеспря-
мованих змін, який виявляється в тому, що нова ідея доведена до 
стадії практичного застосування і дає позитивний економічний 
або соціальний ефект, котрий зумовлює прогресивний розвиток 
бібліотеки як соціального інституту.

в часи активної трудової діяльності пірошки томашівни тер-
мін ,,інновація” не був активно вживаним, більше того, багатьом – 
невідомим, але дії цієї енергійної жінки часто були по-справжньому 
інноваційними. так, до прикладу, з ініціативи п. т. Гадар при відділі 
почав діяти клуб шанувальників угорської літератури ім. Г. Дравої, 
де об’єдналися інтереси науковців та угорськомовних письменників  
Закарпаття, була розпочата дослідницька робота по вивченню 
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творчості маловідомих або забутих діячів угорської культури 
краю, організовувались цікаві просвітницькі акції. Цей перший у 
бібліотеках Ужгорода клуб за інтересами успішно діє донині, не-
щодавно відсвяткувавши 25-річний ювілей. традиція запрошувати 
на засідання клубу гостей Ужгорода – письменників, науковців, ху-
дожників з інших країн збережена і розвинута. саме завдяки роботі 
цього клубу Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека 
налагодила зв’язки з бібліотечною громадськістю Угорщини, ка-
нади, сШа, Франції, одержавши можливість поповнювати фонди 
новими книгами та періодикою на іноземних мовах.

пірошка томашівна однією з перших почала використовувати 
у відділі такі форми популяризації літератури, як прем’єри книги, 
розгорнуті книжково-ілюстративні виставки з елементами інсталя-
ції, використанням творів мистецтва, музичних записів.

організаторські та комунікативні здібності, володіння кіль-
кома іноземними мовами – все це допомогло пірошці томашівні 
не тільки згуртувати колектив відділу, але й залучити до участі у 
різних формах його діяльності читацький актив з числа науковців 
кафедри іноземних мов УжДУ, творчих спілок, працівників редакцій 
газет, радіо і телебачення.

колеги, яким пощастило працювати з пірошкою Гадар, з 
вдячністю згадують її і як визнаного фахівця, і як людину, завжди 
готову прийти на допомогу у виробничих та особистих пробле-
мах, відчути чужу біду і до глибини серця, і до глибини власного 
гаманця. а скільки незабутніх спогадів залишилось від спільних 
мандрівок ,,на природу”, де було цікаво і весело всім – і дорослим, 
і дітям, з якими начебто строга пірошка-нийни вміла спілкуватись 
особливо задушевно і водночас змістовно.

ті, хто знав пірошку томашівну – друзі, колеги, діти колег, що 
вже давно стали дорослими, відмічають одну цікаву особливість 
характеру цієї жінки – вміння робити життя наповненим – несподі-
ваними зустрічами, відкриттями, мандрівками. під час відпусток де 
тільки не побувала пірошка томашівна разом з кращою подругою 
та колегою оленою антонівною Бардош – на кавказі і в криму, у 
прибалтиці, у музеях ленінграда і Москви, Будапешта і кракова… 
З цих подорожей привозились і свіжі враження, і фотографії та 
сувеніри, і обов’язково – свіжі ідеї, які потім вплітались у робочі 
плани.
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Уже після виходу на пенсію, підготувавши надійну зміну у 
відділі, пірошка томашівна знайшла для себе ще одну захопливу і 
благородну справу: вивчати та впорядковувати архіви Ужгородської 
реформатської церкви та її книжкове зібрання, чим підготувала ще 
одне неоране поле для дослідників історії Ужгорода, адже матеріали 
цих архівів досі не були у науковому обігу.

Майже чотири десятиліття віддала пірошка Гадар бібліотечній 
справі, однією з перших бібліотекарів області була удостоєна звання 
,,Заслужений працівник культури України”.

трудова біографія цієї неординарної жінки розпочалась у рід-
ному селі Баркасово на Мукачівщині, де вона народилась 21 липня 
1935 року. сімнадцятирічною прийшла пірошка Гадар на посаду 
бібліотекаря у рідному селі. Через кілька років, зрозумівши, що 
бібліотечна справа – справа її життя, здобула середню фахову освіту 
у Хустському технікумі підготовки культосвітніх працівників, а 
пізніше вищу – у київському державному інституті культури.

Закарпатська обласна бібліотека для дорослих (пізніше – За-
карпатська обласна універсальна наукова бібліотека) стала для 
ініціативної і сумлінної працівниці другою домівкою, місцем, де 
,,труди і дні” приносили і турботи, і радість спілкування – з книгами 
та людьми, місцем, де залишились і розвинулись творчі знахідки 
та ідеї талановитого бібліотекаря.

останнє десятиліття пірошка томашівна прожила у м. нірба-
тор (Угорщина), де у 2006 р. померла, заповівши урну з її прахом 
повернути на рідну землю. рідні, друзі та колеги цей заповіт ви-
конали.
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ЛИПЕНЬ: 8

іВАн ВАсИЛьОВИЧ ЛАзАР
60річчя від дня народження педагога  
середньої і вищої школи (нар. 1955)

Закарпаття – це край талановитих педагогів-патріотів – М. ан-
дрели, І. Зейкана, а. коцака, І. Югасевича та інших, прогресив-
ного духовенства – Й. де камеліса, М. ольшавського, І. Брадача, 
а. Бачинського, І. Базиловича, о. Михалича та інших, котрі в різні 
історичні часи своєю культурно-просвітницькою, духовною діяль-
ністю відкрили світові сріберну Землю, піклувалися про розвиток 
освіти, педагогічної думки, створення на її теренах шкіл, дбали про 
національне самовизначення.

славні традиції краю – повернення педагогів до народо-
знавства, краєзнавства і народної педагогіки – започатковані ще 
о. в. Духновичем та його наступниками, а пізніше продовжені 
а. І. волошиним, о. І. Маркушем, п. М. світликом, Ф. М. по-
тушняком, М. а. Грицаком та іншими педагогами одержали ґрунт 
для життя і розквіту в добу перебудови, оновлення, національного 
відродження.

нове покоління педагогів Закарпаття ХХ–ХХІ ст. формува-
лося і професійно зростало, як засвідчують історико-педагогічні 
розвідки закарпатських науковців, на благодатній інноваційно-
педагогічній основі. так, наприкінці 80-х на початку 90-х років 
ХХ ст. закарпатськими науковцями і досвідченими педагогами 
школам, позашкільним закладам було запропоновано для втілення 

©  М. Баяновська, 2014
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в навчально-виховний процес декілька концепцій розвитку на-
родо- і краєзнавства (автори – с. І. Жупанин, М. р. Баяновська, 
п. І. Халус, М. І. алмашій), концепція розвитку народної освіти 
(автори – М. р. Баяновська, с. М. Ердик, в. І. лупич).

До плеяди педагогів з новим педагогічним мисленням, здат-
них до творчого пошуку, належить також й Іван васильович лазар, 
котрий народився 8 липня 1955 р. в с. Гандеровиця, що на півден-
ному сході Мукачівщини, в родині шахтарів. З 1962 до 1966 р. на-
вчався в початковій школі рідного села. Його першим учителем був 
олександр олександрович ромжа – талановитий педагог, активний 
учасник подій часів карпатської України. І хоч сам завідувач школи 
не оповідав про ті події, проте мешканці Гандеровиці між собою 
з гордістю говорили: ,,наш пан учитель – січовик!” І чи не тому 
западали школярам в душу і серце як святі слова вчителя: ,,Украї-
на – рідний край”. восьмирічну освіту здобув у сусідньому станові 
1970 році. У станівській школі в другій половині 60-х років ХХ-го 
ст. працювали віддані своїй справі вчителі: поліна василівна пайда, 
олена василівна панькович, Іван Іванович Мартин, Ганна Іванівна 
Дрогобецька, ян янович Дорій, Берталон Берталонович Балінт, Іван 
васильович Чорі та директор школи пайда Юрій андрійович. тож 
приклад завідувача Гандеровицької школи, станівських педагогів 
та стрия лазаря Івана васильовача, котрий працював у нанківській 
школі, що на Хустщині, привів юнака до Мукачівського педучили-
ща, яке закінчив у 1974 році. в серпні того ж року направлений на 
роботу у волівецький район – нижньоворітську школу-інтернат на 
посаду вихователя. пропрацювавши кілька місяців, молодий педа-
гог був призваний на службу в армію. після двох років армійських 
буднів у Чернівцях та Хмельницькому І. в. лазар вирішив здобути 
вищу освіту. вибрав Івано-Франківський державний педагогічний 
інститут ім. василя стефаника, факультет ,,педагогіка і методика 
початкового навчання”, який з відзнакою закінчив у 1981 році. 
За державним розподілом разом з трьома десятками випускників 
інституту направлений у рідне Закарпаття – Ужгород.

Ужгородський період І. в. лазаря розпочався в Ужгородській 
середній школі № 3 на посаді вчителя початкових класів. нелегко 
було працювати вчителем у класі, де навчалося 44-46 учнів. тож 
доводилося ретельно і багато часу приділяти підготовці до уроків 
та щоденній перевірці зошитів. Іван васильович наполегливо зай-
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мався самоосвітою, активно відвідував уроки досвідчених колег 
у школах міста, виступав на засіданнях методичних об’єднань 
учителів початкових класів як шкільних, так і міських, обласних. 
результати не забарились – з’явились елементи власної методики 
викладання шкільних навчальних предметів початкової ланки. 
У педагогічній майстерні вчителя знайшли широке застосування 
інноваційні на той час перфокарти, близько 70 видів авторських 
методик читання та близько двох сотень методик каліграфічних 
хвилинок, впровадження збережувальних здоров’я технологій. 
педагог вміло прищеплював дітям любов до українського слова, 
рідного краю. в середині 80-х років ХХ-го ст. вперше серед учителів 
Ужгорода Іван васильович розробив і застосував у навчальному 
процесі систему тестових завдань.

У часи перебудови клас, який вів Іван васильович, за підтрим-
ки батьків, педагогічної громадськості першим у місті перейшов 
із шестиденки на п’ятиденну форму навчання. За місяць-другий, 
побачивши переваги такої організації навчально-виховної діяль-
ності, педагогічний колектив Ужгородської середньої школи № 3 
за рішенням засідання педагогічної ради перейшов на п’ятиденне 
навчання. такий режим функціонування навчального закладу, як 
засвідчило життя, виявився ефективним. Це був вдалий приклад 
для наслідування, оскільки невдовзі й інші освітянські колективи 
м. Ужгорода почали працювати в режимі п’ятиденної форми на-
вчання. повний сил і творчої енергії молодий педагог у період 
канікул працював на літніх виховних майданчиках, широка мережа 
яких була при ЖрЕрах міста та шкільному таборі праці й відпо-
чинку старшокласників, що був розташований в с. соломоново 
Ужгородського району.

З серпня 1989 р. І. в. лазар призначений заступником дирек-
тора з навчально-виховної роботи в Ужгородській середній школі 
№ 4. Це був час зміни поколінь у педагогічному колективі школи. 
разом з молодими педагогами вдосконалював систему шкільної 
методичної роботи, організовував різні заходи, спрямовані на під-
вищення професійної майстерності педагогів, впроваджував нові 
форми, види і методи навчання і виховання. Заради історичної 
об’єктивності зазначимо, що Ужгородська середня школа № 4 у 
цей період набувала серед громадськості міста, учнівської молоді 
значної привабливості та популярності.
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наприкінці 80-х років ХХ-го ст. І. в. лазар брав активну участь 
у роботі міського товариства української мови ім. т. Г. Шевченка, 
був членом міської ради молодих вчителів, редактором газети 
,,Доб рий День”, що виходила в самвидаві. У літній період викону-
вав обов’язки начальника дитячого оздоровчого табору ,,вогник”, 
розташованого в с. оноківцях, що на околиці Ужгорода.

У серпні 1991 р. І. в. лазар призначений директором Ужгород-
ської середньої школи № 9. Це час здобуття Україною незалежності, 
перебудови всього життя суспільства, в тому числі й освітньої галу-
зі. непрості роки настали: недофінансування, страйки. Доводилось 
приймати компромісні управлінські рішення, що, як показав час, 
були єдино правильними. не дивлячись на всі негаразди, молодому 
керівнику попри все вдавалось на базі школи щорічно проводити 
до десятка загальноміських та обласних методичних заходів, що 
сприяло фаховому зростанню педагогів та підвищенню рівня 
учнівських навчальних досягнень.

У першій половині 90-х років ХХ-го ст. І. в. лазар зміцнив 
матеріально-технічну базу школи: капітально відремонтовано 
спортивну залу, створено бальну залу та їдальню, кабінети образот-
ворчого мистецтва та креслення, музики, зі звуковідтворювальним 
обладнанням. педагогічний колектив поповнювався молодими 
колегами, в школі активно працювали методичні об’єднання 
вчителів початкових класів та вчителів-предметників. Чи не най-
більш показовими серед навчальних закладів міста були методичні 
об’єднання вчителів математики, фізкультури, початкових класів 
Ужгородської середньої школи № 9. У післяурочний час та суботу 
в школі працювали дитячі спортивні секції та танцювальні клуби. 
абсолютна більшість вчителів вела предметні гуртки. Шкільний 
учнівський хор налічував до 60 хористів. Учні цієї школи кілька 
разів поспіль займали призові місця з історії та німецької мови на 
ІV етапі всеукраїнських учнівських олімпіад, були членами моло-
діжних збірних області й України з гандболу й водного поло, при-
зерами європейської першості з кікбоксингу та картингу. Згідно з 
рейтингом навчальних закладів міста, Ужгородська середня школа 
№ 9 кілька разів у 90-х роках ХХ-го ст. знаходилась на другій і третій 
позиції серед інших двадцяти шкіл. Безперечно, в цьому заслуга не 
лише директора школи, а й всього педагогічного колективу. проте 
такі досягнення педагогічного колективу Ужгородської середньої 
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школи № 9 засвідчують про добрі менеджерські якості, управлін-
ську професійність, чималий інтелектуальний і творчий потенціал, 
педагогічну майстерність І. в. лазаря.

У 2000 р. І. в. лазар отримав призначення на посаду дирек-
тора нвк ,,престиж” – закладу нового типу, де всю свою енергію 
спрямував на добір кваліфікованих педагогічних кадрів, створення 
комфортних умов праці для вчителів, всього персоналу закладу та 
для успішного навчання дітей упродовж трьох років.

У 2003 р. Івана васильовича запрошено на роботу в Закар-
патський інститут післядипломної педагогічної освіти на посаду 
методиста. невдовзі він очолив кабінет школознавства, курсової 
підготовки та перспективного педагогічного досвіду. тут, у вищо-
му навчальному закладі ІІІ-ІV р. а., який займається педагогічною, 
науковою, методичною, дослідницькою, організаційною діяль-
ністю у сфері післядипломної педагогічної діяльності, виявилася 
здатність до організації обласних і всеукраїнських семінарів для 
завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами, про-
ведення конференцій для директорів загальноосвітніх навчальних 
закладів області, їх заступників з навчально-виховної роботи. Іван 
васильович є одним з координаторів обласної школи педагогічної 
майстерності та школи молодого методиста, керівником курсової 
підготовки директорів ЗнЗ, членом редколегії газети ,,слово вчи-
теля”. понад 10 років ювіляр є членом науково-методичної ради 
інституту. останні два роки працював у створеній Міністерством 
освіти й науки України робочій групі з експертної оцінки діяльності 
районних і міських методкабінетів. За роки роботи в Закарпатському 
інституті післядипломної педагогічної освіти прорецензував понад 
півсотні методичних праць освітян краю.

І. в. лазар – автор кількох методичних розробок з управ-
лінської діяльності, багатьох статей та повідомлень методичного 
характеру, нарисів про освітян. Іван васильович особливо радіє з 
того, що йому поталанило повернути в історичне краєзнавство За-
карпаття незаслужено забуті імена педагогів, культурних діячів.

У період літньої відпустки його можна побачити в Закарпат-
ському державному архіві, в якому здійснює історико-педагогічні 
розвідки про освіту рідного краю та свою малу батьківщину – Му-
качівщину.

МАрІя БАяНОвСЬКА
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ЛИПЕНЬ: 11

іГОР ВАсИЛьОВИЧ ЛАЦАнИЧ
80річчя від дня народження диригента, педагога, 

просвітителя, театрального діяча (1935–2003)
Здається, ще недавно, вшановуючи пам’ять т. Шевченка, зі 

сцени львівського театру опери та балету звучали слова ,,Згадайте, 
братія моя…” в однойменній опері-ораторії на вірші великого коб-
заря під диригуванням закарпатця Ігоря лацанича. навіть не уявля-
лося, що невдовзі цим полум’яним шевченковим закликом будемо 
звертатися до пам’яті постановника і диригента вистави, великого 
Маестро, славетного українського музиканта. Згадаймо… 

народний артист України (1979), народний артист республіки 
татарстан (2001), диригент (1956–1968), головний диригент і худож-
ній керівник (1975–1994, 2003) львівського державного академіч-
ного театру опери та балету ім. І. Франка (нині – львівський націо-
нальний академічний театр опери та балету ім. с. крушельницької), 
диригент-стажист ленінградського (тепер – санкт-петербурзького 
Маріїнського) театру опери та балету (1968–1970), головний дири-
гент Донецького державного російського театру опери та балету 
(1970–1974), головний диригент казанського театру опери та ба-
лету ім. Муси Джаліля (1994–2003), викладач, завідувач кафедри 
оперної підготовки (1975–1994) львівської державної консерваторії 
ім. М. лисенка (нині – львівська національна музична академія 
ім. М. лисенка), засновник Міжнародного фестивалю оперного 
мистецтва (1988) і Міжнародного конкурсу оперних співаків ім. с. 
крушельницької (1991) – далеко не повний перелік етапів профе-
сійної діяльності нашого земляка із великого Березного, дивовижно 
обдарованого, різнобічно освіченого, неординарного музиканта 
Ігоря лацанича, який в музично-театральному мистецтві сягнув єв-
ропейських висот. Йому аплодували в найбільших театрах Франції, 
німеччини, португалії, Голландії, Бельгії, Данії...

Майбутній диригент народився в м. Ужгороді 11 липня 
1935 року. працелюбність, цілеспрямованість і любов до мистецтва 
Ігор успадкував від батьків і предків, чиє коріння живилося із укра-
їнського, угорського і польського національних джерел.

по батьківській лінії його родовід походив із прогресивного  

© в. Шелепець, 2014
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роду лацаничів із великого Березного. Батько Ігоря – василь 
Михайлович − один із перших на великоберезнянщині здобув 
учительську освіту, працював директором народних шкіл у верхо-
винських селах і краяни обрали шанованого учителя послом сойму 
карпатської України.

За матір’ю його родовід бере початок від древнього угорського 
роду найпаверів із польською шляхетською гілкою. Мати Ігоря – 
Ірина степанівна – відомий педагог, сама виховувала сина, який 
після смерті батька з восьмирічного віку ріс напівсиротою.

Ігор лацанич змалку тягнувся до знань і мистецтва. Ще учнем 
він їздив з великого Березного на заняття в образотворчій студії 
Золтана Баконія, захоплювався фотографуванням, виступав соліс-
том у хорі, з успіхом займався шахматами.

Закінчивши середню школу, І. лацанич вступив до Ужгород-
ського музичного училища (на дві спеціальності − хормейстерську 
і вокальну) та на заочне відділення історичного факультету УжДУ, 
однак за рік до одержання диплому історика залишив університет. 
такий рішучий крок юнака пов’язують з покликом його душі, в якій 
з дитинства звучала музика. але, очевидно, він збагнув фальшиву 
сутність радянської історіографії, якою накладалося табу навіть на 
батькове ім’я та пам’ять про нього.

Через матеріальну скруту в тяжкі повоєнні роки, І. лацанич 
одночасно з навчанням був змушений працювати − викладав історію 
в Ужгородській середній школі № 22, керував самодіяльним хором 
облвиконкому та облпрофради.

освоївши за два роки чотирирічний курс навчання в училищі, 
він успішно склав вступні іспити на диригентсько-хоровий факуль-
тет львівської державної консерваторії ім. М. лисенка, та через 
,,неблагонадійне” походження не одразу був зарахований студентом. 
лише непересічність таланту і незламність духу дозволили йому 
здобути вищу музичну освіту і стати за диригентський пульт пре-
стижних оперних театрів країни. 

Уже після перших самостійних постановок музикознавці 
відзначали високу майстерність та характерну індивідуальність 
молодого диригента: ,,Ігор лацанич − темпераментний, експресив-
ний диригент. У нього дуже пластичні, виразні руки, завдяки яким 
він то піднімає звучання до великого форте, то приводить оркестр 
до м’якого, повнозвучного піанісимо. Будь-якому спектаклю , 
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грандіозному ,,Борису Годунову” чи ажурному ,,севільському 
цирульнику” Ігор лацанич віддає всі сили, він буквально живе у 
стихії музики”.

У 1970 р. І. лацанич поставив оперу ,,Десять днів, що потрясли 
світ” за Джоном рідом, в якій головною дійовою особою виступав 
,,вождь світового пролетаріату”. на щастя для постановника, цен-
зура не розгадала за зовнішньою патетичністю опери приховану 
іронію. прем’єра вистави у Донецьку була настільки резонанс-
ною, що на запрошення Міністерства культури Чехословаччини 
І. лацанич здійснив її постановку в празькому народному театрі. 
президент країни л. свобода особисто вручив митцеві з України 
урядову нагороду, вітав його в резиденції та вдома як земляка, бо 
ще в 30-х роках знався з батьками диригента, проживаючи з ними 
по сусідству в Доманинцях під час служби офіцером в ужгород-
ському гарнізоні.

У казанському театрі опери та балету І. лацанич найбільш 
ефективно втілив у життя своє бачення сучасної концепції теат-
рального мистецтва – поєднання репертуарних засад із контрак-
тною гастрольною діяльністю. До сотні вистав щороку – таким був 
доробок колективу із казані під керівництвом нашого земляка на 
гастролях у країнах Європи.

Музична різноплановість, коло мистецьких пошуків і масш-
табність творчого набутку І. лацанича вражають. У його репертуарі 
були практично всі оперні та балетні твори світової та вітчизняної 
класики. серед них − опери ,,травіата”, ,,аїда”, ,,отелло”, ,,труба-
дур” і ,,ріголетто” Дж. верді, ,,Флорія тоска”, ,,Богема” та ,,Мадам 
Батерфляй” Дж. пуччіні, ,,сільська честь” п. Масканьї, ,,Джоконда” 
а. понкієллі, ,,тангейзер” р. вагнера, ,,кармен” Ж. Бізе, ,,паяци” 
р. леонкавалло, ,,війна і мир” с. прокоф’єва, ,,пікова дама” та 
,,Євгеній онєгін” п. Чайковського, ,,князь Ігор” о. Бородіна, ба-
лети ,,пори року” а. вівальді, ,,лускунчик” і ,,лебедине озеро” 
п. Чайковського, ,,ромео і Джульєтта” с. прокоф’єва, ,,спартак” 
а. Хачатуряна.

особливе місце у творчості І. лацанича займав український 
репертуар, зокрема, вистави ,,тарас Бульба”, ,,наталка полтавка”, 
,,різдвяна ніч” та ,,Утоплена” М. лисенка, ,,Запорожець за Дунаєм” 
с. Гулака-артемовського, ,,ярослав Мудрий” та ,,Украдене щастя” 
Ю. Мейтуса, ,,олеська балада” Б. янівського, ,,незабутнє”, ,,листи 
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кохання”, ,,вогненний шлях” і ,,Згадайте, братія моя…” в. Губа-
ренка та багато інших.

володіючи феноменальною музичною пам’яттю, І. лацанич 
міг диригувати, не звертаючись до партитури, що дозволяло йому 
вільно стежити за узгодженістю сценічної дії з музичним рядом, 
майстерно координувати вокальні та оркестрові партії, спрямову-
вати індивідуальний стиль виконавців на колективний. До речі, він 
знав напам’ять понад 150 опер і, як найбільш ерудована в музич-
ному світі людина, одержав запрошення від фундаторів ,,книги 
рекордів Гіннеса”. 

оцінка багатогранної творчої діяльності І. лацанича, його вне-
ску до скарбниці національної та загальноєвропейської музичної 
культури були б неповними, якщо не згадати надзвичайно великий 
обсяг концертно- симфонічних напрацювань диригента, в репер-
туарі якого були, зокрема, твори Ф. Шуберта, Й. Брамса, Ф. ліста, 
Г. Берліоза, Ж. Бізе, Ф. Мендельсона, Й. с. Баха, в. а. Моцарта, 
Е. Гріга, а. Дворжака, к. сен-санса, Й. Штрауса, к. Дебюссі, 
М. равеля, М. Глінки, М. Мусоргського, с. рахманінова і, звісно, 
кращі музичні надбання українських композиторів М. Березовсько-
го, Б. лятошинського, л. ревуцького, с. людкевича, М. скорика 
та інших. 

як педагог, І. лацанич працював над фундаментальними на-
уковими розробками із проблематики оперного мистецтва. Зали-
шилися неопублікованими праці ,,роль хору в драматургії опери”, 
,,камерна опера. Історія виникнення та розвиток жанру”, ,,ви-
ховання оперного співака в консерваторії”, ,,Значення вокального 
ансамблю в опері”.

Хіба ще можливе щось поза такою насиченою, інтенсивною 
діяльністю?

Звичайно − сім’я та відчуття батьківщини. на нескінчених 
життєвих дорогах, при безлічі гастрольних подорожей найбільш 
бажаною і близькою серцю І. лацанича була дорога до батьківського 
дому. на мальовничу верховину, до спогадів дитинства він повер-
тався кожного театрального міжсезоння разом із сином василем, 
онуком Ігорем, які за добрим звичаєм названі на честь їхніх дідів, 
та дружиною людмилою Божко – народною артисткою України, 
в 70-х роках − солісткою Большого театру в Москві, згодом – 
львівського оперного, професором, завідуючою кафедри сольного 
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співу львівської  національної музичної академії ім. М. лисенка. 
вона і син василь лацанич, віце-президент компанії ,,Мобільні 
телесистеми” (Мтс), продовжують традицію диригента, щоліта 
приїжджаючи на його малу батьківщину. 

І. лацанич відійшов у вічність 17 липня 2003 року. похований 
у львові на личаківському цвинтарі.

в надгробній скульптурній композиції бронзовий хлоп-
чик тримає в руці паличку, як і на давній світлині, зробленій в 
ужгородському фотоательє ,,Kantor”. тоді трирічний Ігор серед 
багатьох дитячих іграшок вибрав просту паличку, що ознаменувала 
утаємничене провидіння і дар всевишнього. Цей невидимий, 
всеосяжний і благодатний Божий перст супроводжував знаменитого 
музиканта впродовж усього життя – від пророчого вибору чарівної 
божественної палички і до останнього помаху нею за диригентським 
пультом.
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ЛИПЕНЬ: 29

МАГДАЛИнА ВАсИЛіВнА ОПАЧКО
50річчя від дня народження науковця,  

педагога вищої школи (нар. 1965)
Безцінною складовою частиною генетичної пам’яті україн-

ського народу є педагогічна спадщина землі під карпатами – За-
карпаття. в історії педагогічної думки Закарпаття талановитий 
педагог-практик, науковець Магдалина василівна опачко здобула 
заслужене визнання та шану. вона належить до плеяди закарпат-
ських педагогів-науковців кінця ХХ-го – початку ХХІ ст., котрі 
своїми науковими дослідженнями збагатили вітчизняну педагогічну 
науку.

народилась Магдалина василівна опачко 29 липня 1965 р. в 
мальовничому селі кольчино Мукачівського району Закарпатської 
області, де й навчалася до восьмого класу, а середню школу закін-
чувала із золотою медаллю у с. кальник. тут працювала загально-
освітня школа з профільним навчанням у старших класах: фізико-
математичного та суспільно-гуманітарного профілів. 

З великою любов’ю Магдалина василівна розповідає про 
свою матір Марію Юріївну, котра була не лише вчителем мате-
матики у кольчинській школі, а й чудовою вишивальницею, та 
свого батька василя Івановича – ,,майстра на всі руки”, котрий 
працював спершу бригадиром електриків на станкобудівному за-
воді ім. кірова, а згодом майстром виробничого навчання у птУ 
№ 7 м. Мукачева. адже це батьки заклали в дівчинці підвалини 
чесності, працелюбності, відповідальності, поваги до старших. 
Шанобливо, з теплотою серця ювілярка згадує також і про своїх до-
рогих учителів – І. в. лендьела, вчителя фізики, класного керівника, 
М. Д. пагірю, заступника директора школи, вчителя математики, 
М. с. пагірю, вчителя математики, а. п. петьовку, вчителя україн-
ської мови та літератури, керівника художньо-драматичного гуртка, 
І. Ю. петьовку, заступника директора школи, вчителя історії, котрі 
прищепили їй любов до знань, зорієнтували у виборі професійної 
стежини. За підтримки любих батьків, своїх перших наставників, 
та з легкої руки вчителів у 1983 р. Магдалина опачко (дівоче прізв. 
Маринець) стала студенткою фізичного факультету Ужгородського 
державного університету. 

©  М. Баяновська, 2014
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після закінчення у 1988 р. фізичного факультету УжДУ, вона 
працювала за розподілом на посаді інженера-конструктора у конст-
рукторському бюро Мукачівського науково-дослідного техноло-
гічного інституту заводу ,,Електрон” (МнДтІ). проте мрії стати 
педагогом-науковцем її ніколи не покидали. так, відпрацювавши в 
МнДтІ три роки поспіль, перейшла на роботу вихователем групи 
продовженого дня у кольчинську середню школу. 

після переїзду до Ужгорода у 1992 р. працювала вихователем 
групи продовженого дня, а пізніше – вчителем фізики ЗоШ № 7 
м. Ужгорода. впродовж п’яти років Магдалина василівна збагачу-
вала свій педагогічний досвід практичною професійною діяльністю, 
проводила дослідницьку роботу.

такі особистісні і професійні риси, як цілеспрямованість, пра-
цьовитість, наполегливість, здобутий досвід шкільної педагогіки, 
потяг до пізнання глибин педагогічної і психологічної наук відкрили 
у 1997 р. Магдалині василівні двері до науки, вона була зарахована 
на стаціонарне відділення аспірантури при кафедрі педагогіки та 
психології Ужгородського державного університету.

За час навчання в аспірантурі під керівництвом доктора педаго-
гічних наук, професора володимира васильовича сагарди написала 
і в 2001 р. захистила у національному педагогічному університеті 
імені М. п. Драгоманова дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук з теми ,,професійна орієнтація учнів 
в процесі розв’язування задач фізико-технічного змісту”. 

У цьому ж році була прийнята на посаду асистента (0,25 став-
ки) кафедри педагогіки та психології Ужгородського національ-
ного університету. У 2002 р. була переведена, а згодом обрана за 
конкурсом на посаду старшого викладача кафедри педагогіки та 
психології цього ж вищого навчального закладу. Через рік (2003) 
обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри педагогіки та 
психології Ужгородського національного університету. Магдалина 
василівна є послідовницею ідей наукової педагогічної школи про-
фесора в. в. сагарди. 

У період 2006–2009 р.р. навчалась у докторантурі при кафедрі 
методики фізики національного педагогічного університету імені 
М. п. Драгоманова (м. київ). 

За період перебування на посаді доцента кафедри педагогіки 
та психології ДвнЗ ,,Ужгородський національний університет” 
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досвідчений  педагог-науковець забезпечує читання лекцій для сту-
дентів фізичного, біологічного, медичного, економічного, матема-
тичного, юридичного факультетів та для студентів, що здобувають 
додаткову кваліфікацію (спеціальність ,,практичний психолог”) з на-
ступних спеціальних та нормативних курсів: ,,педагогіка”, ,,основи 
педагогіки і психології” , ,,наукові основи психолого-педагогічних 
досліджень та матстатистика”, ,,Математична статистика”, ,,Ма-
тематичні методи у психології”, ,,психолого-педагогічні основи 
профорієнтації”, ,,вища освіта України і Болонський процес”. 

належить наголосити й на організаторських здібностях та 
творчій активності вченої, котра організувала і провела наукові 
семінари з участю пошукувачів, здобувачів кафедри педагогіки та 
психології ДвнЗ ,,УжнУ”, на яких обговорювались результати їх 
наукових досліджень, бере активну участь у наукових семінарах 
та науково-практичних конференціях, що проводяться кафедрою 
суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної освіти, співпрацює з на-
уковцями далекого і ближнього зарубіжжя, задіяна до проведення 
експериментальної роботи у внЗ та ЗнЗ області. 

слід відзначити великий обсяг науково-методичної роботи, 
яку здійснює доцент М. в. опачко щодо організації, проведен-
ня, редагування та підготовки до друку матеріалів Міжнародних 
науково-практичних конференцій, що проводились з ініціативи 
кафедри педагогіки і психології ДвнЗ ,,УжнУ”: ,,соціально-
педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах” (Ужгород, листопад, 2003), ,,теоретико-методологічні 
засади підготовки педагогічних кадрів у поліетнічному регіоні” 
(Ужгород, грудень 2008 р.), ,,професійно-особистісний розвиток і 
становлення фахівців в сучасних умовах розбудови вищої школи: 
методологія, теорія і практика” (Ужгород, жовтень 2010 р.); все-
української науково-практичної конференції ,,культура педагога в 
контексті освітніх парадигм (до 80-річчя з дня народження профе-
сора в. в. сагарди)” (Ужгород, 28 лютого-1 березня 2013).

Доцент М. в. опачко є відповідальним секретарем редакційної 
колегії наукового вісника ДвнЗ ,,УжнУ”. серія педагогіка. со-
ціальна робота. [ред. кол.: в. в. козубовська]. 

Забезпечує керівництво дисертаційними дослідженнями 
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аспірантів та пошукачів кафедри педагогіки та психології ДвнЗ 
,,УжнУ”.

Є автором понад 80 наукових праць, серед яких, зокрема 
навчально-методичні посібники ,,педагогіка: для студентів фа-
культету суспільних наук (політологів, соціологів, психологів)”, 
,,основи дидактичного менеджменту. Частина 1. проектування 
методичних систем у змісті підготовки майбутнього вчителя фізи-
ки”, ,,основи дидактичного менеджменту. Частина 2. організація 
та управління діяльністю учнів у процесі вивчення фізики в школі”, 
видані з 2012 до 2014 років та інші. як зазначає таміла висіцька, 
автор бібліографічного довідника ,,Із плеяди науковців Закарпаття”, 
коло наукових досліджень доцента М. в. опачко лежить у площині 
педагогіки вищої школи.

сьогодні вчена наполегливо працює над довершенням дис-
ертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 
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СЕРПЕНЬ: 9

ПеТРО ПеТРОВИЧ ДУРДИнеЦь
85річчя від дня народження вченогоекономіста,  

державного службовця (нар. 1930) 
одним з найзаслуженіших ветеранів вітчизняної лісової і 

деревообробної промисловості є петро петрович Дурдинець. він 
майже 50 років пропрацював у цій галузі, у тому числі 32 роки на 
керівних посадах.

народився петро петрович Дурдинець 9 серпня 1930 р. в селі 
ромочевиця (тепер Мукачівського району Закарпатської області) в 
родині селянина.

вчився в 1936–1941 рр. в народній школі, потім – в Мукачів-
ській гімназії, а з 1945 по 1948 рр. – в Мукачівській середній школі 
ім. о. пушкіна. З 1949 по 1953 р. він студент лісоінженерного фа-
культету львівського лісотехнічного інституту, а з 1955 по 1960 рр. 
навчався заочно на факультеті механічної технології обробки де-
ревини цього ж вишу. в 1971 р. захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук в ленінградській 
лісотехнічній академії. Має понад 70 друкованих праць.

після закінчення в 1953 р. інституту працював 6 років голов-
ним інженером на меблевому комбінаті в Мукачеві, 2 роки – дирек-
тором філіалу Українського державного інституту по проектуванню 
меблів і столярних виробів ,,Укрдіпромеблі” (м. Мукачево). Був 
першим директором цього філіалу. в кінці 1960 р. був переведений 
на роботу в м. київ.

З 15 грудня 1960 р. працював 5 років в Українському рад-
наргоспі на посаді головного інженера та начальника Головного 
управління лісової, паперової і деревообробної промисловості. 
після ліквідації системи раднаргоспів, з 1965 до 1985 р. працював 
заступником Міністра лісової промисловості, а останні 6 років – 
першим заступником Міністра. в 1985 р. був переведений на роботу 
в Держплан Урср на посаду начальника відділу економіки лісового 
господарства і розвитку лісової промисловості, де працював до 
виходу в 1992 р. на пенсію.

Більше 25 років п. Дурдинець працював на громадських 
засадах головою правління науково-технічного товариства 

© в. пагиря, 2014
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деревообробної  і паперової промисловості України, був 10 років 
головним редактором галузевого журналу ,,лісове господарство, 
лісова, деревообробна і паперова промисловість України”.

основна наукова і практична діяльність п. Дурдинця була на-
правлена на відтворення і раціональне використання лісових ресур-
сів, особливо карпат, розвитку виробництва та підвищення якості 
товарів народного споживання, меблів, деревно-стружкових плит. 
під час роботи сприяв розвитку галузі у Закарпатті. За роки роботи 
побудовані і введені в експлуатацію потужності на свалявському, 
тересвянському, Мукачівському, Ужгородському, Берегівському 
та інших комбінатах. практично на всіх підприємствах області 
були створені нові виробництва, побудовані об’єкти соціального і 
культурного призначення: палаци культури, дошкільні, лікувальні 
і санаторні заклади. Міністерство сприяло і розвитку художньої 
самодіяльності. ансамблі Довжанського лісокомбінату, велико-
бичківського лісохімкомбінату, рахівської картонно-паперової 
фабрики були носіями культури Закарпаття не тільки по Україні, 
але і далеко за її межами. 

За багаторічну сумлінну працю петра Дурдинця було нагоро-
джено орденами трудового Червоного прапора і ,,Знак пошани”, 
медалями ,,За трудову доблесть”, ,,ветеран праці”, ,,1500-річчя 
м. києва”. нагороджений також почесною грамотою президії 
верховної ради України та іншими відзнаками.

Дружина п. Дурдинця Ганна – меблевик, син – інженер при-
кладної математики, кандидат технічних наук. Донька – лікар-
офтальмолог, аспірантка.
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зації” лісокомплексів і в знак протесту подав у відставку…” : [розмову 
з вченим-економістом / вів в. Горішняк] / п. п. Дурдинець // пагиря, 
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СЕРПЕНЬ: 10

МИХАЙЛО іВАнОВИЧ шОПЛяК-КОзАК
115річчя від дня народження народного казкаря  

(1900–1980)
на суспільно-політичну мапу України село келечин Міжгір-

ського району Закарпатської області зримо вписалося як батьків-
щина президента карпатської України августина волошина. та 
келечинці гордяться ще одним земляком, ім’я якого вписано куль-
турологічною сторінкою України, – народним казкарем Михайлом 
Івановичем Шопляком-козаком, із репертуару якого укладено книгу 
,,Чарівна торба” (Ужгород: карпати, 1988). 

народився 10 серпня 1900 р. в селянській родині. Закінчив 
6 класів церковно-приходської школи. Був малоземельним, на 
прожиття заробляв бондарюванням, виїжджав на лісорозробки в 
Чехію, під час Другої світової війни був інтернований в Угорщину. 
Маючи початкову освіту, захоплювався читанням Біблії, художньої 
літератури, володів чеською й угорською мовами. в його репертуарі 
були перекази, легенди, казки, баладні пісні, знав він багато народ-
них притч. Усього від нього записано понад 170 сюжетів народної 
прози, в т. ч. автобіографічна оповідь ,,на речника треба родитися”, 
яку опубліковано в збірці ,,народні оповідання” (к., 1983). Щоб 
відчути стиль, образність і розуміння казкарем свого покликання, 
подаю уривок з тієї автобіографічної розповіді. 

,,У мене мудростi много, казок i притч – мiхом. Вони у мене в головi, 
як маковi зернята. Дитина з одними бавками не буде бавитися довго. 

© І. сенько, 2014
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Хоче другi. Я можу й заспiвати. Знаю спiванки про Довбуша i Липея.  
На речника треба родитися. Мені одне двiчi не треба було казати – 
раз i гаразд. Казкам я вчився вiд мами. А потiм ходив по роботах i 
слухав казки в колибах. Старi люди, бувало, казкують, а я слухаю, 
запам’ятовую. Аж би яку довгу казку хтось розказував – я не за-
сплю, вислухаю до кiнця. 

На казкаря треба мати i язик на мотузку. Дехто i розкаже 
щось, айбо не смачно. Я, що чув, не оставлю, а деколи й свого при-
бавлю, аби було смачно, примовно. До мене лiпилося все, як реп’яхи. 
Їх не треба глядати – самi тебе найдуть. Лише треба йти. Я йшов. 
А два вуха – аби слухати. Чому Соломон був такий мудрий? Бо все, 
що до нього знали, зiбрав. Збирав i я. Коли знаєш десять мов – ти 
за десятьох. Я знаю говорити по-мадярськи, по-словацькому, по-
румунському. Що я почув вiд мадярiв, чехiв i румунiв, все перебрав. 
Дурень мучиться, а розумний учиться. Те, що я знаю, iз перста не 
виссеш. Хто казав – посiяв, хто слухав – пожав. Коли обмолотив, 
береш на зуб, чи добре зерно. Мiй урожай я перевiрив на практицi. 
Що кажу – то правда”.

Записані від М. І. Шопляка-козака оповіді та пісні у збірнику 
,,Чарівна торба” згруповано у чотири розділи: ,,козак пригадує” 
(топонімічні та історичні перекази про воєводу Хуста, короля Ма-
тяша, опришків пинтю, яношіка та Довбуша, цікаві бувальщини 
про силачів, демонологічні оповіді ), ,,козак сміється” (казки, смі-
ховинки, анекдоти), ,,козак повчає” (притчі про рай і безсмертя, 
про вроджений і навчений розум, про дружбу і кохання), ,,козак 
співає” (баладні, обрядові, ліричні пісні). У розділі ,,про козака 
пам’ятають” зібрано цікаві бувальщини про казкаря. виходу книги 
казкар не дочекався. помер він 9 березня 1980 р.

односільчани звали його козаком. серед келечинцiв Михай-
ло Іванович був шанованою людиною, майстром на всi руки (мiг 
зробити бочку, пошити постоли, полагодити годинник), знався 
на народнiй медицинi (мiг пораяти зiлля вiд усяких болячок, ви-
рвати з’їдений карiєсом зуб, а для марновiрних – i поворожити), 
та головне – був мудрим i веселим оповiдачем. Його цікавило все: 
і як виникла людська мова, і звідки першопоселенці прийшли на 
верховину, і чому село називається келечином, а рід Шопляків – 
козаками, і як обертається колесо історії, одних розчавлюючи, 
інших виносячи на вершину слави. тим, хто його знав, хто з ним 
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спілкувався, залишив добру пам’ять про себе: ,,люди йшли до ко-
зака, бо вiн знав i язиком, i руками робити” (М. коваль), ,,козак знав 
бiльше притч, як будь-який учитель. якби вiн вивчився, то, може, 
й професором був би” (Ф.Бушко), ,,козак пiвдня робив, а пiвдня iз 
захопленням розглядав свiй виріб” (М. сегляник), ,,найкращою 
була та п’єса, у якiй смiшну роль грав козак” (М. синиця), ,,козак 
говорив про старовину, а думав про теперiшнє. тому його слухати 
було iнтересно”.

Фольклорист с. в. Мишанич у книзі ,,Усні народні оповідання” 
(к., 1986) дав високу оцінку репертуару та оповідацькій майстер-
ності келечинського носія народної мудрості. 
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СЕРПЕНЬ: 28

іВАн юРіЙОВИЧ яЦКАнИн
65річчя від дня народження українського письменника 

(нар. 1950)
Йому належить нині чільне місце в літе ратурі та житті україн-

ців словаччини. Ім’я письменника-прозаїка, літературного критика, 
перекладача, журналіста-публіциста, одного з чільних громадських 
діячів та організаторів українського літературного процесу на 
теренах пряшівщини знане не тільки краянам на його рідній пря-
шівщині, але й у всій словаччині, Україні та світі.

тривалий час, поки існував відділ брати славського словаць-
кого педагогічного ви давництва (потім слов’янського прогресив-
ного видавництва пріма) в пряшеві, він пра цював тут завідувачем 
редакцією худож ньої літератури та його очільником, крім цього, 
з 1991 р. і досі – головний редактор літера турно-мистецького та 
публіцистичного журналу спілки українських письменників сло-
ваччини ,,Дукля”, що має своє виразне творче обличчя, в останні 
роки паралельно редагує український часопис сло ваччини для дітей 
,,веселка”. як радіожурналіст співпрацює з редакцією радіопере дач 
українською мовою в кошицях, систематично співпрацює також з 
чеською пресою в празі. очолює спілку українських письменників 
словаччи ни.

народився Іван яцканин на пряшівщині 28 серпня 1950 р. 
в українській селянській родині Юрія яцканина у живописному 
передгірському селі ряшеві, зовсім поруч з відомим древнім містом 
Бардієвом, що славиться великим, добре збереженим і відрестав-
рованим середньовічним архітектурним ан самблем. не менш вра-
жаючою пам’яткою є й старовинна ряшівська церква 1600 р., що й 
тепер стоїть у сусідньому селі трочани – справжнє дерев’яне диво, 
полишене світові закоханими у прекрасне його пред ками.

після сільської початкової закінчив основну школу в Бардієві 
та українську гімназію у пряшеві. вищу освіту за спе ціальністю 
українська та словацька мови здобув на педагогічному факультеті 
Уні верситету ім. п. Й. Шафарика в пряшеві (1972) і почав трудитися 
на ниві журналі стики в українській студії Чехословацького радіо в 
пряшеві, де працював до 1975 р. Далі – вчителював у селі Мальцеві 
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на Бардіївщині (1975–1979), був редактором словацькомовної ок-
ружної газети в Бардієві (1979–1985), після чого переїхав у пряшів 
на книговидавничу роботу, у 2001–2005 рр. – педагог вищої школи, 
викладач кафедри слов’янської філології Університету ім. Матея 
Бели в Банській Бистриці. відтоді певний час був безробітним, поки 
не вийшов на пенсію. нині активно займається творчою роботою, 
очолює спілчанську організацію, трудиться як редактор двох по-
важних літературно-художніх періодичних видань .

У літературу входив оповіданнями на сторінках україномовної 
преси словаччи ни. Дебютував у колективному збірникові ,,Молоде 
вино” (1982). видав окремі збірки оповідань ,,Місце проживання” 
(1987), ,,Усе залишиш” (1990), ,,тіні й шрами” (1994), ,,втеча” 
(1995), ,,Дерев’яний смуток” (1997), ,,...як збиті пси” (1998), ,,вер-
нісаж” (2000), ,,в усьому винні чоловіки” (2004), ,,Чорний ящик 
зрілої дами” (2009), ,,втеча без вороття” (2010) ,,Задуха” (пряшів, 
2013), ,,пора вузеньких вулиць” (2013) та повість ,,ангел над міс-
том” (2001). 

Для дітей написав окремі книги оповідань ,,наталка вже не 
плаче” (1988), ,,Чарів ний рюкзак” (2006) та ,,Мій робінзон” (2013; 
уклав для шкіл зі словацькою мовою навчання підручник словаць-
кою мовою ,,Читанка. До словацько-українських літературних 
зв’язків…” (1993), який знай омить словацького школяра зі сторін-
ками літературного єднання українців і словаків, подає кращі зразки 
творів видатних словацьких письменників української тематики 
та творів української літератури від народнопоетичної творчості, 
,,слова о полку Іго ревім” та Шевченка до олеся Гончара, павличка, 
ліни костенко, симоненка і Драча, представляє сучасну творчість 
українців словаччини; переклав словацькою мовою книгу україн-
ських народних казок Закарпаття ,,Майстер Іванко” (1995).

як перекладач з української мови на словацьку і навпаки 
плідно працює у сучасному українському та словацькому крас-
ному письменстві, щедро друкуючи переклади кращих зразків 
української класичної та сучасної новелістики словацькою мовою 
на шпальтах літературної періодики словаччини. видав у пере-
кладах словацькою мовою книгу опові дань с. Ганушина ,,Vysoke 
schody” (1989), підготував до друку і видав у власних перекладах 
поважну книгу новелістики письменників розстріляного україн-
ського відродження ,,Mesacny usmev” (2009). Досконале володіння 
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словацькою мовою та глибокі знання і любов до словацької літера-
тури увінчалися упорядкованою і перекладе ною ним українською 
мовою антологією сучасної словацької новелістики ,,полегшуючі 
обставини” (1994), гідної широкого читацького загалу України, але 
вийшла вона мізерним тиражем лише для потреб українців словач-
чини. відтак письменником підготована до друку ще одна поважна 
обсягом і змістом антологія сучасного словацького оповідання у 
його перекладах ,,таїна”, (2011) – вийшла в Україні (Ужгород, ви-
давництво TIMPANI) за підтримки словацької агенції ,,слоліа”, що 
сприяє поширенню словацької літератури на світових обширах. За 
її підтримки в Україні у тому самому видавництві вийшли також у 
його перекладах книжки ,,Гороб’ячий король” Юліуса Балца (2009), 
,,відчайдушно гарне життя” Марека вадаса (2011), ,,ластів’яні каз-
ки” станіслава Штепки (2012), ,,Зона натхнення” Йозефа Банаша 
(2012). він також автор низки статей з теорії і практи ки художнього 
перекладу в журналах, наукових збірниках та окремого моногра-
фічного дослідження.

публіцистика яцканина доходила й доходить до радіослухачів 
і телеглядачів, друкується у періодиці словаччини та України.

Його літературознавчі статті присвячені багатьом постатям 
української літератури пряшівщини та України, а також сучасного 
словацького літературного процесу.

Мала проза письменника, що домінує у його творчості, постала 
на життєвих й естетичних пластах рідних околиць, та не замк нулася 
на рустикальній, сільській тематиці, як і на фольклорних та класич-
них літе ратурних українських художніх набутках; вона позначена 
виразним новелістичним началом, пульсацією почувань особисто-
сті, окресленістю внутрішнього світу персонажа, що зумовлює ті 
чи інші зовнішні прояви-вчинки і надає його творам читабельності. 
в ядрі індив ідуального оповідного стилю прозаїка спресовано 
художні прийоми рідної народної белет ристики, казки, найкорот-
ших жанрів фольклорної прози – паремій, насамперед прислів’їв 
і приказок, афористичну мудрість біблейських текстів. внутрішня 
ж, художницька, по треба якомога повнішого проникнення у душу 
персонажа, що виразно проступає уже з перших його оповідань, 
зумовила експресивну манеру творення образу, органічне залу чення 
у власний художній світ знахідок класичної та сучасної української 
і словацької новелістики, художніх пошуків світової літератури.
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У густому письмі І. яцканина пізнаємо перш за все образ 
милої його серцю пряшівщини з її людністю, горбистими селами 
і містами, буковими лісами, сливовими і груше вими садками, над 
якими недільної або святкової днини озиваються церковні дзвони. 
,,передзвін летить, не пробує кружляти над високими довго-
стовбурними сливами, а хоче чимскоріш пролетіти селом, зайти у 
кожне подвір’я, потрясти шибками вікон, а потім вже вигулькнути 
на пастівник і тихо догасати у густій ліщині... голос дзвону такий 
пронизливий, ніби в ньому вибухнув час...”

твори прозаїка охоплюють життєві пласти авторового пово-
єнного покоління та покоління батьків-дідів, хоча відображеною 
в них письмом сучасним традиційною звичаєвістю, ети кою, на-
родною філософією сягають значно глибших й ширших у часі й 
просторі рамок.

Із життєвого досвіду дідівсько-батьківського покоління на сто-
рінки його оповідань ,,срібна верба”, ,,то мій страх” вривається Дру-
га світова війна, постають її партизанські будні, героїка й жахливо 
пам’ятна дійсність. Експресивно насичені, по-імпресіоністичному 
забарвлені картинки-спогади персонажа надають оповіданню ,,то 
мій страх”, коли державна ідеологічна машина аж захлиналася про 
необхідність воєнізації молодших поколінь, сучасного філософсько-
го звучання. Герой твору, старий осиф рачков, спонукає читача до 
думки, що війна – жах, і її люди мусять боятися. коли він іде на 
зустріч із пережитим, все його єство проймає страх – він не тільки 
сам маліє від того страху, маліє й ріка, і навіть лікар-час не може 
стерти цього болючого стану душі. Звідси ненав’язлива авторська 
думка, що постає з художньої тканини твору, – бережімо світ від 
жахливих воєнних катаклізмів.

раннє повоєнне дитинство з меншим братом андрійком і 
зовсім маленькою сест ричкою Марійкою, непоказною добротою 
й самовідданою працьовитістю батька-матері, мудрістю дідусів і 
бабусь, своєрідністю сприймання маленькими душами сусідів й 
одно сельців – у основі автобіографічного, овіяного романтичним 
серпанком дитинства опо відання ,,а поле грало парубоцьку”.

репресії тоталітарного режиму Чехословаччини в повоєнному 
українському селі на словаччині, теж через дитяче сприймання, 
знаходять високохудожнє втілення в новелі ,,то вітер задув”. Хо-
лодно завітрене, прибите бурею село лихоманять доноси своїх, 
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кожен чекає, коли візьмуть його. Батько з синами-малолітками і 
худобою ледь доби рається з пастівника додому, а тут вже очікують 
на нього двоє чоловіків у чорних шкіряних плащах. ,,вони корот-
ко щось кинули батькові, взяли його між себе і попрямува ли до 
хвіртки. Хлопці мовчки стоять біля стайні, з тих плащів дихає на 
них страх”. Батько лише встиг сказати дітям: ,,то вітер задув”. так 
назва новели, наскрізною метафорою пройшовши через весь текст, 
своїм ненав’язливим асоціативно-символічним звучанням художньо 
увиразнює і невимовне лихо, й минущість холодних грозяних заві-
рюх, а отже, і антинародного репресивного режиму.

Через символіку назви твору – чепіги й вказівний перст, – 
що наскрізною деталлю проймає весь текст, майстерно розкрито 
антинародну, аморальну природу вчинків партійного функціонера 
окружного рівня часів тоталітарного режиму в оповіданні ,,Чепіги 
і палець”. Його герой, глибо ко закорінений у рідний ґрунт селянин 
андрій сова, коли друг дитинства, тепер окруж ний партійний секре-
тар, перепиняє його на крутій дорозі з возом гною і сповіщає, що ан-
дрія позбавлять партійного квитка, спокійно вйокає на коней і везе 
гній на поле, якому врожаїти. а з вказівним пальцем, часткою тіла, 
й знервованим, пихатим партфункціонером-особою, як у чарівних 
казках, найбільше позначених ірреальністю та місти кою, з рогами, 
що виростають у лиходія, чи тваринною шкурою, яка приростає до 
злочинця, діється щось аж до фантасмагорії неймовірне. він сів у 
персональну чорну ,,волгу”, спробував вирівняти свого владного 
вказівника – символ істини в останній інстанції, – якось притиснути 
його до долоні, але той, клятий, ніяк не вирівнювався.

Зовсім сучасна постать нині типового міського жителя в центрі 
новели ,,асфаль товий хлопець”. Десь глибоко у підсвідомості в нім 
ще живе пам’ять свого сільського роду-племені і веде його до тої 
одвічної селянської злитності з природою, яку не зовсім притлумила 
міська цивілізація – він їде з міста на озеро, на якім розігрується 
буря, й трагічно гине. поданий письмом сучасним з уривчастими 
внутрішніми монологами та потоком свідомості розрив персонажа 
твору зі своїм генетичним минулим, порушення гармонії між лю-
диною і довкіллям, як у знаменитій астаф’ївській ,,Цар-рибі” чи 
ще раніше Чендеєвих ,,птахах...”, і складають життєву основу цієї 
гостро драматичної, трагічної колізії, яка дедалі більше цікавить 
прозаїка, актуальною морально-етичною проблема тикою входить на 
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сторінки багатьох оповідань збірок ,,Дерев’яний смуток”, ,,втеча”, 
,,...як збиті пси”, ,,вернісаж”, ,,в усьому винні чоловіки”, художньо 
досліджується в повісті ,,ангел над містом”.

У творах І. яцканина пульсує життя міста і села з клопотами, 
моральними набутками і втратами розмаїтих особистостей – на-
родних (чи антинародних) характерів інтелігента, селянина, митця, 
робітника, бізнесмена, – що не зводяться до примітиву ,,біле-чорне”, 
,,добро-зло”. Чи живуть вони в місті, чи селі, майже всі вони вихідці 
з села в першому або наступних поколіннях, так чи інакше сфор-
мовані традиціями і звичаями села, примножують або руйнують 
ціннісні орієнтації предків-трударів. кожен з них – індивід з лише 
йому притаманним світом. Доконечність неповторності особисто-
сті як основи суспільного поступу автор усвідомив уже з перших 
своїх оповідань – дід з новели ,,а поле грало парубоцьку” карбує 
цю істину в пам’яті внука простим напуттям: і камінь від каменя 
відрізняється, тож не личить людям бути однаковими.

Цілісність художнього світу прозаїка проглядається в наскріз-
ній проблематиці його творів – морально-етичній або ширше – 
духов ній цілісності особистості, що трактується у плані спадко-
ємності індивідом набутків роду та народу і звучить засторогою 
сучасникові від звиродніння на ґрунті втрати пам’яті про свої 
етнічні, морально-етичні, духовні корені .

проза письменника позначена чітким індивідуальним 
письмом, особливості якого стисло, але досить повно й глибоко 
окреслює Д. павличко: ,,Івана яцканина неможливо приписати 
до жодної школи української сучасної прози. він реаліст, але з де-
лікатною домішкою імпресіонізму... вміння письменника бути не 
тільки дзеркалом свого персонажу, а співрозмовником, партнером, 
зрештою, коментатором подій, у яких він, автор, участі не бере, – 
це дивовижне мистецтво Івана яцканина... У нібито селянських 
творах Івана яцканина зустрічаємо явно імпресіоністичні речі, де 
панує загадковість і надреалізм, де все відбувається на рівні однієї 
розширеної метафори, яка обіймає інколи ціле людське життя... 
Читаючи твори Івана яцканина, не можемо позбутися враження, 
що поза межами зображених письменником сюжетів та переживань 
існує зв’язок між його всіма героями. тому можемо сказати, що 
його письменницьке слово зображує певну цілісність художнього 
регіону, сказати б нашу пряшівську Йокнапатофу, як у Фолкнера, 
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землю, на якій живуть стражденні, але разом з тим працелюбні, 
розумні, замислені над сенсом свого життя люди”.

Іван яцканин – лауреат міжнародних премій імені Григорія 
сковороди, імені Д. нитченка, премії ‘тріумф-2002” та літературної 
української премії в галузі дитячої літератури імені олени пчілки 
й премії імені Івана Франка словацького літфонду та інших від-
знак.
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фот.
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ВЕРЕСЕНЬ: 5

ОМеЛян ВАсИЛьОВИЧ ВАш
90річчя від дня народження партійного і державного 

діяча (1925–1979)
омелян васильович ваш народився 5 вересня 1925 р. в селян-

ській родині в селі лоза (тепер Іршавського району Закарпатської 
області). У 1937 р. закінчив 6 класів народної школи, а у 1944 р. – 
гімназію у м. Хусті.

З перших днів після визволення Закарпаття Червоною армією 
о. ваш активно включився у громадсько-політичну діяльність. За 
дорученням Іршавського окружного комітету партії працював по 
створенню первинних організацій спілки молоді Закарпатської 
України (сМЗУ). в листопаді 1944 р. був обраний секретарем 
Іршавського окружкому сМЗУ.

З вересня 1947 по липень 1949 р. о. ваш навчався у Цент-
ральній комсомольській школі при Цк влксМ у Москві. після її 
закінчення працював першим секретарем Ужгородського міськкому 
комсомолу, секретарем і другим секретарем обкому лксМУ. Із 
серпня 1953 по червень 1961 р. – начальником управління культури 
Закарпатського облвиконкому. У червні 1961 р. о. ваш був обраний 
першим секретарем Мукачівського міськкому партії, а з 1973 р. він 
працював секретарем Закарпатського обкому компартії України.

на усіх ділянках партійної, радянської і комсомольської 
роботи омелян васильович ваш проявляв притаманну йому ви-
соку працездатність, наполегливість, відповідальність, творчість 
і ініціативу. Був взірцем беззавітного служіння рідній вітчизні. 
своєю самовідданою працею він зробив гідний внесок у розвиток 
економіки і культури області.

омелян васильович був вимогливим і принциповим як до ко-
лег, так і до себе. користувався заслуженим авторитетом і повагою 
у трудящих області. обирався депутатом Закарпатської обласної 
ради депутатів трудящих з Х по XIV скликання. За багаторічну 
сумлінну працю о. в. ваш був удостоєний найвищої урядової 
нагороди – ордена леніна, а також нагороджений орденом ,,Знак 
пошани” та медалями.

© в. пагиря, 2014
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помер омелян васильович ваш після важкої і тривалої хво-
роби на 54 році життя 14 червня 1979 року.

вАСИЛЬ ПАГИря
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1. Дочинець, М. ваш омелян : парт. діяч (1925–1979) / М. Дочинець, в. па-
гиря // Дочинець, М. Енциклопедія Мукачева в іменах / М. Дочинець, 
в. пагиря. – Мукачево : карпатська вежа, 2006. – с. 12. : портр. 

2. видатні мукачівці : [в т. ч. про о. ваша] / пагиря в. Мукачево : історія 
міста над латорицею / в. пагиря, василь Ціцак – Ужгород : карпати, 
1996. – с. 185–186.

ВЕРЕСЕНЬ: 16

АнТОніЙ ГРИГОРОВИЧ БесКИД
160річчя від дня народження громадськополітичного 

діяча, губернатора краю (1855–1933)
а. Бескид походив з поважної родини духовної інтелігенції. 

Його брат Михайло Бескид (1858–1932) попував у ряді руських 
сіл пряшівщини, активно боровся проти мадяризації, за чехосло-
вацьких часів був на державній службі у кошицях. Губернаторів 
кузен Микола олександрович Бескид (1883–1947) був доктором 
філософії, відомим істориком і журналістом, працював у консис-
торії пряшівської єпархії. сам а. Бескид народився у с. Ганигівці 
біля містечка сабинів Шариського комітату. 1874–1877 р. учився 
в юридичній академії пряшева, 1877–1879 р. – на юрфаці Буда-
пештського університету. Далі працював адвокатом у Будапешті 
1880–1883 р., кежмарку 1883–1907 р., спішській старій весі і 
пряшеві. Був юрисконсультом пряшівської греко-католицької 
єпархії 1906–1910 р. 

політична кар’єра почалася з обранням 1910 р. депутатом 
угорського парламенту від опозиційної народної (католицької) 
партії. представляв там найзахіднішу руську окраїну – повіт старої 
любовні. З трибуни парламенту виступав на захист православних 
закарпатців під час Мараморош-сиготських процесів 1913–1914 р. 
натомість уже 1916 р. він займав цілком угодовську позицію. коли 

© с. Федака, 2014
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угорський уряд виступив за переведення греко-католицьких бого-
служебних книг з кириличного алфавіту на латинський, а. Бескид 
відмовився протестувати проти такого наміру.

наприкінці жовтня 1918 р. австро-Угорщина розвалюється. 
6 листопада 1918 р. на самому заході історичного Закарпаття, у 
старій любовні утворено народну раду на чолі з омеляном неви-
цьким. вона одразу ж оприлюднила Маніфест, яким висловилася за 
приєднання краю до України. 19 листопада ця рада перенесла свій 
осідок до пряшева. але а. Бескид за допомогою галицьких моск-
вофілів а. Гагатка і в Д. вислоцького, опираючись на підтримку 
чеської поліції і жандармерії, розігнав раду о. невицького. проте 
за українську позицію останнього висловилися збори у Бардієві 
27 листопада, свиднику 29 листопада, стропкові 30 листопада, 
Межилабірцях 2 грудня і Гуменному 3 грудня. але о. невицького 
чеські власті переслідували настільки, що той мусив виїхати до 
сШа, де і помер. натомість а. Бескид очолив нову пряшівську 
раду зі зміненим складом. Ця рада висловилася за приєднання пря-
шівщини до Чср. наприкінці грудня туди прибули чеські війська. 
У січні 1919 р. пряшівська рада відверто виступила за приєднання 
вже всієї Угорської русі до Чехословаччини. тоді ж чеський уряд 
включив а. Бескида до складу чехословацької делегації на паризьку 
мирну конференцію.

У парижі проти входження Закарпаття до Чехословацької 
республіки (Чср) виступила делегація Української народної 
республіки, посилаючись на рішення Хустського з’їзду 21 січня 
1919 р., учасники якого одноголосно висловилися за входження 
краю до України. Українська делегація вимагала, щоб чеський 
уряд вивів свої війська з краю; надіслав туди спеціальну комісію, 
яка б з’ясувала справжню позицію місцевого населення; встано-
вив би справедливий етнографічний кордон між словаччиною і 
Угорською руссю. проте а. Бескид виступив проти цих вимог, 
заявивши, ніби карпатороси є частиною російського народу і не 
мають нічого спільного з українцями. Щоправда, сам він не був 
членом жодної з комісій мирної конференції. Його приводив на 
засідання чехо словацький міністр закордонних справ Е. Бенеш, чиї 
ідеї а. Бескид і озвучував.

У травні 1919 р. а. Бескида під тиском чехів було обрано 
головою Центральної руської народної ради в Ужгороді. У жовтні 
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1919 р. ця рада розкололася на русофільську фракцію а. Бескида 
і руську (українську) фракцію а. волошина. наприкінці 1919 р. 
а. Бескид здійснив агітаційне турне по сШа, де схиляв наших 
емігрантів до підтримки Чср. 1920 р. а. Бескид заснував в Ужго-
роді руський народний банк. невдовзі він злився з підкарпатським 
банком. У політичному ж відношенні а. Бескид проявляє себе як 
запеклий українофоб. коли 29 квітня 1920 р. в Ужгороді спробували 
заснувати товариство ,,просвіта”, на збори прийшла група русофілів 
на чолі з а. Бескидом. п. ясько згадував, що від початку вони ,,всіма 
силами намагалися кричати, рикати, щоби ціль свою досягнути: не 
допустити докінчити денний порядок зборів. До якої нечуваної міри 
дійшла лютість наших ворогів, доказує факт, що доктор антоній 
Бескид, адвокат, чоловік у поважному віці й інтелігент, наганявся 
палицею на нашого заслуженого патріота, директора о. а. воло-
шина і хотів його побити. Завдяки холоднокровності предсідателя 
загальних зборів Ю. Бращайка обійшлося без пролиття крові”. Це 
засідання таки було зірване, але ,,просвіту” заснували на наступних 
зборах 9 травня 1920 р.

У травні 1921 р. а. Бескид заснував у пряшеві ,,русскую 
народную партию”. вона заявила про себе як різко опозиційна. 
а. Бескид надіслав до праги меморандум, де просив ,,в ці нелегкі 
часи захистити і обронити нас від несправедливості наших захід-
них словацьких братів”. За цим послідувало ще цілий ряд набагато 
радикальніших меморандумів з критикою уже урядової політики на 
пряшівщині і підкарпатті. проте подібна опозиційність виявилася 
позірною.

після відставки 1921 р. Г. Жатковича край два роки не мав 
губернатора, управлявся віце-губернатором чехом п. Еренфельдом, 
який прихильно ставився до українців. 1923 р. його замінили на 
чеха же антоніна розсипала (1866–1937), якого дипломат і мемуа-
рист в. Шандор характеризує як ,,централіста і завзятого проти-
українця”. так званим ,,ляльковим” губернатором при ньому став 
антоній Бескид.

тепер він цілком відверто сформулював свої погляди на на-
ціональне питання в краї, заявивши, що ,,мовою навчання в під-
карпатській русі може бути тільки російська”. У наступні роки він 
повторював: ,,Мы желаем просвещаться в русскому духе, ибо мы 
русские. Мы желаем, чтобы процветал русский язык литературный, 
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который и должен быть в нашей школе”. а. Бескид наполягав, 
щоб ,,іммігранти зі сходу, надто з Галичини, які в перші дні після 
революції без усякого права позаймали найкращі місця в адміні-
стративному апараті, були звільнені”.

Хоча до свого губернаторства а. Бескид позиціонував себе 
як рішучий опозиціонер щодо урядової політики на підкарпатті, 
отримавши владу, він припиняє будь-які випади. саме тепер розгор-
тається активна чехізація краю, який ділився на 4 жупи і 19 округів. 
3 жупи очолювали чехи. З 19 окружних начальників лише 3 були 
русини. правління жупного уряду у Мукачеві 1927 р. налічувало 
23 чехи, 7 русинів, 4 угорці. У президії Цивільного управління в 
Ужгороді працювало 12 чехів і лише 2 русини. якщо закарпатцям 
тоді справді бракувало керівників першої ланки, то місцевих кадрів 
для другого-третього ешелону цілком вистачало. проте цей резерв 
так і не було використано – не в останню чергу через інертність і 
угодовство а. Бескида.

після заснування 1923 р. русофільського общества ім. Дух-
новича українська ,,просвіта” позбулася підтримки найвищих 
керівників краю. проте услід за а. Бескидом на прочеські позиції 
перейшла лише частина місцевих русофілів. лідери ж більшості 
русофільських партій (як-от Гагарко, камінський) після 1925 р. 
стали блокуватися з місцевими мадяронами (куртяк), угорськими 
партіями (корлат, Егрі) і навіть комуністами. політично консолі-
дувати край а. Бескиду так і не вдалося.

Ще більшими виявилися економічні проблеми, що постали 
перед ним. як не парадоксально, але демократична Чехословацька 
республіка принесла на Закарпаття рішучі позитивні переміни у 
духовному житті і водночас заклала підвалини подальшої глибокої 
технологічної відсталості нашого краю. саме тоді він остаточно 
перетворюється на ,,африку посеред Європи”, ,,землю без імені”, 
,,забутий край”, як любили називати нас самі чеські публіцисти.

справа в тому, що Чехословаччина успадкувала від австро-
Угорщини ¾ її промислового потенціалу і лише ¼ її населення. Це 
призвело до звуження внутрішнього ринку, волаючого проблемами 
зі збутом продукції. про ринок же зовнішній молодому чеському 
капіталу поки доводилося тільки мріяти. тому уряд повів політику 
деіндустріалізації національних окраїн. підкарпаття мало стати 
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ринком для промисловості західних районів Чср, але в жодному 
разі не промисловим конкурентом їм. 

на наш край і так припадало 9% території і 5% населення 
Чср, а виробничих потужностей – ледве 0,67 %, тобто у 136 разів 
менше, ніж у Богемії та Моравії. тепер же почалося нищення на-
віть цього мізеру.

За цих умов малоініціативний та економічно не підкутий 
а. Бескид виявився найгіршим з усіх можливих губернаторів. За-
галом вибір серед тодішніх місцевих політиків був дуже обмежений. 
але, скажемо, природжений борець, один з лідерів Гуцульської 
республіки 1919 р., а потім успішний лісопромисловець Дмитро 
климпуш був би значно кращою для нас кандидатурою на посаду 
губернатора.

в результаті нової економічної кон’юнктури залізоробна і скля-
на промисловості підкарпаття, котрі сяк-так існували у попередню 
добу, тепер остаточно занепадають. Чеський капітал знищив навіть 
ті місцеві підприємства, які мали достатню сировинну базу – зо-
крема, Чинадіївську сірникову фабрику, Ужгородську акціонерну 
спілку спиртових виробів. Хімзаводам чеські монополії нав’язали 
найменш вигідні для них види продукції. солотвинська сіль вивози-
лася за сотні кілометрів до моравського міста оломоуц, де мололася, 
пакувалася, а потім знову поверталася на підкарпаття – звісно, 
набагато дорожчою. на західні ж землі вивозився ліс-кругляк, аби 
повертатися готовими виробами. 

ліва газета ,,карпатська правда” 12 грудня 1927 р. так визна-
чала суть економічної політики праги щодо підкарпаття: ,,якнай-
більше використати й пограбувати край, знищити в ньому всю 
промисловість і мати таким чином добрий ринок для збуту своїх 
товарів, дешеве джерело сировини і дешеву робочу силу”. Звісно, 
комуністи ніколи не любили режим Масарика, але що можна за-
перечити по суті цієї цитати?! 

Губернатор а. Бескид не став жодною перепоною для деструк-
тивної політики чеського капіталу. він не зміг захистити місцеві 
ліси, 286 тисяч гектарів яких опинилися в руках чеських підприєм-
ців. Значна їх частина згодом була перепродана ще більш хижацьким 
монополіям сШа, англії, Франції. 1928 р. уряд продав величезні 
маєтки графів Шенборнів франко-голландсько-швейцарській фірмі  
,,латориця”. Цю брудну і скандальну справу тоді ж охрестили 
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,,лісовою панамою”. Ціни на деревину на підкарпатті були удвічі 
нижчими, ніж у Чехії. не знімаючи головної провини за повені 
1998 і 2001 р. з губителів лісу останніх десятиліть, все ж зазна-
чимо, що перші кроки до екологічного лиха було зроблено ще у 
добу а. Бескида.

Зрозуміло, що головною економічною турботою губернатора 
аграрного краю мала би стати земельна реформа – тим більше, що 
уряд успішно розгорнув її по всій країні. але якраз на підкарпатті 
її проведено найменш послідовно. тут вона охопила тільки 24% 
земельного фонду, тоді як у словаччині – 87%, а у Чехії і Моравії – 
94%. в результаті реформи становище частини наших селян покра-
щилося, але 6000 господарств, за даними самої чеської статистики, 
так і лишилися безземельними. натомість чеські поміщики, що 
конче потребували робочих рук, вербували за низьку плату наймитів 
з підкарпаття, у чому їм активно сприяли місцеві власті. 

активно розвивалися у краї лише інфраструктурні галузі, по-
кликані закріпити його колоніальне становище – це транспорт та 
торгівля. розвиваються акціонерні товариства ,,Батя” і ,,попер” – 
по продажу чеського взуття, ,,негера” – одягу. Чеський прем’єр 
а. Швегла був украй незадовлений загалом цілком прогнозованими 
результатами виборів 1924–25 р. на підкарпатті, на яких перемо-
гли опозиційні партії, перш за все комуністи. відповідальність за 
провал проурядових сил він поклав на перших керівників краю. 
прем’єр вирішив послати сюди ,,цілком нових людей, молодих, 
відповідальних, серйозних, досвідчених і, найважливіше, вихова-
них у його власній школі, тих, кому він може вірити”. Було навіть 
прийнято (але не реалізовано) рішення про зміщення губернатора 
а. Бескида.

а. Швегла планував ще глибше інтегрувати підкарпаття у 
структуру Чср, перетворивши край на четверту провінцію, подібну 
до Богемії, Моравії-сілезії і словаччини. проти цього виступили 
підкарпатські політики усіх орієнтацій. 8 лютого 1927 р. в Ужгороді 
відбулися масові протести, зачинилися крамниці, застрайкували 
робітники. 9 лютого на короткому засіданні навіть об’єдналися 
дві супротивні народні ради – русофільська Гагатка-камінського і 
народовецька а. волошина. вони надіслали до уряду петицію, ви-
магаючи: 1) створити парламентську комісію для підготовки нових 
виборів; 2) скликати крайовий сойм ,,у найближчому майбутньому”; 
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3) остаточно встановити словацько-руський кордон лише після 
плебісциту у східній словаччині.

проте 14 липня 1927 р. уряд схвалив адмінреформу (чинності 
вона набула через рік), за якою підкарпаття ставало звичайною 
четвертою провінцією Чср. в Ужгороді створено провінційну раду 
з 24 чоловік, 16 з яких обиралися, а решта призначалися. віце-
губернатор ставав президентом провінції і головою провінційної 
ради. він призначав голів 12 округів, на які було розділене підкар-
паття. політичні зусилля централізаторів завершилися успіхом на 
підкарпатті, що продемонстрували парламентські вибори 1929 р., 
де вперше і востаннє перемогли проурядові сили. а. Бескид і 
а. розсипал стають усе затятішими противниками місцевих діячів 
української орієнтації, котрі групувалися навколо ,,просвіти”. 
1926 р. на українські позиції переходять підкарпатські комуністи. 
відповідно офіційна прага починає все відвертіше переходити на 
антиукраїнські позиції. 

Економічні ж наслідки губернаторства а. Бескида були вза-
галі провальними. на 1929 р. електрострумом у нас користувалися 
тільки 17 сіл з 510, електрики на душу населення тут вироблялося 
у 23 рази менше, ніж у Чехії, і у 27 разів менше, ніж у Моравії. 
оскільки того року почалася світова економічна криза, то далі по-
казники ще погіршилися. ледь животіючи, підкарпатська промис-
ловість пережила кризу набагато болісніше, ніж чеська. З 92 наших 
промислових підприємств 30 припинило виробництво на самому 
початку кризи. промислова криза тісно переплелася з аграрною, 
яка проявилася в різкому падінні цін на продукцію землеробства 
та тваринництва. 1930 р. у краї налічувалося 60 тисяч безробітних, 
1932 р. – уже 100 тисяч. 

криза призвела і до політичних змін. У Чср намітилися тен-
денції до згортання демократії, розширення повноважень виконавчої 
влади, туга за ,,сильною рукою”. І все ж наприкінці 1930 р. уряд було 
реорганізовано за рахунок залучення до нього соціал-демократів та 
деяких інших партій. на підкарпатті ж, навпаки, посилюється тиск 
чеських чиновників на місцеве населення, що викликає зворотну 
негативну реакцію. а. Бескид стає максимально непопулярною 
особою – причому як для чехів, так і для власних співплемінників. 
аби хоч якось зберегти впливовість, він засновує 1931 р. газету 
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,,карпаторусский голос”, що мав спершу москвофільську, а після 
його смерті – угрофільську орієнтацію, украй вороже ставився до 
усього українського. скандально, що газета губернатора фінан-
сувалася з-за кордону. 1933 р. ужгородський часопис ,,Українське 
слово” звинуватив цю газету, що вона отримала 40 тисяч крон від 
польського посла, причому такі субсидії виявилися регулярними. 
16 березня 1935 р. крайовий суд розглядав цю справу і визнав 
правоту ,,Українського слова”. на суді було оприлюднено листа 
вже покійного а. Бескида до редактора с. Фенцика, де той пише, 
що ,,пан Бенеш жодної субвенції на ,,карпаторусский голос” дати 
не хоче, але пан Гржибовський дав 40 000 крон й буде давати на-
далі”. проти а. Бескида виникла опозиція навіть всередині його 
аграрної партії. У серпні 1931 р. на підкарпатті створюється за 
підтримки місцевої парторганізації громадська організація союз 
працюючого селянства, що ставила за мету захист краян від усе 
зростаючого зубожіння. 1932 р. ця гостро опозиційна структура 
була заборонена властями.

помер а. Бескид в Ужгороді 16 червня 1933 р. опубліковані 
некрологи були на диво безбарвними. писати особливо не було про 
що. Чехи постійно підкреслювали, що нададуть автономію підкар-
паттю лише тоді, коли тут виховається нове покоління, спроможне 
на самоврядування. проте губернатор а. Бескид виявився неспро-
можним підготувати таку когорту. За його правління чеська поліція 
неодноразово розганяла мітинги і демонстрації в краї. З 1919 по 
1928 р. жандармерія 90 разів застосовувала тут зброю. За цей же 
період було арештовано понад 23 тисячі чоловік. преса піддавалася 
цензурі. слабкий губернатор провокував повсякчасну політичну не-
стабільність у краї, служив ширмою для чехізації. парадоксально, 
але політик, що прийшов до влади під гаслом автономії, об’єктивно 
зробив усе, щоб цю автономію унеможливити. втім, він виявився 
ще далеко не найгіршим губернатором Закарпаття за усю нашу 
багатостраждальну історію.
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ГАЛИнА ПеТРіВнА ГеРАсИМОВА
80річчя від дня народження вченоголітературознавця, 

культуролога, бібліографа, перекладача (нар. 1935)
наше знайомство з цією непересічною особистістю відбулося 

28 січня 2005 р. в Інституті історії України нан України. саме в 
цей день проходив захист кандидатської дисертації випускниці 
аспірантури Ужгородського національного університету окса-
ни Ферков і я був офіційним опонентом. треба підкреслити, що 
взаєморозуміння у наших стосунках склалося з перших хвилин 
зустрічі. Галина петрівна жваво цікавилася подіями на Закарпат-
ті, а особливо істориками та угорськими філологами. З теплотою 
згадала професорів я. І. Штернберга і п. М. лизанця, доцента 
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Є. Ф. Гортвай, повідомила , що неодноразово бувала у нашому краї. 
від того січневого дня пройшло майже 10 років. Ми продовжуємо 
підтримувати ділові і дружні контакти. в особі Галини петрівни 
я знайшов надійного порадника і друга. Дізнався про неї багато 
цікавого. І ось її прийдешній ювілей спонукав мене до написання 
цієї статті.

Галина народилася 16 вересня 1935 р. на станції Биково 
роменського району Московської області в родині службовців. 
Батько, петро Юхимович, був головним інженером Московського 
управління сільськогосподарської авіації. а ще займався наукою, 
написав дисертацію про ефективні шляхи боротьби з малярійними 
комарами засобами авіації (на жаль, захистити її не встиг через 
початок війни). Мама, антоніна Федорівна, працювала друкаркою. 
Згодом, у 1940 р., батька перевели в наркомат охорони здоров’я 
Урср, потім його призначили начальником Чернігівської малярійної 
станції. ніщо не віщувало біди. аж тут у мирне життя мільйонів 
людей чорним круком увірвалася велика вітчизняна війна. петро 
Юхимович добровільно пішов на фронт, де й загинув. Мама з 
донькою залишилися на тимчасово окупованій території і пізнали 
сповна що таке ,,новий порядок”. 

З юних літ наша героїня прилучилася до читання книг з багатої 
батьківської бібліотеки. вона дотепер пам’ятає назви тих, найпер-
ших: ,,робінзон крузо” Д. Дефо, ,,тисяча і одна ніч”, ,,останній 
з могікан” Ф. купера, ,,айвенго” в. скотта, ,,людина-амфібія” 
о. Беляєва та ін. Юнка захоплювалася благородними рицарями і 
мушкетерами, допитливими мандрівниками, безстрашними інді-
анцями… так почалася її закоханість в історію та літературу, що з 
часом тільки міцніла і триває дотепер.

після визволення києва мати з донькою переїхали в столицю, 
до бабусі. тут Галина закінчила школу № 98 із срібною медаллю 
і стала студенткою романо-германського відділення (іспано-
англійська група) філологічного факультету київського державного 
(тепер національний) університету ім. т.Г. Шевченка. Ювілярка 
згадує: ,,З усіх предметів я найбільше любила історію і зарубіж-
ну літературу; моїм кумиром був анатолій Хомич Іллічевський, 
жодної лекції якого я не пропустила і мала в нього ,,відмінно cum 
laude”. під час навчання студентка відчула потяг до наукової ро-
боти. вона досліджувала історичні романи в. скотта. а ще мріяла 
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про аспірантуру  та вивчення романтичних творів Джека лондона. 
однак, коли поділилася планами на майбутнє з улюбленим на-
ставником, той заявив, що ,,віднайти новий підхід до творчості 
Д. лондона практично неможливо, а компіляція чужих розробок – 
то вже не наука”. Це була повна руйнація мрій і планів, бо інші 
теми не приваблювали молодого спеціаліста. І розпочався новий 
життєвий поворот.

Галина петрівна пропрацювала один рік (1957–1958) вчителем 
англійської мови у школі с. павлівка, що на вінниччині. наступну 
сторінку життєпису було написано під час роботи у найбільших 
книгозбірнях столиці. протягом майже 30 років (1959–1988) вона 
трудилася в ЦнБ ан Урср, наукових бібліотеках Інституту історії 
партії при Цк кпрс, київського інституту народного господарства, 
Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного. У 1988–1991 рр. – вона 
науковий співробітник відділу літератури соціалістичних країн 
Європи Інституту літератури ім. т. Г. Шевченка, секретар Між-
народної асоціації з вивчення і поширення слов’янських культур. 
У 1991–2003 рр. – науковий співробітник робочої групи відділу 
історії культури українського народу відділу історії України другої 
половини ХХ ст. Інституту історії України нан України. З жовтня 
2003 р. перебуває на пенсії. Це офіційно, а насправді активно про-
довжує займатися науковими пошуками.

…подолавши чимало життєвих негараздів, Галина петрівна 
знову повернулась до науки. сталося це в період її роботи на по-
саді завідувачки відділом наукової літератури київського інституту 
народного господарства. тут вона познайомилася з групою угор-
ських студентів, що прибули на навчання. саме вони спонукали її 
до вивчення угорської мови, участі у республіканській вікторині 
,,Хто краще знає Угорщину”, подарували книгу ,,Этюды о венгрии” 
із статтею Жужанни Зельдхейї-Деяк ,,росія і росіяни в творчості 
Мора Йокаї”. ,,Ця тема заполонила мене і я почала цілеспрямова-
но вишукувати потрібні матеріали із простої цікавості”, – згадує 
Галина петрівна. 

І тут доля несподівано подарувала їй зустріч з аспірантом-
гунгарологом Іваном петровичем Мегелою. він зумів переконати 
її в тому, що хобі повинно трансформуватись у справжнє наукове 
дослідження. І навіть схвалив тему дисертації: ,,Історія росії в зо-
браженні Мора Йокаї: достовірність і фантазія”. а найголовніше  – 
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заставив повірити у свої сили, інтелектуальний потенціал. Галина 
петрівна вирішила писати роботу під керівництвом відомого 
вченого к. о. Шахової, але та запропонувала іншу тему, яка не 
сподобалась здобутниці. тоді Мегела порадив їхати в Ужгород, до 
професорів я. І. Штернберга і п. М. лизанця.

в Ужгородському університеті Галина петрівна знайшла повне 
розуміння і підтримку. так, яків Ісакович Штернберг дав їй можли-
вість ознайомитися із змістом його 3-томної докторської дисертації 
,,суспільні і культурні зв’язки між росією і Угорщиною у другій 
половині ХІХ – перші роки ХХ століття” (1970). а петро Микола-
йович лизанець, завідувач кафедри угорської філології, прикріпив 
до кафедри, погодився бути науковим керівником, надавав цінні 
поради. надійною помічницею столичної дослідниці стала доцент 
Є. Ф. Гортвай. Ужгородські вчені допомогли налагодити зв’язки з 
угорськими колегами, національною бібліотекою у Будапешті, під-
тримували морально. тому Галина петрівна уже просто не могла 
підвести людей, які у неї повірили. вона наполегливо і систематично 
вивчала теорію літератури, удосконалювала знання угорської мови 
і літератури, більш глибоко вникала в історію Угорщини та росії, 
ґрунтовно знайомилася з працями Мора Йокаї (1825–1904) на ро-
сійську та українську тематику, готувалась до кандидатських іспитів 
та успішно складала їх, брала участь у роботі наукових конференцій 
(у тому числі всесоюзних і міжнародних з’їздів гунгарологів) тощо. 
І у листопаді 1991 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при 
Інституті літератури ім. т.Г. Шевченка блискуче захистила дис-
ертацію ,,Історія росії у зображенні Мора Йокаї: достовірність і 
фантазія” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук. До речі, першим опонентом була к. о. Шахова.

У дисертації та низці публікацій Г. п. Герасимова глибоко 
опрацювала твори Мора Йокаї на угорській мові з російської 
тематики. вона наголосила, що переважна більшість проаналізо-
ваних творів (за винятком роману ,,свобода під снігом”, 1881) не 
публікувались ні в дореволюційній росії, ні в срср. крім того, вона 
вивчила дореволюційні російські, радянські і зарубіжні історичні та 
літературознавчі дослідження на російській, українській, угорській, 
польській, німецькій, французькій і англійській мовах, що стосу-
ються різних аспектів дисертаційної роботи. Усе це дозволило їй 
вперше в радянському і угорському літературознавстві комплексно 
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вивчити усі твори угорського письменника з теми російської історії 
в плані співвідношення в них достовірності і фантазії. 

після захисту дисертації Галина петрівна не зрадила обраній 
темі. вона її лише розширила. на цей момент вона має низку сту-
дій з проблеми ,,Мор Йокаї і Україна”. Дослідниця доводить, що 
угорський романіст добре знав географію України, у тому числі 
окремих її історичних областей – Галичини, Буковини, волині, 
поділля. він яскраво описав карпатські гори, річки Буг і Дніпро, 
місто київ, безмежні українські степи, крим. він був обізнаний 
про тяжке становище українських кріпаків, підтримував їх право 
на соціальні виступи (повстання, бунти, війни), хоча й розумів, що 
це не приведе до бажаних результатів. У його творах згадується про 
поїздку катерини ІІ на Україну, вибори козаками кошового отамана, 
їх боротьбу проти турків і поляків, роль Богдана Хмельницького та 
Івана Мазепи у національно-визвольних рухах, внесок гайдамаків 
(,,могутнє грізне плем’я”) у боротьбу проти визискувачів тощо. 
проаналізувавши твори Мора Йокаї з ,,україністики”, дослідниця 
прийшла до висновку, що він ,,не зміг зрозуміти і гідно оцінити 
феномен Запорозької січі – козацької демократичної республіки, 
прогресивної форми організації суспільства, яка по суті була не-
сумісною з царською деспотією, із-за чого й була знищена”.

У той же час ювілярка вважає, що Йокаї зробив дуже багато: 
він звертав увагу на Україну, будив інтерес угорців до її історії, ніко-
ли не називав українців ,,малоросами”. таким чином, він розрізняв 
українців і росіян, визнавав право перших на свою державність. І в 
цьому продемонстрував історичну далекоглядність. У контексті до 
вищевикладеного додамо, що у 2009 р. у видавництві в. падяка 
побачила світ монографія Г. п. Герасимової ,,россия и Украина в 
изображении Мора Йокаи: достоверность и фантазии”, що одержала 
схвальні відгуки фахівців.

як уже було сказано, у 1988–1991 рр. Галина петрівна пра-
цювала в Інституті літератури ім. т. Г. Шевченка. якщо врахувати 
те, що вона добре володіє англійською, іспанською, польською 
і угорською мовами, є за покликом літературознавцем, то лег-
ко можна уявити й її чималі здобутки в царині історії культури 
українського народу. тут ми тільки перерахуємо назви окремих її 
студій: ,,актуальні проблеми української культури”, ,,образ геть-
мана І. Мазепи в світовій музиці”, ,,Історія України, українського 
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народу та його культури у працях учених діаспори (за матеріалами 
журналу ,,визвольний шлях”)”, ,,педагогічна діяльність Ганни 
Берло (1859–1942)”, ,,Українське наукове товариство і меценатство 
(1907–1921 рр.)”, ,,Ганна Берло і київські науковці кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст.”, ,,подальша доля невідома…” : До біографії прокопа 
понятенка” та ін.

З особливою приємністю акцентуємо увагу читачів на біб-
ліографічних здобутках ювілярки. Бібліографією вона почала за-
йматись ще в студентські роки. продовжила цю справу трудячись 
на бібліотечній ниві. а працюючи в академічних інститутах, Га-
лина петрівна підкорила чимало вершин у цій царині. так, разом 
з І. п. Мегелою вона уклала покажчики ,,Угорська література” 
і ,,Українська література в Угорщині”, опубліковані відповід-
но у 4 і 5 томах синтетичного видання ,,Українська література в 
загальнослов’янському і світовому літературному контексті” (к., 
1991–1994). а ще уклала розділи ,,Джерела і література” до ви-
дання ,,політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст.” (к., 
2002), ,,Бібліографія” до праць ,,Україна і росія в історичній ре-
троспективі” (к., 2004. – т. 3) та ,,Історія українського селянства” 
(к., 2006. – т. 2) та ін. нею знайдено, описано і зафіксовано по-
над 5000 позицій джерел та літератури. а загалом вона є автором 
понад 350 статей до довідкових видань (,,Малий словник історії 
України”, ,,Українські історики”, ,,Шевченківська енциклопедія”, 
,,Енциклопедія історії України”, ,,Енциклопедія сучасної України”). 
підкреслимо, що дослідниця намагається знайти біобібліографічні 
відомості про істориків, письменників, літературознавців, культур-
них діячів минулого, у тому числі тих, хто був колись замовчуваний, 
заборонений, забутий. тобто вона повертає імена кращих представ-
ників вітчизняної та зарубіжної історії. І цим робить надзвичайно 
благородну справу.

портрет ювілярки буде неповним, якщо не згадаємо її пере-
кладацькі здобутки. Безперечно, найбільш вагомим є переклад 
роману угорського письменника ласла Дюрка ,,тень смерти” (М., 
1991). Його зміст засвідчив, що Галина петрівна добре знає не 
тільки теорію, але й практику перекладу.

Галина петрівна має велике задоволення від наукових здо-
бутків, яких, як ми бачили вище, у неї чимало. але найбільшу ма-
теринську радість має від доньки стелли. вона, стелла валеріївна  
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Герасимова-кудрицька, музикант, випускниця київського інституту 
музики імені р. М. Глієра, повторила шлях, прокладений україн-
ськими емігрантами у 1890-х роках. вона перебралася у північну 
америку і живе у чудовому місті торонто. колись ювілярка щиро 
зізналася: ,,при всій моїй багатій фантазії ніколи в житті я навіть 
уявити не могла, що моя дочка стане громадянкою канади і житиме 
в районі великих озер, оспіваних Ф. купером, романами якого я за-
хоплювалася в юності!”. Що ж, воістину, путі Господні незвідані!

Чудової осені 2015 р. Галина петрівна Герасимова зустріне 
свій славний життєвий ювілей. Зустріне з почуттям задоволення 
від досягнутого. І це дійсно так! але вона не любить (і не хоче) 
спочивати на лаврах! Це не для неї. вона завжди у пошуку. 
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ВЕРЕСЕНЬ: 17

іВАн ОЛеКсАнДРОВИЧ МАнДРИК
70річчя від дня народження історикагунгаролога,  
педагога і адміністратора вищої школи (нар. 1945)
Ужгородський національний університет завжди славився 

потужною школою вчених-гунгарологів. Досить згадати імена 
Е. а. Балагурі, а. а. Бірова, а. Й. Головача, І. М. Горвата, І. М. Гран-
чака, Є. Б. кіш, Й. в. кобаля, І. М. Мешка, І. Г. повхана, І. І. скиби, 
т. М. сопка, М. в. трояна, о. в. Ферков, в. І. Худанича, а. в. Цапо-
вича, Е. п. Чейпеш, Г. І. Шманька, к. к. Шовша, я. І. Штернберга… 
Зараз одним з провідних дослідників історії Угорщини є доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри нової і новітньої 
історії та історіографії УжнУ Іван олександрович Мандрик. на-
ступного року він зустріне славний 70-літній ювілей. 

Іван Мандрик народився 17 вересня 1945 р. у мальовничому 
селі вишково, що на Хустщині, у досить заможній родині. Зрозу-
міло, що усі статки були нажиті тяжкою працею. тому дітей, Івана 
і олександра, батьки (Ганна Іванівна і олександр Іванович) змалку 
виховували працелюбними. Безперечно, це було дуже добре, бо 
тільки сумлінно трудячись, можна чогось досягти у житті.

Іван навчався у вишківській середній школі № 1. тут пра-
цювало чимало чудових вчителів – Матрона василівна сливка, 
василь Юрійович Гарастей, олена Іванівна Гайович, адальберт 
васильович Гегедюш, василь Федорович перинець, томаш Івано-
вич орбан (згодом понад 30 років стояв біля штурвалу Хустського 
райвно), василь Іванович олаг (майбутній доцент істфаку УжнУ). 
саме вони прищепили юнакові любов до навчання, у тому числі 
до історії. До речі, школяр Мандрик був найактивнішим читачем 
шкільної та сільської бібліотек. тому й не дивно, що, одержавши 
у 1963 р. атестат зрілості, він вступив на історичний факультет 
Ужгородського університету.

навчання у виші запам’яталося як дуже насичений і цікавий 
період життя. тут досвідчені викладачі розкривали студентам 
таємничий світ історії. Молодь прагнула засвоїти якнайбільше і 
проявити себе з найкращого боку. Часу вистачало на все: навчан-
ня, громадську роботу, культурно-розважальні заходи, туристичні 

© М. олашин, 2014
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походи . а ще невід’ємною частиною студентського життя був третій 
семестр – допомога колгоспникам у зборі врожаю. Усе це згуртову-
вало юнаків і дівчат, готувало їх до самостійного життя.

У 1967 р. Іван Мандрик одержав диплом з відзнакою і був на-
правлений на роботу в нижньоселищанську середню школу Хуст-
ського району. він з великим ентузіазмом приступив до вчительської 
праці: старанно готувався до уроків, із задоволенням відповідав 
на питання учнів, організовував екскурсії. І діти зразу полюбили 
нового історика. У той же час молодий спеціаліст відчував потяг 
до наукової праці. І він вирішив вступати до аспірантури. спроба 
виявилася вдалою. 

ставши у жовтні 1967 р. аспірантом кафедри загальної історії 
Ужгородського університету, він під керівництвом професора Івана 
Михайловича Гранчака (1927–2000) почав досліджувати проблему 
становища сільськогосподарських робітників Угорщини на початку 
ХХ століття. Звернемо увагу на той факт, що колега добре знав 
угорську мову та розумів менталітет сусіднього народу (що й не 
дивно, якщо згадати, що у вишкові проживає багато угорців). тому 
з головою поринув у роботу. він сумлінно шукав і опрацьовував 
потрібні матеріали угорських російських та українських архівів, 
опубліковані документи, статистику, періодичні видання… Усе 
це дозволило молодому науковцю глибоко розкрити такі питання: 
становище сільськогосподарських робітників Угорщини на початку 
ХХ ст., їх боротьба за покращення умов праці та політичні права у 
передвоєнний період. Історик за допомогою фактів довів, що кіль-
кість робітників у досліджуваний період невпинно зростала, вони 
набували цінного досвіду соціальної боротьби, нерідко виступали 
спільним фронтом із представниками інших національностей. крім 
того, аспірант публікував окремі статті і повідомлення з обраної 
теми. а у грудні 1973 р. успішно захистив кандидатську дисертацію 
,,становище і революційна боротьба сільськогосподарського про-
летаріату Угорщини на початку ХХ ст. (1900–1914 рр.)”.

після захисту кандидатської дисертації Іван олександрович 
вирішив продовжувати наукові пошуки. свій погляд він зупинив 
на проблемі розвитку Угорщини у 1867–1890 рр. треба зауважити, 
що робота над вивченням нової теми посувалася повільніше, ніж 
в аспірантський період. справа у тому, що з жовтня 1970 р. колега 
розпочав педагогічну роботу на посаді викладача кафедри загальної  
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історії Ужгородського університету. До цього додалися й деякі інші 
проблеми. але все-таки дослідження велося досить успішно, а 
головне – сумлінно. підкреслимо, що джерельною основою його 
докторської дисертації послужили матеріали архівів Угорщини, 
України та російської Федерації, публікації парламентських до-
кументів. крім того, історик скрупульозно опрацював збірники 
джерел з політичної історії Угорщини, робітничого і національного 
рухів, проаналізував програми різних політичних партій, а також 
твори провідних діячів досліджуваного періоду (л. кошут, Ф. Деак, 
Й. Етвеш, л. Мочарі тощо) та спогади активних учасників австро-
угорського зближення.

Іван олександрович брав активну участь у роботі міжнарод-
них, всесоюзних, республіканських, регіональних та вузівських 
конференцій, де його доповіді чи повідомлення неодмінно ви-
кликали науковий інтерес та призводили до дискусій. а ще публі-
кував результати наукових пошуків у фахових виданнях (їх число 
перейшло за чотири десятки). І у квітні 1997 р. на засіданні спеці-
алізованої вченої ради при Ужгородському університеті відбувся 
успішний захист докторської дисертації ,,проблеми відновлення 
державності та політичний розвиток Угорщини на першому етапі 
дуалізму (1867–1890 роки)”. Згодом побачила світ і монографія, 
основу якої склали дисертаційні матеріали. Додамо, що колега на-
писав низку високофахових рецензій на праці окремих угорських 
істориків (Д. Фаркаш, І. Галантайі, Е. палаташ та ін.).

Зрозуміло, що Іван олександрович, будучи уродженцем Закар-
паття, не міг оминути своєю увагою окремі сторінки його історії. 
так, він, зокрема, проаналізував історіографію історії краю, особ-
ливості аграрних відносин в регіоні на другому етапі нового часу, 
причини та наслідки закарпатської еміграції наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст., характер економічних зв’язків та гуманітарної вза-
ємодопомоги між населенням Закарпаття і Угорщини у новий час, 
специфіку національної політики угорських урядів щодо Закарпаття 
в останній третині ХІХ ст., дослідив історію с. вишкова тощо. під-
креслимо, що усі наукові публікації колеги вирізняються вагомою 
джерельною базою, вдалою структурою, гарною літературною 
мовою (українською, російською чи угорською), аргументованістю 
висновків. Безперечно, вони зберігають свою наукову цінність.

професор Іван Мандрик – чудовий педагог. студентам 
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викладає  (чи викладав) нормативні курси: ,,нова історія країн 
Європи та америки” та ,,Історія Угорщини”, а також спецкурси: 
,,Історія Франції”, ,,Історія англії”, ,,Історія сШа”, ,,Історіографія 
нової і новітньої історії”, ,,Джерелознавство нової і новітньої істо-
рії”, ,,Досягнення європейської культури ХІХ – ХХ ст.”, ,,культура 
країн Західної Європи і сШа в ХІХ – на початку ХХ ст.”, ,,націо-
нальні проблеми і національні рухи в австро-Угорщині (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.)”. незважаючи на 44-річний педагогічний 
стаж, до кожної зустрічі зі студентами готується дуже ретельно, 
використовуючи додаткову літературу (у тому числі й іноземними 
мовами). Іван олександрович – природжений лектор, в аудиторії 
почувається дуже комфортно, в його арсеналі багато цікавої, але 
маловідомої інформації. Усе це спонукає студентів до наполегливої 
праці. як позитив занять Івана олександровича відзначимо їх висо-
ку відвідуваність студентами. Додамо, що у 1988–1989 навчальному 
році колега прочитав спецкурс для студентів кафедри історії східної 
Європи Будапештського університету імені лоранда Етвеша. крім 
того, його нерідко запрошують читати лекції для вчителів історії 
в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 
(м. Ужгород).

колега є автором низки навчально-методичних праць, у яких 
частково узагальнив свій солідний педагогічний досвід. серед 
них назвемо такі: ,,тематика практичних занять з нової історії для 
студентів-заочників п’ятого курсу” (Ужгород, 1974), ,,програма та 
методичні поради з курсу ,,Історія, культура і географія Франції для 
студентів французького відділення факультету романо-германської 
філології” (Ужгород, 1979), ,,Методичні поради по вивченню 
спецкурсів з наскрізною програмою спеціалізації для студентів 
III-IV курсів денного навчання історичного факультету” (Ужгород, 
1982; у співавторстві), ,,програма дисципліни ,,Історія нового часу 
країн Європи і америки (середина XVII ст. – 1918 р.)” (Ужгород, 
2001) та ін. Додамо, що під його керівництвом студенти охоче 
пишуть курсові, бакалаврські, дипломні та дисертаційні роботи. 
І. Мандрик проводить дуже змістовні консультації. а ще охоче ді-
литься книгами із своєї багатої бібліотеки.

варто звернути увагу й на те, що Іван олександрович має не-
абиякі адміністративні здібності. так, він майже 7 років (1996–2003) 
очолював історичний факультет. За цей час дбав про покращення 
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навчально-виховного процесу, зміцнення внутрішнього трудового 
розпорядку, покращення матеріально-технічної бази факультету… 
Був справедливим, до усіх кафедр ставився однаково (,,ніколи не 
тягнув ковдру на свою”), поважав колег, нікого не ображав. У той 
же час тактовно вказував на недоліки окремих з них. крім того, з 
грудня 2001 р. по теперішній час завідує кафедрою нової і новітньої 
історії та історіографії. він – прихильник розв’язання усіх проблем 
демократичним шляхом. У випадку потреби завжди захистить, до-
поможе словом і ділом. 

Іван олександрович завжди мав широке коло громадських 
обов’язків. так, він обирався членом групи народного контролю 
факультету, академнаставником, головою первинної організації то-
вариства охорони пам’яток історії та культури, виступав з лекціями 
в трудових колективах, був народним дружинником… Зараз він – 
член вченої ради історичного факультету, редколегії ,,наукового 
вісника Ужгородського університету. серія: Історія”, заступником 
голови спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і 
докторських дисертацій, а ще член наукового товариства області 
саболч-сатмар-Берег Угорської академії наук та Закарпатського 
угорськомовного наукового товариства. підкреслимо, що до вико-
нання громадських доручень колега cтавиться також відповідально, 
виконує їх своєчасно та якісно.

Додамо, що Іван олександрович – чудовий сім’янин. 40 років 
тому він поєднав свою долю з чарівною красунею, художницею 
Зорою Євгенівною. З тих пір живуть у мирі й злагоді, душевній 
гармонії, зберігаючи родинний затишок. виростили і виховали двох 
гарних доньок. одна з них викладає англійську мову та літературу 
в Ужгородському університеті, а друга – працює лікарем-онкологом 
на Іршавщині. вони подарували батькам безцінний скарб – розум-
них і допитливих внуків, які є найбільшою радістю і втіхою для 
молодих ще дідуся та бабусі.

ось таким у загальних рисах вийшов у нас портрет відомо-
го вченого, педагога, громадського діяча і просто людини Івана 
олександровича Мандрика. на його життєвому календарі тепла, 
золотиста осінь. Зустрічає її ювіляр у доброму настрої з вагомими 
здобутками. але він не збирається ,,спочивати на лаврах”. Є ще 
чимало цікавих планів та задумів. 

МИКОЛА ОЛАшИН
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ЖОВТЕНЬ: 10

ОЛьГА ЛюДВИГіВнА сКАКАнДіЙ
65річчя від дня народження художниці (нар. 1950)
творчість художника – це живі рефлексії його світоглядниць-

ких та естетичних пристрастей, вияв його креативної сутності. Мис-
тецькі праці талановитої ужгородської майстрині ольги скакандій, 
яка цьогоріч святкує своє шестидесятип’ятиріччя, водночас – це 
ствердження позитивів нашої екзистенції, намагання знайти і повер-
нути втрачену духовність, а також опір ,,техногенності” людських 
почувань та емоцій у вирі сучасного життя.

вивчаючи і художньо осмислюючи життя у всьому багатстві 
і безмежжі його найрізноманітніших проявів, вона вже упродовж 
більш ніж чотирьох десятиліть розмірковує і фантазує, тішиться і 
сумує, дивується і споглядає. творчість мисткині прикметна, пе-
редовсім, широкою амплітудою жанрово-тематичних і сюжетних 
захоплень. в її творчих напрацюваннях органічно і безконфліктно 
,,співіснують” такі різні за формою візуального мовлення види 
образотворчості як кераміка і живопис, батик і об`ємна пластика, 
емалі і графіка, декоративні диньки і художні ляльки. в окрузі її 
малярських інтересів портрет і краєвид, натюрморт і фігуративна 
композиція. кожна без винятку мистецька праця пані ольги вияс-
нює її чистий, просвітлений, життєствердний погляд на світ.

вихованка Ужгородського училища декоративно-прикладного 
мистецтва о. скакандій від самого зачатку безпомилково виозна-
чила свої творчі орієнтири у художній атрибуції закарпатського 
образотворення. не полишаючи меж традиційного реалістичного 
формовияву, вона з перших самостійних кроків в царині візуаль-
ного мовлення намагалась ,,обминати” формальні запозичення 
та художні штампи, творчо розвивала крайову живописну тради-
цію, намагалась знайти власну систему малярських одкровень та 
образно-настроєвих тлумачень. навчання на факультеті художнього 
оформлення, де її наставниками з фаху були такі знані закарпатські 
майстри в. свида, І. Гарапко, ,,спровокувало” перші мистецькі 
пріоритети молодої художниці. Глина, одна з найбільш привабних 
і шляхетних матеріалів, м’яка і піддатлива, тепла і слухняна, стала 
її улюбленим засобом творення. Джерела інспірації о. скакандій 
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знаходила в творчості народних майстрів, надихалась поетикою 
фольклорної культури. породжуючи власні міфообрази, і худож-
ньо відтворюючи реалії життя, вона шукає все нові виражальні 
можливості кераміки, демонструє добру обізнаність з прийомами 
сучасної професійної пластики. вона реалізує свої мистецькі ідеї, 
послуговуючись різними засобами об’ємного виображення: рельє-
фи і дрібна пластика, горельєфи і кругла скульптура. Майстриня 
створює образи, неподібні за своїм сюжетним і емоційним напо-
вненням. серйозні інтонації змінюються ліричною пісенністю 
образотворчої лексики, філософічна заглибленість мовлення – жар-
тівливою всміхненістю зображальних висловів. сцени народного 
буття, квіти і метелики, рибки і птахи, істоти реальні і фантазійні, 
картини одвічної круговерті життя – всі разом ці керамічні компо-
зиції відтворюють особистісне розуміння авторкою різноколірної, 
часом строкатої палітри світотворення. 

постійний творчий неспокій і воля до нових відкриттів у об-
разотворенні знайшли свій вияв у зверненні ольги скакандій до 
техніки олійного малярства, що в останні роки посідає все вагоміше 
місце в мистецтві художниці. в стихії живописного щедробарв’я 
вона почуває себе вільно і розкуто. традиції реалістичного живо-
пису крайової школи, стали надійним дороговказом на цьому шляху. 
Улюблений малярський сюжет – квіти, польові і садові, в декора-
тивних горшечках і вазах, розквітлі косиці на ошатних клумбах 
і лісових галявинах. вони, як і люди, кожна зі своїм характером, 
настроєм, емоціями: гордовиті і скромні, зверхні і сором’язливі, 
зворушливі і урочисті. авторка зачарована їх природною прина-
дою, в творчій уяві мисткині вони є уособлення гармонії і краси 
світобудови.

символом спадкоємності і тяглості історичного буття на-
роду, ознакою його етно-національної окремішності є картини з 
зображенням предметів народного побуту минувшини – кераміч-
них глечиків і довжанок, старих прасок і маслобойок, дідівських 
ліхтарів та бувалих винних фляг. на відміну від квіткових натюр-
мортів, означених декоративною привабливістю формовияву, ці 
малярські звернення вирізняються вмотивованою стриманістю і 
небагатослівністю художньої риторики. авторка зводить воєдино 
різнофактурні поверхні – оксамитову матовість кераміки і сяючу 
глянцевість шкла, м’яке тепло дерева і тверду шороховатість чавуну, 
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домагаючись враження цілісного картинного образу. Ці праці за-
свідчують талант мисткині розпізнавати в простому – багатозначне, 
в скромному – важливе, в непримітному – суттєве. 

відданість художній традиції карпатського краю красномовно 
вияснюється в пейзажній творчості о. скакандій. картинний світ у 
переважній більшості її краєвидів – цільний, ясний, осяйний, що є 
виявом стану її душі та світоглядницьких ідеалів. авторка далека 
від поверхової споглядальності натури, вона творить одухотворений 
образ природи, у кожному такому живописному одкровенні – від-
луння глибоких авторських емоцій, почувань і роздумів. вона праг-
не донести до глядача своє розуміння того, що людина і природа є 
нерозривними взаємозалежними частками мудрої упорядкованості 
світоустрою.

До безсумнівних здобутків художниці належать твори порт-
ретного жанру. портретні праці мисткині – це реалістично потрак-
товані, емоційно наповнені живописні образи. Моделями авторки 
є, здебільшого, люди з її близького оточення, з ними її єднають 
теплі, довірливі і щирі стосунки. портретні композиції пані ольги 
незмінно ваблять слушно віднайденою узгодженістю малярської 
форми і творчої ідеї. авторка не обтяжується бажанням точного 
копіюванням зовнішніх рис портретованих. Головне – пізнати ха-
рактер, розкрити внутрішній світ людини.

Діалог о. скакандій зі своїми сучасниками знаходить своє про-
довження в творах сюжетно-оповідного спрямування. Художниця 
прагне візуалізувати і донести до глядача особистісні тлумачення 
одвічних законів екзистенції, у окрузі яких існує наш мінливий і 
непростий світ. в картинах мисткині простий, здавалося б, без-
хитрісний сюжет наповнюється глибоким багатозначним змістом. 

поряд з керамікою і малярством графічна творчість і батик – 
вагомі і яскраві грані мистецького дарування ольги скакандій. при 
спілкування з монотипіями художниці привертає увагу їх загострена 
емоційність, в них простежується схильність до символізації обра-
зів, зашифрованої метафоричності художнього мовлення. авторку 
хвилює проблема розгубленості і самотності людської особистості 
в сучасному світі. порятунок і вихід вона бачить у зверненні до 
природи, у гармонійному і органічному з нею взаємопорозумінні. 

Мистецтво батику, у якому майстриня в останні роки демонст-
рує значні успіхи, розкриває таємниці складної авторської техніки 
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розпису по шовку, що в процесі обробки може проявити несподівані 
колірні і живописні деформації, тому цей різновид образотворення 
вимагає від майстра творчого передбачення, тонкої художньої ін-
туїції та вправного володіння матеріалом. відзначення серії робіт, 
виконаних в техніці батику, премією імені Й. Бокшая та а. Ерделі, 
є красномовним свідченням успішності художнього пошуку у цій 
царині. Батики пані ольги визначаються витонченістю, артистиз-
мом, делікатною декоративністю формовияву. в них висвічується 
постулат її художницького бачення – естетизація простих, буденних 
реалій життя. 

надзвичайна працьовитість, творча ,,невгамовність”, нестрим-
не бажання спробувати свої сили у ще незвіданих різновидах обра-
зотворення ,,спровокували” нове мистецьке зацікавлення майстрині. 
в округу її творчих інтересів потрапила художня лялька – один із 
наразі нечасто вживаних і незаексплуатованих способів мистець-
кого звернення – грайливого і водночас серйозного, дотепного і 
вдумливого. він вимагає від художника особливої гостроти спо-
стереження і неабиякого таланту та вміння підмітити і виявити 
в кожному персонажі лялькової оповіді ознаки неповторності, 
окремішності і винятковості. За власними зізнаннями пані ольги, 
ці кумедні фігурки несподівано прийшли до неї увісні. Майстриня 
не зволікаючи взялась за художнє втілення вподобаної ідеї.

в творчій робітні о. скакандій з’явились перші дружні шар-
жі – об’ємно-пластичні зображення колег, членів власної родини, 
друзів і просто знайомих. в цих веселих і потішних, забарвлених 
доброзичливим гумором і зігрітих теплою авторською посмішкою 
фігурках проступають найбільш промовисті риси зовнішньої по-
дібності і характеру моделей. 

відкритість назустріч новим творчим захопленням, потяг до 
художнього пошуку і експерименту – стійка формула мистецько-
го життя ольги скакандій. вона не мислить себе поза процесом 
творення і в її кожній креативній праці висвічує теплий сонячний 
промінь душі мисткині.

ОЛЕНА ПрИхОдЬКО

Джерельні приписи: 
1.  скакандій, ольга. Живопис, батік, кераміка, ляльки : каталог робіт / 

о. скакандій. – Ужгород : вид-во AG ,,ONOGO”, 2010.



218

***
2. скакандій, ольга. першим її ,,замовником” була молодша донька... Ху-

дожниця ольга скакандій захопилася боді-артом : [розмова / вела Г. ру-
денко] / о. скакандій // новини Закарпаття. – 2009. – 25 лип. – с. 20.

***
3. ольга скакандій : [про худож. ; у т. ч. твори ,,весна”, ,,натюрморт з весня-

ними квітами”] // Міжнародна спілка незалежних художників ім. антона 
кашшая ,,кЕт” : каталог / уклад. М. керечанін. – Ужгород : Мистецька 
лінія, 2005. – с. 23. : портр., кольор. іл.

4. скакандій ольга людвигівна : лауреат обласної премії ім. Й. Бокшая 
та а. Ерделі (2009, 2010) : (графік, живописець, худож. декоративно-
прикладного мистецтва) : [в т. ч. твір ,,Що там за небокраєм?”] // Ху-
дожники Закарпаття = Artists of Transcarpathia : [альбом-каталог] / упоряд., 
відп. за вип., ідея проекту Б. І. кузьма, передм., пер. англ. М. в. сирох-
ман. – Ужгород : вид-во о. Гаркуші, 2011. – с. 138. : портр., кольор. іл.

***
5. Шутко, Маріанна. в ,,Ужгороді” восени зацвіли магнолії : [вист. худож. 

о. скакандій в галереї ,,Ужгород”] / М. Шутко // новини Закарпаття. – 
2010. – 12 жовт. – с. 7.

ЖОВТЕНЬ: 14

юРіЙ ОЛеКсіЙОВИЧ АнДОР (АнДОР ДьОРДь)
90річчя від дня народження журналіста, агронома  

(1925–2001)
він міг би стати архітектором як Йозеф крупка чи Імре 

Штейндль і увічнити своє ім’я в закарпатській архітектурі. врешті 
міг би стати неповторним карикатуристом й шаржистом Дьордем 
андором (про це не раз при нагоді йому говорив Федір Манайло) і 
прикрасити, а то й збагатити своєю творчістю знану закарпатську 
мистецьку школу. він усе це міг би зробити, якби не соціальне 
походження. 

Міркую собі при цьому: чому майже в той же час його ровес-
ник, син емігранта, виходця з історичного Закарпаття чи правиль-
ніше підкарпатської русі, андрій варгола став світознаним і ніхто 
в америці не зважав на його соціальне походження. Чому? напевне 
тому, що ніхто там не запитував: ти з родини робітників чи фер-

© о. лобода, 2014
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мерів. Цікаво все-таки виходить в історії більшовицької держави: 
вожді революції аж ніяк не були поголовно дітьми робітників чи 
селян. врешті й теоретики пролетарської революції не належали 
до трудового класу, тобто класу експлуатованих, а, навпаки. 

все ж, повертаємося до того, хто міг би стати і архітектором, 
і художником, а став журналістом.

Юрій олексійович андор, або за правилами його рідної угор-
ської мови андор Дьордь, народився 14 жовтня 1925 р. в Ужгороді 
в родині, як через 19 років констатує нова влада, не пролетарській. 
а звідси і всі майбутні проблеми, зокрема неможливість вступити 
на архітектурний факультет, хоча до того був рік архітектурних 
студій в Будапешті, а перед тим навчання у престижній і знаній в 
усій Угорщині гімназії в калочі. яке ж непролетарське походжен-
ня в андора? лише уявіть собі, батько був директором банку! не 
свого власного, а державного. Був. тому що в перший день чи то 
пак першу ніч приходу військ Червоної армії в Ужгород 28 жовтня 
1944 р. його заарештували, хоча знаючі люди й радили забиратися 
з міста. але ж андор-старший як порядний челядник казав усім, 
що найперше має віддати представникам нової влади ключі від 
банку та сейфів. так диктувала совість. не кидати ж гроші напри-
зволяще. ключі таки віддав. при цьому й життя віддав хтозна в 
яких сибірах… 

Діставався Юрій андор з Будапешта в Ужгород на даху вагона 
восени 1944-го, коли Червона армія мала ось-ось здолати лінію 
арпада. не зауваживши обвислого дроту, він зачепився за нього і 
впав на землю. на щастя, машиніст наступного поїзда, побачивши 
тіло на колії, таки порятував хлопця. а потім мати ще довго збері-
гала закривавлену сорочку сина. та спершу втративши чоловіка, 
вона рятувала від визволителів синів – Йожефа та Дьордя – і вони 
ховалися аж до літа 1945 р. у винному льосі на винограднику в 
околицях Ужгорода. 

Уміючи гарно малювати та й вважаючись студентом архітек-
турного, адже провчився в Будапешті цілий рік, Дьордь андор разом 
з Йосипом Бокшаєм, адальбертом Ерделі, Федором Манайлом та 
іншими майстрами пензля був у ініціативній групі, що займалася ор-
ганізацією Ужгородського художнього училища. врешті міг навіть 
стати студентом училища, але якщо в його старших колег уже було 
ім’я, яке давало можливість заробити на дараб хліба, то молодому 
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20-літньому юнакові художнє поприще зовсім цього не гарантувало. 
І шлях у новостворений Ужгородський університет був закритий, 
знову ж таки через соціальне походження. І у львівські вузи добрі 
люди теж радили не потикатись. Це було, по-перше. а, по-друге, – 
нова радянська влада не визнавала ніяких буржуазних дипломів. 
то ж аби мати хоча б атестат про якусь освіту, мусів Юрій андор 
вступати в Мукачівське птУ, яке тоді містилося в замку паланок 
(і це після знаної на всю довоєнну Угорщину гімназії в калочі!). 
тоді, як жартома казали, це птУ готувало голів колгоспу, а насправді 
механізаторів-трактористів. після його закінчення хтось підказав 
Юрієві їхати в одесу, в сільськогосподарський. там, мовляв, далеко 
від західних областей не так присікуються до того, хто ти родом. 
от андор і став агрономом-виноробом, отримавши червоний дип-
лом. а до того ще була праця в газеті ,,Червоний прапор” (Vörös 
zászló) у Берегові.

…Деренковець, нове село, Береги, Бакта від середини 50-х 
до середини 60-х минулого століття – робочі візитні карточки 
Юрія олексійовича андора. тут він і головував у колгоспах , і аг-
рономував у тих же ж колгоспах, а також у районному управліннi 
сільського господарства. Уже згодом, через десятиліття, місцеві 
мешканці згадуватимуть: чимало садів довкола їхніх сіл було по-
саджено саме завдяки сприянню Юрія андора. І найбільший з 
них у лужанці, який довгий час називався садом дружби. сади ці 
прогресивні – пальметні, карликові, інтенсивні. а ще як заслугу 
Юрієві олексійовичу андору в ролі агронома обласного управління 
сільського господрства записують впровадження високоштамбових 
виноградних насаджень.

Маючи за плечима багатий практичний і теоретичний багаж, 
вирішив Юрій олексійович вступити в аспірантуру Ужгородсько-
го державного університету, адже червоний диплом давав на це 
право. та не так тії воріженьки підсобляли, як свої рідненькі, що 
не проминали нагадувати про соціальне походження андора. ясна 
річ, з аспірантурою нічого не вийшло. Це був, грубо кажучи, удар 
під дих, як згадують його діти – ласло і агнеш. Зате зелене світло 
засвітив вступ в партію. Це ніби солодка пілюля після невдачі з 
аспірантурою, яка однак таки загірчила 1968 р., коли сталася ра-
дянська інвазія на Чехословаччину. тоді, як згадує дочка агнеш, 
він сказав, що якби знав про це, ніколи б не вступав. 
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...У 1968 р. сім’я переїхала в Ужгород. після села відкривалася 
нова можливість для застосування знань: тут з колишнього угор-
ськогомовного дубляжу газети ,,Закарпатська правда” творилося 
нове оригінальне видання ,,кárpáti Igaz Szo” і Ю. андора запросили 
очолити відділ сільського господарства. Це, що називається, було 
тою стихією, в якій наш герой почувався, мов риба у воді чи, якщо 
брати його сільськогосподарський профіль, мов капуста, огірок, 
помідор на грядці. а при цьому ще й ті всі поради, які стосувалися 
тих таки помідорів, огірків, капусти та інших родичів гарбузових 
з початку 90-х публікувалися в ,,календарі сільського трудівника” 
(Gazdanapló).

Мови угорська, німецька (у родині нею розмовляли як рідною 
угорською, така була традиція), латинська, словацька, чеська, укра-
їнська, російська давали можливість довідуватися про нове як у світі 
художньої літератури, так і спеціальної – сільськогосподарської. 
Були й власні новели під назвою ,,арніка”. Були й переклади ху-
дожньої літератури з угорської українською. при цьому скромність 
і надзвичайна інтелігентність деколи відігравали злий жарт, тому 
що той, хто був просто коректором, якимось дивом ставав першим, 
а справжній автор – другим на титульній сторінці книги.

Буремні дев’яності – це виступи перед народом про новий со-
юзний договір, на якому наполягав М. с. Горбачов. І от одного разу 
спитали Ю. андора про різницю між федерацією та республікою. 
відповідь була по-андорівськи дотепна: федерація – це коли мішок, 
у розумінні держави, зав’язаний над головою, а республіка, коли 
зав’язано трохи на шиї. але це теж небезпечно, бо можуть зав’язати 
сильніше і задушити.

потім було депутатство у першому демократичному скли-
канні Ужгородської міської ради і горезвісне ГкЧп 1991 р., коли 
Ю. о. андор у числі 67 депутатів засудив путчистів. то був акт 
громадянської позиції. позиції твердої і переконливої не до по-
рівняння з позицією нинішніх депутатів.

та попри все Юрій андор був доброю людиною: за майже 
30 лiт роботи в газетi вiн став учителем доброго десятка молодих 
журналiстiв. тi, хто приходив на практику, автоматично ,,відряд-
жалися” у розпорядження Дюрi-бачiя, або, як казали про нього 
в редацiї, фивника. вiн умiв навчити, умiв не допікати за якусь 
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помилку  чи недогляд, бо найперше бачив перед собою лЮДинУ, 
а не учня. так і відійшов у вічність 15 вересня 2001 року. 
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ЖОВТЕНЬ: 27

МИХАЙЛО іВАнОВИЧ ГОЛОВеЙ
90річчя від дня народження вченого, почесного хіміка, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 
(нар. 1925) 

Михайло Іванович Головей – відомий український вчений у 
галузі неорганічної, фізичної хімії, кристалохімії, хімії твердого 
тіла, є провідним спеціалістом із матеріалознавства функціональ-
ної електроніки. в Ужгороді ним створено наукову школу хіміків-
матеріалознавців із розробок фізико-хімічних основ і технології 
одержання складних хімічних сполук як матеріалів функціональної 
електроніки.

М. І. Головей народився 27 жовтня 1925 р. в багатодітній 
селянській сім’ї, в селі сімер перечинського району Закарпат-
ської області. початкову освіту здобув в сімерській народній 
школі (1932–1937 рр.) та в перечинській горожанській школі 
(1937–1941 рр.). З перших днів звільнення Закарпаття він бере ак-
тивну участь у громадському та політичному житті рідного краю. 
У 1947–1948 рр. закінчує підготовчі курси при Ужгородському 
державному університеті і, здавши екстерном екзамен на атестат 
зрілості при сШ № 1 м. Ужгорода, в 1948 р. вступає на хімічний 
факультет Ужгородського університету. У 1953 р. М. І. Головей 
закінчує  з відзнакою університет і продовжує навчання в аспірантурі 
при кафедрі фізичної і колоїдної хімії. 

У подальшому наукова та науково-організаційна діяльність 
М. І. Головея була пов’язана з рідним університетом. в ній можна 
виділити три основні етапи. перший з них (1952–1959 рр.) стосу-
ється навчання в університеті, аспірантурі та перших років після 
аспірантури і пов’язаний з науковою тематикою кафедри фізичної 
та колоїдної хімії УжДУ у галузі кінетики та каталізу. під керів-
ництвом професора п. М. стадника, він провів серію досліджень 
по каталітичному окисленню водню, спиртів та вуглеводнів. на-
писав кандидатську дисертацію на тему: ,,каталітичне окислення 
метанолу із використанням ,,гартування”, яку захистив у 1958 р. 
в Інституті фізичної хімії ан Урср. на розроблену в дисертації 
методику одержано перше в УжДУ авторське свідоцтво. після 
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закінчення  аспірантури М. І. Головея був залишеним на кафедрі, 
де працював на посадах асистента та старшого викладача. 

У 1960 р. М. І. Головея було обрано доцентом кафедри аналі-
тичної та неорганічної хімії і призначено деканом хімічного факуль-
тету (до червня 1968 р.р.). Цей період можна виділити як другий 
етап творчої діяльності, коли особливо проявляються його органі-
заторські, педагогічні та наукові здібності. Завдяки його ініціативі 
за три роки набір на хімічний факультет зростає з 50 студентів в рік 
(25 на денну і 25 на вечірню форму навчання) до 125 (75 на денну і 
50 на вечірню). Для підготовки викладацьких кадрів, необхідних для 
перспективного хімічного факультету суттєво розширяється аспі-
рантура, а для покращення якості підготовки студентів в 1961 р. він 
організує читання спецкурсу ,,Фізико-хімічні методи дослідження” 
та лабораторію для виконання спецпрактикуму з цього спецкурсу 
для всіх спеціалізацій студентів. У 1963 р. М. І. Головей засновує 
на факультеті кафедру загальної і неорганічної хімії, якою завідує 
до 1966 р. враховуючи появу нової галузі в хімічній науці – ,,хімію 
напівпровідників”, – в 1964 р. вперше серед хімічних факультетів 
університетів України він організовує в УжДУ спеціалізацію сту-
дентів з хімії напівпровідників, а в 1966 р. з такою назвою і кафедру, 
перейменовуючи її з часом в кафедру ,,хімії твердого тіла і напівпро-
відників”, якою завідує до 1976 року. Ідея організації такої кафедри 
і нового наукового напрямку у нього виникає ще у 50-і роки, коли 
він захопився питанням адсорбції і каталізу на напівпровідниках. 
творчо опрацювавши ідеї н. о. Горюнової, М. І. Головей на основі 
електронної будови атомів та їх розміщення в періодичній системі, 
а звідси і передбачуваного характеру хімічної взаємодії розробляє 
чітку систему одержання складних напівпровідникових речовин у 
вигляді полі- і монокристалів, тонких плівок та склоподібних мате-
ріалів. Для проведення експериментальних досліджень в цій галузі 
ним було створено ряд нових навчальних та наукових лабораторій, 
зокрема, лабораторій по одержанню особливо чистих речовин та 
їх аналітичного контролю; синтезу складних сполук та одержанню 
їх у вигляді моно- та полікристалів, склоподібних та тонкоплівоч-
них матеріалів; дослідженню їх структури (рентгенофазовий та 
рентгеноструктурний аналізи), термодинамічних, термографічних 
та електрофізичних параметрів одержуваних речовин. необхідно 
підкреслити, що саме в цей період (1960–1976 рр.) зусиллями 
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М. І. Головея в УжДУ був сформований самостійний науковий на-
прямок у галузі складних напівпровідникових матеріалів.

Для більш швидкого розвитку започаткованого наукового на-
прямку та обміну досвідом М. І. Головей встановлює тісні контакти 
з провідними спеціалістами в цій галузі ряду наукових закладів 
срср, куди часто направляє на стажування студентів, аспірантів та 
співробітників. Добре розуміючи, що без глибоких фізичних дослі-
джень одержані матеріали не знайдуть практичного застосування, 
він встановлює тісні контакти з кафедрою фізики напівпровідників, 
якою завідував проф. Д. в. Чепур. так, під керівництвом М. І. Го-
ловея було підготовлено ряд спеціалістів-матеріалознавців, разом 
з якими одержано десятки складних речовин, що представляють 
інтерес як матеріали функціональної електроніки. За результатами 
розроблених методик кафедра заключає госпдоговори з багатьма 
організаціями на значні суми, чим поповнює бюджет університету, 
а кількість співробітників кафедри в 1975 р. зростає до 135 чоловік. 
У 1972 р. при кафедрах фізики напівпровідників та хімії твердого 
тіла і напівпровідників створюється проблемна лабораторія по одер-
жанню і дослідженню складних напівпровідників, в якій М. І. Го-
ловей обіймає посаду наукового керівника хіміко-технологічного 
відділу. Ця лабораторія і стала базою для відкриття в 1992 р. при 
УжДУ науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла. 
Узагальнюючи проведені дослідження, М. І. Головей в 1974 р. в 
Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича ан Урср 
блискуче захищає докторську дисертацію на тему: ,,Дослідження в 
галузі потрійних халькогенідів систем аІ(аІІ)–вУ–сУІ”, а в 1976 р. 
йому присуджено наукову ступінь професора.

одержанням матеріалів, перспективних для проблем функці-
ональної електроніки, технологія яких розробляється на кафедрі 
хімії твердого тіла і напівпровідників Ужгородського університету, 
зацікавилося Міністерство хімічної промисловості та керівники 
всесоюзного науково-дослідного інституту монокристалів з м. Хар-
кова, що сприяло створенню в липні 1976 р. в м. Ужгороді науково-
дослідної спецлабораторії нелінійних і електрооптичних кристалів 
внДІ монокристалів. начальником цієї лабораторії призначається 
М. І. Головей, при цьому він одночасно залишається професором 
створеної ним в університеті кафедри. За розробленим М. І. Голове-
єм чітким планом структури лабораторії, при безпосередній участі 
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у його виконанні, опираючись на молодь – своїх учнів, за короткий 
час було створено всі необхідні умови для успішного виконання на-
укових досліджень. саме з цією лабораторією, а в подальшому – і 
з відділом оптичних матеріалів квантової електроніки Інституту 
електронної фізики нан України пов'язаний третій етап наукової 
діяльності М. І. Головея – етап продовження наукових досліджень 
в галузі складних халькогенідних матеріалів, розробка фізико-
хімічних основ і технологій одержання монокристалів та тонких 
плівок халькогенідних та кисневих сполук як функціональних 
матеріалів акустооптики і нелінійної оптики, оптоелектроніки, на-
півпровідникової і лазерної техніки та дозиметрії. протягом десяти 
років існування спецлабораторії нелінійних і електрооптичних 
кристалів вдалося виконати низку урядових постанов по розробці і 
впровадженню в практику технології одержання нових монокрис-
талів для потреб нелінійної оптики, акустооптики й електрооптики, 
захисних і просвітлюючих та інтерференційних покрить оптичних 
елементів лазерної техніки (зокрема для потужних технологічних 
лазерів). У 1986 р. лабораторія переведена в Ужгородське відді-
лення Інституту ядерних досліджень ан України. За пропозицією 
М. І. Головея лабораторія була реорганізована у відділ оптичних 
матеріалів квантової електроніки, яким він завідував до виходу 
в 1990 р. на пенсію. в листопаді 2003 р. на запрошення київ-
ського славістичного університету організує кафедру економіки і 
природничих  дисциплін в Закарпатській філії ксУ, якою завідує 
і сьогодні.

своїми науковими дослідженнями, створенням наукових та 
навчальних лабораторій, організацією випуску спеціалістів в цій 
сучасній галузі хімічної науки М. І. Головеєм створено потужну на-
укову школу в галузі хімії і технології складних напівпровідникових 
сполук як матеріалів функціональної електроніки. в роки роботи в 
університеті М. І. Головей проводить надзвичайно важливу роботу 
не тільки безпосередньо в університеті. він надає допомогу ряду 
підприємств і шкіл області (виноградівський завод сантехнічних 
виробів, вертолітний завод в с. Дубове, Мукачівський завод комп-
лектних лабораторій, перечинські заводи ,,стеатит” та лісохімком-
бінат та інші). він депутат Ужгородської міської ради, народний 
засідатель обласного суду, голова товариства ім. Д. І. Менделєєва, 
член обласного правління товариства ,,Знання” і т.д. вперше серед 
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університетів України організовує хімічні олімпіади юних хіміків. 
всіма засобами сприяє розвитку серед студентської молоді спорту, 
художньої самодіяльності, покращуючи цим їх активність і фахову 
підготовку. М. І. Головей – організатор ряду всесоюзних наукових 
конференцій, виступає з доповідями та лекціями, приймає участь 
в обміні досвідом не тільки в ряді наукових і навчальних закладів 
срср, але також у Чехословаччині, Угорщині та Югославії.

створена М. І. Головеєм наукова школа успішно розвива-
ється і сьогодні. Започатковані ним дослідження продовжуються 
в Ужгородському національному університеті під керівництвом 
професорів Є. Ю. переша та Ю. М. височанського, у волинському 
університеті – завідувача кафедри проф. І. Д. олексеюка, у Мінсько-
му інституті електроніки – проф. І. в. Боднара, в Ужгородському 
відділенні запису інформації ан України с.н.с. о. в. Богданової, в 
Інституті електронної фізики нан України під керівництвом проф. 
п. п. пуги та інших. 

М. І. Головей є спеціалістом в галузі неорганічного синтезу, 
росту кристалів, фізичної хімії та матеріалознавства функціональної 
електроніки. в цих галузях ним опубліковано біля 350 наукових 
праць, одержано 20 авторських свідоцтв, під його керівництвом 
виконано 39 наукових держбюджетних та госпдоговірних тем.

М. І. Головей неодноразово обирався членом спеціалізованих 
наукових рад ан срср, ан Урср, Державного комітету науки і 
техніки срср, членом наукових спеціалізованих рад по захисту 
кандидатських і докторських дисертацій при Ужгородському і 
львівському державних університетах. він є почесним хіміком 
срср. нагороджений орденом трудового Червоного прапора, ме-
далями ан срср, ан Урср, вДнГ срср, грамотами Міністерства 
освіти Урср, Міністерства вищої і спеціальної середньої освіти 
Урср, рядом інших медалей, грамот, премій, подяк.

під його керівництвом виконали кандидатські дисертації 
15 науковців, а 6 захистили докторські дисертації. Загальним 
визнанням наукових досягнень школи професора М. І. Головея 
є присудження йому та його учням і співробітникам Ю. М. ви-
сочанському, Ю. в. ворошилову, М. І. Гурзану, І. Д. олексеюку, 
Є. Ю. перешу Державної премії України в галузі науки і техніки 
за 2000 р. за цикл робіт ,,Хімія, технологія і властивості складних 
халькоген-галогенних матеріалів”.
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нині в руслі сформованого ним наукового напрямку працює 
10 докторів та понад 50 кандидатів наук. Значний внесок у розвиток 
започаткованого ним наукового напрямку вносять доктора хімічних 
наук Є. Ю. переш, Ю. в. ворошилов, І. Д. олексеюк, М. в. по-
торій, І. Є. Барчій, Й. с. Балог, І. в. Боднар та ряд кандидатів наук, 
якими вивчено характер хімічної взаємодії в багатьох потрійних 
та більш складних системах, розроблено технологію одержання 
понад 200 складних сполук у вигляді моно- і полікристалів, стекол 
і тонких плівок, вивчено їх склад, структуру, фізико-хімічні влас-
тивості, встановлено шляхи їх практичного використання. Школа 
М. І. Головея була організатором ряду всесоюзних та Українських 
конференцій, шкіл і симпозіумів по матеріалознавству в Ужгороді 
(1966, 1969, 1975, 1980, 1988, 1994, 1998, 2000).
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 ЖОВТЕНЬ: 30

яКіВ ГОЛОТА
135річчя від дня народження культурноосвітнього діяча 

(1880–1964)
народився в містечку Бранешти на Буковині. середню освіту 

здобув у коломийській гімназії, яку закінчив 28 травня 1901 р. Ще 
в роки ранньої юності захоплювався військовою справою, а одер-
жавши атестат зрілості, добровільно вступив до австро-угорської 
армії. але потяг до знань його не полишає, тому після одного 
року військової служби з чині кадет-фельдфебеля звільняється у 
запас. 1902 р. поступає на філософський факультет Чернівецького 
університету, який успішно закінчує 1906 р. і одержує кваліфікацію 
середньошкільного професора української мови, історії та географії 
з правом викладання в школах з українською і німецькою мовами 
навчання. стає професором державної вчительської семінарії в Чер-
нівцях, а пізніше у вашківцях на рідній Буковині. 1 серпня 1914 р. 
мобілізований в австро-угорську армію, у якій як офіцер пройшов 
воєнними дорогами упродовж чотирьох років, зазнавши чимало 
важких днів і ночей. наприкінці 1918 р. переходить до Української 
галицької армії, у якій воює проти більшовиків до 31 серпня 1920 р. 
У складі військової частини УГа, яка під командуванням генерала 
клавса відступала перед більшовицькою навалою, опинився в 
Чехословаччині і перебував у містах ліберец та Йозефов, що в 
північній Чехії. Чехословацькі власті дозволили йому викладати 
на гімназійних семінарійних курсах, що були організовані в цих 
містах зразу після утворення Чехословацької республіки. У серпні 
1921 р. як офіцер був переведений до української робітничої сотні 
УГа, яка дислокувалася в Ужгороді. незабаром краєвий відділ шкіл 
підкарпатської русі призначає його директором і професором Бе-
регівської гімназії. але в Берегові він працював недовго. У зв’язку 
з організацією в Ужгороді торговельної академії на чолі з авгус-
тином Штефаном він стає професором руської (української) мови 
та історії новоствореної академії. тут на повну силу розкривається 
його педагогічний талант і любов до культурно-освітньої роботи в 
школі, чим завойовує авторитет серед студентської молоді. Згаду-
ючи добрим словом своїх учителів, колишній учень Ужгородської 
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торговельної академії а нині відомий учений і громадський діяч 
сШа д-р вікентій Шандор пише: ,,Щоправда, олекса приходько не 
був єдиним, кого студенти дуже поважали. До кращих професорів 
торговельної академії належали також Михайло велигорський, яків 
Голота, Іван трухлий, леонід Бачинський, василь Чапля, андор 
Шані та чех стуна”.

 Улітку 1926 р. академія з Ужгорода переселяється до Мукачева, 
куди разом з іншими членами педагогічного колективу переїжджає 
і яків Голота. поряд із викладацькою роботою керує студентським 
самоосвітнім гуртком ,,рідна нива”, на заняттях якого розглядаються 
питання, пов'язані з правописною нормалізацією руської (україн-
ської) мови, заслуховуються реферати студентів на краєзнавчі та 
інші теми. приємні спогади про мукачівський період роботи якова 
Голоти залишилися у шанованого нами вікентія Шандора вже як 
слухача четвертого річника Мукачівської торговельної академії: 
,,професор Голота стався нашим класним керівником і як викладач 
повністю відповідав високим вимогам педагогічної роботи як щодо 
ведення викладів, так і щодо нашого національного виховання. Це 
був справжній козак тілом і душею”.

на запрошення а. волошина повертається в Ужгород і з 
1 вересня 1938 р. стає тут професором руської (української) мови 
та історії. одночасно завідує шкільною бібліотекою, працює клас-
ним керівником, керує роботою ,,пласту” і драматичного гуртка, 
виступає з доповідями на урочистих вечорах. як на уроках, так і в 
позаурочний час професор Голота вміло прививав любов до України 
і її героїчного минулого, послідовно відстоював ідею соборності 
Української держави. Це була людина великої і щедрої душі, друг і 
щирий порадник молоді, тому так горнулися до нього семінаристи. 
роль я. Голоти у патріотичному вихованні студентської молоді від-
значив колишній гімназист М. Бабидорич: ,,У вчительській семінарії 
під крилом її директора а. волошина, зі старань таких викладачів, 
як яків Голота, тут панував український дух, культ козацтва, на 
урочистостях майже всі учні з’являлися у вишиванках”. 

але більшу частину свого вільного часу яків Голота присвячу-
вав краєвому товариству ,,просвіта” як управитель його канцелярії, 
організатор просвітянських з’їздів та іншої культурно-освітньої 
роботи. У народному будинку ,,просвіти” він зустрів свою майбут-
ню дружину володимиру Микитюк, яка приїхала на Закарпаття з 
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коломиї як професійна просвітянська працівниця. проживали вони 
в окремому будинку на підградській вулиці, а свої літні відпустки 
проводили у селі тур’я ремети.

30 жовтня 1938 р. був одним з організаторів патріотичної 
маніфестації в Ужгороді, якій перешкоджали різні антиукраїнські 
елементи. Дійшло навіть до серйозної сутички між ворожими 
терористами і групою маніфестантів, що, приїхали поїздом із пе-
речинщини та Березнянщини. про роль у цій маніфестації якова 
Голоти як представника ,,просвіти” згадує у своїй монографії 
наш земляк, професор із сШа петро стерчо: ,,навіть поважному 
громадянинові, що очолював Березнянщину, професорові Голоті 
доводилося брати активну участь в обороні безборонних дівчат і 
дітей, що прибули масово в національних строях, і на яких наки-
нулися терористи насамперед”. 

працюючи в школах підкарпатської русі, я. Голота займається 
і науковою роботою, його увагу привертає, зокрема, питання право-
писної нормалізації руської (української) мови, яка була в писем-
ному вжитку при чехословацькому режимі. про одну з його статей, 
що була опублікована в третьому річнику часопису ,,подкарпатська 
русь” під назвою ,,тверде чи м’яке ,,л”, згадує Й. о. Дзендзелів-
ський, аналізуючи вміщені в ньому матеріали за 1923–1936 р.

У листопаді 1938 р. професор Голота переїжджає до Хуста, де 
разом з а. Штефаном бере активну участь у створенні міністерства 
шкільництва карпатської України. але невдовзі уряд посилає його 
до севлюша на допомогу о. василеві лару при організації там 
державної учительської семінарії, яка утворювалася із слухачів 
Ужгородської і Мукачівської семінарій, що не бажали залишатися 
на окупованій території. З початком навчання, в другій половині 
грудня 1938 р., він стає заступником директора василя лара і профе-
сором української мови та історії, працює класним керівником 4-го 
річника, активно організовує всю виховну роботу школи. У своїх 
спогадах про улюбленого професора колишній гімназист Іван Феке-
та писав: ,,Згадую часи навчання в севлюшській семінарії, і переді 
мною постає підготовлений профессором Голотою урочистий вечір, 
присвячений 125-й річниці від дня народження т. Г. Шевченка, 
який відбувся в суботу 11 березня 1939 р. в залі міського будинку 
культури. поряд із літературною частиною програми студентський 
хор під керівництвом процесора музики і співу Юрія костюка з 
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великим успіхом виконав ,,пісню січових стрільців” композитора 
Філарета колесси на слова осипа Маковея”. 

У понеділок 13 березня 1939 р. у семінарії ще йшло нормальне 
заняття за розкладом. У вівторок, 14 березня, усі класи спорожніли. 
З боку південного кордону від села Фанчикова доносився гуркіт ку-
леметів і рушниць. Зранку нас інформували, що український кордон 
порушили мадярські терористи, т. зв. соботчопот (уг. szabadcsapat), 
і їх необхідно зупинити. У класі 4-го річника зібралися всі ті наші 
хлопці, котрим була дорога воля карпатської України, хто готовий 
був віддати за неї життя. Частина семінаристів розійшлася по своїх 
домівках. Уся організація боротьби слухачів семінарії з наступа-
ючим ворогом лягла на плечі я. Голоти. Його надійний помічник 
Михайло козичар наспіх сформував бойову роту і заспокоював нас, 
що з військових казарм скоро піднесуть зброю, а професор Голота 
розповідав про героїчну боротьбу українського козацтва з ворогами 
України. але вибухи гармат і мінометів поступово наближалися до 
севлюша. Затримуватися далі у цьому місті без зброї було недо-
цільно. У післяобідні години під керівництвом професора Голоти з 
піснею ,,ой у лузі червона калина похилилася” ми вирушили в до-
рогу до Хуста (біля 80 чоловік), щоб там одержати зброю і вступити 
в бій. оскільки в мене був велосипед, мені було доручено їхати до 
Хуста в штаб ,,січі” і повідомити, що семінаристи в дорозі, що їм 
потрібна зброя. своє завдання я виконав, але, повертаючи з Хуста, 
хлопців я не зустрів, бо з великої копані січовики відправили їх 
динбусом до королева. я поїхав знову до Хуста, щоб там заночу-
вати. та перебути цю ніч мені довелося в селі Іза, бо в місті після 
збройної сутички січовиків із чеськими жандармами і військовими 
було неспокійно, на нічліг мене не приймали. вранці 15 березня я 
поспішав на допомогу друзям і доїхав до рокосівського красного 
поля, де вже січовики і семінаристи вели запеклий бій з мадярськи-
ми окупантами. але безрезультатно, бо наступала до зубів озброєна 
регулярна армія. тільки тепер професор Голота як командир цієї 
лінії оборони переконався, що без оголошення війни з таємним 
дозволом Гітлера фашистська Мадярщина окуповує Закарпаття. 
один із учасників цього бою, слухач 4-го річника семінарії карло 
Горват згадував: «До нас підійшов наш класний керівник (уже під 
час бою) яків Голота і схвильовано сказав: ,,Хлопці! нас зраджено. 
З дозволу німецького уряду угорські війська окуповують карпат-
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ську Україну. нам не під силу зупинити і відбити агресора. Дарма 
проллємо кров і віддамо своє невинне життя. скоріше відступайте 
і спасайтеся!”

після повної окупації краю більшість учасників цієї битви ки-
нуто в концтабір ,,ворюлопош” на околиці ніредьгази, а професор 
Голота 16 березня арештований окупантами в тячеві, де в тюрмі 
пробув 8 діб. після багатьох допитів 24 березня його випустили на 
волю як офіцера австро-угорської армії. наприкінці березня 1939 р. 
я. Голота разом із дружиною виїхав до відня, а через деякий час 
переселився на постійне місце проживання до міста Брно на Мо-
равії. але спокійно жити йому не довелося і в еміграції. під час 
Другої світової війни, незважаючи на пенсійний вік, відправлений 
на примусові роботи в німеччину. спочатку працював у містах 
Гросберген та Мосбург, а пізніше у відні. по війні продовжив 
активну громадсько-політичну і культурно-освітню роботу серед 
українців Чехословаччини. помер 17 вересня 1964 р. у Брно і по-
хований на центральному кладовищі міста.

СЕрГІЙ ФЕдАКА 

Джерельні приписи:
1. Голота я. від королева до Хуста // карпатська Україна в боротьбі. – Ужго-

род, 2005. – C. 140-142.
***

2. Бабидорич М. повернення із забуття : [в т. ч. про я. Голоту] // Закарпатська 
правда. – 1992. – 25 берез. – с. 4.

3. Горват к. поїзд мертвих на красному полі : [в т. ч. про я. Голоту] // тиса. – 
1994. – № 3-4. – C. 103-113.

4. Дзендзелівський Й. о. ,,який мы народ и який наш язык?” : [в т. ч. про 
я. Голоту] // карпатський край. – 1995. – № 9-12. – C. 42-51. 

5. Фекета, Іван. професор із красного поля у спогадах учнів : [видат. 
педагога і громад. діяча я. Голоти] / І. Фекета // новини Закарпаття. – 
1999. – 6 лют. – C. 14. : портр.

***
6. вегеш, Микола Миколайович. Голота яків : [культ.-освіт. діяч, проф. 

Мукачів. торг. акад.] / М. М. вегеш // Енциклопедія сучасної України. – 
т. 6 : Го - Гю. – к., 2006. – с. 105.

7. Фекета, Іван. професор яків Голота у спогадах учнів : [видат. педагог і 
громад. діяч в нашому краї у 20-і – 30-і рр. XX ст.] / І. Фекета // календар 
,,просвіти” на 2006 рік. – Ужгород, 2006. – с. 103-106. : портр.



234

***
8. педагоги та освітньо-культурні діячі першої половини XX століття : [в т. 

ч. про я. Голоту] // освіта Закарпаття : монографія / в. в. Химинець, 
п. п. стрічик [та ін.]. – Ужгород : карпати, 2009. – с. 126-128. : фот.

9. стерчо п. карпато-українська держава. – львів, 1994. – C. 288.
Зі змісту: [про я. Голоту]. – с. 69.

10. токар, М. Ю. Голота яків : (1880–1964) / М. Ю. токар // вони боронили 
карпатську Україну : нариси історії нац.-визвол. боротьби закарпат. 
українців / Закарпат. облдержадмін. ; н.-д. ін-т карпатознавства ; УжнУ ; 
під. ред. М. М. вегеша. – Ужгород : карпати, 2002. – C. 471-479. 

11. Фекета, Іван. яків Голота : (1880–1964) // карпатська Україна : док. і 
матеріали : хроніка подій : персоналії т. 2. / упоряд. с. Д. Федака ; ред-
кол.: І. І. качур ; М. М. вегеш [та ін.] ; ред. Д. М. Федака. – Ужгород : 
Закарпаття, 2010. – с. 460-465. : портр.

12. Шандор в. спомини. карпатська Україна 1938–1939. т. 1 / Шандор в. – 
Ужгород : Гражда. – карпат. союз: ню Йорк, 1996. – 388 с.
Зі змісту: [про я. Голоту]. – с. 56, 58-61, 84, 87-89, 344.

ЛИСТОПАД: 1

МИХАЙЛО ОМеЛянОВИЧ ПОПОВИЧ
85річчя від дня народження скульптора (1930–2011)

відомий український скульптор, член національної спілки 
художників України, Михайло омелянович попович вніс вагомий 
вклад у самобутнє образотворче мистецтво Закарпаття. сповідуючи 
високі принципи гуманізму, митець послідовно присвятив свою 
творчість рідній країні, народу і простій людині праці. символіч-
но і дуже промовисто через його долю і творчість переломилися і 
грозові роки страшної війни, і повоєнні очікування добра, щастя, 
і мирні будні трудівників. але, найголовніше, у творчості скуль-
птора Михайла омеляновича поповича яскраво звучала тема його 
сучасника.

скупі, майже лаконічні рядки біографії Михайла поповича 
нагадують відповіді на анкету: був, служив і так далі. Знайомство 
з життєписом людини часто стає ніби каркасом, матрицею, на якій 
вже нанизуються емоції, обставини, причини. Цей спосіб форму-
вання образу подібний до процесу створення пластики. 

©  л. Біксей, 2014
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1 листопада 1930 р. в селі Біленький на Херсонщині побачив 
світ хлопчик Михайло попович. практично незадовго, того ж таки 
1930 р., сім’я переїжджає в Харківську область. тут проходить ди-
тинство і молодість обдарованого юнака. роботящі руки хлопчини 
знадобилися і родині, і країні. як тільки Харківська область була 
звільнена від гітлерівських окупантів, був призов до радянських 
будівельних військ для відновлення комунікацій, побудови шкіл. 
Діти країни повинні були бути за партами 1 вересня. Михайло 
пішов добровольцем у будівельний батальйон, відбудовувати Хар-
ківщину. Будучи від природи скромною людиною, ніколи не виді-
ляв свої заслуги перед суспільством у роки війни. сім’я зберігає 
довідку про його участь у війні добровольцем. У 1946 р. вступив 
до Харківського училища прикладного мистецтва. тут він навчався 
упродовж 1946-1949 рр. потім – львівський державний інститут 
прикладного і декоративного мистецтва. роки навчання 1949–1955. 
Закінчив факультет художньої обробки дерева. викладачами з фаху 
були І. в. севера, а. Ф. оверчук.

після закінчення інституту та одержання диплому Михайло 
омелянович попович був спрямований на роботу в Ужгородське 
училище прикладного мистецтва. потрібно було фахово зміцнюва-
ти викладацький склад першого мистецького закладу Закарпаття. 
саме М. попович – майстер-різьбяр, професіонал – очікувано вніс 
новий струмінь у творче середовище краю. віддано служачи музі 
педагогіки, Михайло зростав творчо і сам. спостерігаючи за відо-
мими майстрами І. Гарапком, в. свидою, підвищував свої знання. 
У ранні 50-ті роки в училищі фахові дисципліни – рисунок, живо-
пис, композицію – викладали а. Ерделі, Й. Бокшай, Е. контратович, 
а. Борецький, Ш. петкі. 1955–1966 – період чесного і відданого 
служіння мистецтву, педагогіці, ремеслу. З-під різця майстра М. по-
повича виходять тривимірні скульптури з дерева ,,Борці”, ,,Бокора-
ші”, ,,проводи партизан”, ,,карпатський опришок”.

У 1958 р. в Ужгород приїздить на роботу в училище прикладно-
го мистецтва добрий приятель Михайла омеляновича ще з львова, з 
часів студентства. Це був костянтин лозовий (1930–1976). Закінчив-
ши навчання у львівському інституті прикладного та декоративного 
мистецтва, молодий художник-керамік одержує творчу домівку в 
Ужгороді. к. лозовий був не просто другом, він був однодумцем 
Михайла. тривала співпраця М. поповича та к. лозового приносила 
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добрі результати. Цікавими для публіки виявилися твори, виконані 
у співавторстві: ,,Збір винограду” (гіпс), ,,портрет Борканюка” 
(дерево), ,,лісоруб” (дерево) тощо. Успіх приходить до них удвох, 
ніби сприяючи розширити діапазони польоту творчої думки. новий 
тандем майстрів збагачується новими знахідками у технологічних 
процесах пластики. З виставки до виставки зростала майстерність 
к. лозового та М. поповича. 

У 1963 р. Михайло омелянович попович став членом на-
ціональної спілки художників України. рекомендації для вступу 
дають в. свида, а. кашшай, в. Берец. 

Михайло омелянович попович активно бере участь у облас-
них – з 1956 р., всеукраїнських – з 1957 р., закордонних – з 1966 р. 
виставках. портретну галерею сучасників гідно репрезентують 
твори, виконані у різні часи. Це і скульптурні твори 1964 р. до 
виставки на честь 150-річчя від дня народження т. Шевченка, і 
пам’ятні знаки діячам культури. погруддя роботи Михайла попо-
вича ,,портрет Йосипа Бокшая” 1985 р. переконує у майстерності 
виконання. реалізм втіленого в шамоті образу має глибоко інди-
відуальне бачення і сприйняття. передати не тільки зовнішню 
подібність, а й внутрішнє напруження особи важливо. скульптор 
спрямовує увагу глядачів до непростого світу художника. відомо, 
що 1970-ті роки були важкими для Й. Бокшая. почалися проблеми, 
хвороби. стан здоров’я погіршувався. авторський портрет митця, 
виконаний прижиттєво, майже документально-фотографічний. 

У 1970-ті роки з-під різця Михайла омеляновича виходять 
твори, які зайняли гідне місце в колекції Закарпатського обласно-
го художнього музею ім. Й. Бокшая: ,,побратими”, 1975 (дерево), 
,,після бою”, 1973, ,,розвідник”, 1976, ,,старі лісоруби”, 1979. по-
пович достовірно-точно відтворив у дереві невеличкі епізодичні, 
але вагомі постаті людей. атмосфера бою наглядно передана через 
самотність коня, що втратив вершника. Малі розміром дерев’яні 
пластини несуть потужну енергетику емоцій. автор прагне через 
ритми обробленого дерева розкрити душу людини, яка дуже враз-
ливо сприймає цей навколишній світ. Мала за розміром пластика 
М. о. поповича несе в собі потужний романтичний струмінь. 
скульптор розкриває ліричність, навіть музичність своїх творів. 

У творчості Михайла поповича виявилися тенденції до 
дивовижного симбіозу, комбінації або сплаву матеріалів, технік 



237

тощо. таке стилістичне поєднання вносило імпульс новизни та не-
сподіванки у авторське потрактування теми. вперше у 1970-х рр. 
автор звертається до виконання пластики у оргсклі, засобом ор-
галіту та кераміки. нові і новітні матеріали приносили не тільки 
нові, інакші, можливості ретельного опрацювання форми шляхом 
відливу. Художник апробував досконалу імітацію з надання ма-
теріалу вигляду металу. Цей спосіб вибудови ілюзорності, майже 
голографічної додавав відчутної матеріальності твору мистецтва. 
попович застосував подібний прийом з оргалітом у портретах, зо-
крема ,,Ф. Дзержинський”, 1983 р. поряд з технологіями кераміки 
та скла, в тому числі органічного, Михайло омелянович працює і 
в дереві, мармурі.

 стихія дерева як живого елемента особливо сприяє авторсько-
му порозумінню з навколишнім світом. Цей світ дуже часто постає 
у зверненні до минулого народу, до його історії і культури. Десь 
із глибин колективної підсвідомості випливали вимріяні чи бачені 
образи квітів, символів, хрестів. автор прагне сумістити стихії 
дерева і глини, тобто кераміки, кольорових полив, сплавів. якась 
метафізика відчуття постає з його відвертої реальності дерев’яних 
скульптур ,,садівники”, 1986 р., керамічних ,,на базарі”, 2003 р. 
І все ж, у симфонії кольору митець часто обирає народнопісенні 
символи-знаки: червоне, синє, біле. саме ця нота етнічної іденти-
фікації окреслює ,,козацькі хрести”, 1994 року. Хрест як символ на 
прапорі війська Запорізького, козацтва, як ідея обраності Богом, є 
потужним елементом 4-ох частинної композиції. паралель до на-
тільних хрестів козацтва, до іконок та іконостасів відчутна у творі. 
авторський ,,опус” ,,козацькі хрести” 1994 р. демонструє вдале 
поєднання декоративних пластик та дерева. він нагадує поширені 
в часи козацтва кам’яні хрести на могилах. 

скульптору М. поповичу громадськість міста Ужгорода вдяч-
на за лаконічний і водночас романтичний пам’ятник о. пушкіну 
1979 р. Цей пам’ятник став виразним акцентом на площі, яка ви-
ходить до ріки Уж і носить ім’я російського поета. 

Для творчого стилю Михайла омеляновича поповича харак-
терною рисою є прагнення до реалістичної достовірності. таким 
стилістичним вирішенням майже документальної подібності 
означений ще один скульптурний твір Михайла омеляновича по-
повича. виконаний у 1991 р. ,,портрет письменника олександра 
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Маркуша” є взірцем класичної скульптури. Для цього образу автор 
використовує білий мармур. авторитетний педагог, громадський 
діяч, український прозаїк і видавець, о. І. Маркуш (1891–1971) по-
стає зосереджено-сконцентрованим. Зовнішня подібність портрета 
підтверджує майстерність митця. автор вдало вирішує питання 
анатомічної побудови, чим переконує глядача у бездоганному і 
віртуозному володінні технікою різьблення.

як справжнього скульптора, Михайло омеляновича поповича 
завжди приваблювали люди. образи сучасників митця зберігають 
епоху, країну, час. сам митець теж живе своїми творіннями. вони 
прикрашають будинки, санаторії, площі. Героями творів Михайла 
омеляновича поповича були відомі і невідомі, чоловіки і жінки, 
діячі культури і мистецтва. У мріях авторських останніх, непростих, 
років життя була ,,дрібна” пластика. вона зігрівала душу і серце, 
втілювала плани, філософствувала як японські фігурки-постаті ,,не-
цке”. але важко служили вже пальці. Мрії залишились мріями. 

нашого земляка, Михайла омеляновича поповича, уродженця 
сонячної Херсонщини, не стало 7.03.2011 року. Багато зробив за 
своє земне життя працьовитий і обдарований скульптор Михайло 
омелянович попович. Мистецтво скульптора М. о. поповича гідно 
репрезентує Україну. твори майстра М. поповича закуплені Мініс-
терством культури та мистецтв України, зберігаються в колекціях 
музеїв України, росії. навіть після смерті митця окремі твори автора 
завдяки його сім’ї одержали музейну прописку в Закарпатському 
обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая.
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ЛИСТОПАД: 9

сеРГіЙ ОЛеКсіЙОВИЧ МіщенКО
90річчя від дня народження фронтовика,  

вченогоісторика, педагога і адміністратора вищої школи 
(1925–1986)

За роки навчання на історичному факультеті Ужгородського 
державного (тепер національний) університету (1978–1983) довело-
ся слухати лекції багатьох викладачів. Усі вони залишили певний 
слід у моїй пам’яті. До когорти улюблених наставників належав 
сергій олексійович Міщенко – кандидат історичних наук, доцент, 
великий правдолюб, захисник студентів і колег. З ним можна було 
поділитися своїми проблемами, переживаннями, і отримати реаль-
ну підтримку. саме тому пам’ять про цю особистість живе, а його 
доб рі справи не забуваються.

сергій Міщенко народився 9 листопада 1925 р. в селі Іван-
город (тепер Бахмацького району Чернігівської області) в сім’ї 
електромонтера залізниці. Через 8 років батька перевели на роботу 
на станцію корсунь (тепер корсун-Шевченківський Черкаської об-
ласті). тут хлопчина пішов у перший клас залізничної школи № 25. 
перед початком війни закінчив восьмий клас. З серпня 1941 р. по 
лютий 1944 р. перебував на тимчасово окупованій території. Щоб 
уникнути вивезення на примусові роботи до німеччини, працював 
різноробочим на залізниці. після звільнення м. корсунь у лютому 
1944 р. був мобілізований до лав Червоної армії, в 131-й окремий 
батальйон зв’язку, що входив до складу 2-го Українського фронту. 
За рік був двічі поранений, результатом другого стала ампутація 
правого передпліччя і передчасна демобілізація.

У 1945–1947 рр. сергій Міщенко навчався у сШ № 1 м. кор-
сунь, де й одержав атестат зрілості. після чого вступив на істо-
ричний факультет київського державного (тепер національний) 
університету ім. т.Г. Шевченка. вчився дуже добре і, мабуть, тому 
Державна екзаменаційна комісія рекомендувала його в аспірантуру. 
він скористався цим шансом і у 1952–1955 рр. навчався в денній 
аспірантурі. Достроково захистив кандидатську дисертацію. З 1 ве-
ресня 1955 р. працював на історичному факультеті Ужгородського 

© М. олашин, 2014
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університету на таких посадах: старший викладач (1955–1959), 
доцент (1959–1971, 1983–1986), професор (1971–1983), завідувач 
(1972–1983) кафедри історії срср, декан (1962–1974). тобто, життя 
наставника було активним, насиченим добрими справами, чимали-
ми здобутками в науковій, педагогічній, адміністративній роботі. 
на жаль, трагічний день 4 квітня 1986 р. став останнім у земному 
життєписі цієї непересічної особистості.

навчаючись в аспірантурі, молодий науковець почав досліджу-
вати проблему розвитку освіти в Урср у 1946–1950 роках. варто 
підкреслити, що до цієї справи він підійшов дуже відповідально 
і сумлінно. Історик наполегливо і цілеспрямовано опрацював по-
трібні матеріали поточних архівів різних установ і організацій 
(Міністерство освіти Урср, Центральний комітет профспілок 
працівників початкової і середньої школи, київський обласний від-
діл народної освіти, київський обласний інститут удосконалення 
вчителів, київський міський відділ народної освіти та ін.). Було 
зібрано великий фактичний матеріал, проаналізовано нормативно-
правову базу, що регламентувала розвиток середньої освіти. Усе це 
дозволило вченому прослідкувати динаміку розбудови середньої 
школи, а саме: показати темпи будівництва чи відбудови шкіл, 
підготовки педагогічних кадрів, забезпечення шкільних установ па-
ливом, а вчителів – квартирами, розбудови мережі шкіл-інтернатів, 
надання дітям-сиротам матеріальної допомоги, невпинного зрос-
тання контингенту школярів (у 1950–1951 навчальному році він 
становив 6435700 учнів), розвитку шкіл робітничої і сільської 
молоді, забезпечення навчальних закладів меблями, підручниками, 
технічними засобами навчання. окремо вчений торкнувся питання 
розвитку освіти в західноукраїнських областях. розкрив і проблему 
функціонування позашкільних установ (палаци піонерів, технічні 
і сільськогосподарські станції, будинки художнього виховання, 
екскурсійно-туристичні станції…). 

як уже було сказано, аспірантуру с. Міщенко закінчив до-
строково і 30 травня 1955 р. на засіданні вченої ради київського 
державного університету ім. т. Г. Шевченка успішно захистив 
кандидатську дисертацію ,,розвиток народної освіти Української 
рср в роки четвертої п’ятирічки (1946–1950)”. вона стала певним 
внеском у дослідження вищеназваної теми.
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працюючи в Ужгородському університеті, сергій олексі-
йович обрав собі нову тему – Україна під час боротьби з Денікі-
ним (1919–1920). З цієї проблеми ним було опубліковано більше 
10 студій. У них глибоко і всебічно розкрито наступні питання: 
злодіяння денікінців на українських землях, мобілізація населен-
ня на боротьбу з ворогом, розмах антиденікінської боротьби та її 
напрямки, відновлення органів державної влади та державного 
управління на визволеній території та ін. Додамо, що історик роз-
робив і опублікував конспект лекцій ,,Боротьба трудящих України 
проти білогвардійської армії Денікіна” (Ужгород, 1963).

третя проблема, над якою працював с. Міщенко, це – розви-
ток економіки західноукраїнських областей у повоєнний період. 
він був автором публікацій про здобутки у галузі сільського гос-
подарства, промисловості, використання сировинних і підготовку 
трудових ресурсів, змагання між трудовими колективами Закарпаття 
і Чернівецької області та східнословацького краю Чехословаччини. 
підкреслимо, що усі його студії базувалися на конкретному фак-
тичному матеріалі.

Ще один напрям наукових зацікавлень сергія олексійови-
ча – це історія рідної Alma mater. він підготував (у співавторстві) 
кілька довідкових видань, а саме: ,,Ужгородский государственный 
университет” (Ужгород, 1981) і ,,Ужгородський державний універ-
ситет = Ужгородский государственный университет” (Ужгород, 
1984). У них коротко викладено історію вишу та його підрозділів. 
писав він і про рідний історичний факультет.

З приємністю констатуємо той факт, що с. Міщенко був при-
родженим педагогом (про це, мабуть, у деякій мірі свідчив і вибір 
теми кандидатського дослідження). студентам викладав нормативні 
курси: ,,Історія Української рср” і ,,Історія срср (доба феодалізму)” 
та спецкурси: ,,Економічні і політичні зв’язки України і росії у другій 
половині XVII ст.”, ,,Громадянська війна на Україні”, ,,Формування 
висококваліфікованих кадрів робітничого класу в західноукраїнських 
областях у роки семирічки (1959–1965)”. сергій олексійович чудово 
знав фактичний матеріал, методику проведення занять, психологію 
студентської молоді. Був викладачем демократичного типу, викликав 
цілковите довір’я, завжди був тактовним. 

Доцент с. Міщенко успішно виконував адміністративні функції 
декана історичного факультету та завідувача кафедри. він усією 
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душею вболівав за справи очолюваних ним підрозділів, невпинно 
дбав про злагоджену роботу науково-педагогічного колективу, 
покращення навчально-виховної роботи, проведення практик, умови 
проживання студентів у гуртожитках, їх дозвілля тощо. Для нього 
не існувало другорядних проблем, дрібниць. він умів захистити як 
студента чи колегу, так і колектив у цілому. тому, усі кому випало 
навчатися чи працювати під керівництвом сергія олексійовича, 
згадують цей період життя тільки з найкращого боку.

Усім добре відомо, що найбільше навантажують того, хто 
сумлінно працює. сказане у повній мірі стосується й с. Міщенка. 
крім основної роботи, у нього завжди було чимало громадських 
обов’язків. так, він був членом вченої ради факультету і університету 
та спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій. 
а ще неодноразово обирався членом бюро Ужгородського 
міськкому компартії України, секретарем та членом парткому 
УжДУ, секретарем партбюро факультету. регулярно виступав з 
лекціями серед населення області. 

своїми успіхами сергій олексійович у значній мірі зав-
дя чував дружині – нінель петрівні. З нею він познайомився у 
1949 р., коли вона розпочала навчання на історичному факультеті 
київського університету. правда, по закінченні першого курсу 
дівчина перевелася у саратовський державний університет 
ім. М. Г. Чернишевського. однак зв’язки молоді люди підтримували 
і у 1953 р. взяли шлюб. а ще через рік народився син сашко, 
згодом – андрійко. Дітей виростили і виховали високопорядними 
людьми. нінель петрівна пережила чоловіка більш як на 25 років і 
відійшла за межу вічності 5 лютого 2012 року. Додамо, що вона теж 
була вченим і педагогом вищої школи (стала кандидатом історичних 
наук, доцентом).

За багаторічну сумлінну працю с. Міщенка було нагороджено 
орденом Червоної Зірки (1967), чотирма медалями, багатьма 
грамотами. крім того, керівництвом університету йому було 
оголошено десятки подяк. але найбільшою нагородою для нього 
були шана і повага студентів, колег, знайомих. тому пам’ять про 
нього продовжує жити. І вона житиме до тих пір, поки ми його 
пам’ятатимемо.
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Е. а. Балагурі (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород, 1966. – с. 33-38.

14. Міщенко, с. о. розвиток сільського господарства Закарпаття за роки 
радянської влади / с. о. Міщенко, а. к. Шеневідько // великий Жовтень 
і розквіт возз’єднаного Закарпаття : матеріали наук. сесії, присвяч.  
50-річчю великої Жовтневої соціалістичної революції, 29 червня-2 липня 
1967 р. / Мв і ссо Урср, Ужгород. держ. ун-т, ан Урср, Ін-т історії ; 
[редкол. : М. в. троян (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : карпати, 1970. – 
с. 348-366. 

15. Міщенко с. о. сировинні і трудові ресурси західних областей Урср для 
розвитку промисловості в 1959–1970 рр. / с. о. Міщенко // культура і 
побут населення Українських карпат: (матеріали республ. наук.конф.) / 
Мв і ссо Урср, Ужгород. держ. ун-т ; [редкол. : І. М. Гранчак (відп. 
ред.) та ін.]. – Ужгород, 1973. – с. 30-38. 

16. Міщенко, с. о. співробітництво робітників західних областей Урср 
з робітничим класом європейських країн соціалізму (1959–1965 рр.) / 
с. о. Міщенко // питання нової та новітньої історії європейських 
соціалістичних країн : темат. зб. / ан Урср, Ін-т історії, Мв і ссо 
Урср, Ужгород. держ. ун-т ; [редкол. : І. М. Гранчак (відп. ред.) та ін.]. – 
Ужгород, 1969. – с. 69-82.

17. Міщенко, с. о. т. Г. Шевченко поборник дружби українського та 
російського народів / с. о. Міщенко // Доповіді та повідомлення 
[УжДУ]. сер. філологічна. – № 6: Матеріали наукової сесії, присвяч. 
100-річчю із дня смерті т. Г. Шевченка / Мв і ссо Урср, Ужгород. держ. 
ун-т; [редкол. : с. п. Бевзенко (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород, 1961. –  
с. 43-49. 

18. Міщенко, с. о. Успіхи народної освіти на Україні в роки четвертої 
п’ятирічки (1946–1950 рр.) / с. о. Міщенко // наукові записки [УжДУ]. 
сер. історична. т. ХХХ : присвяч. 40-річчю радян. України / Мво Урср, 
Ужгород. держ. ун-т ; [редкол. : І. Г. Шульга (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород, 
1957. – с. 153-166. 

19. передрій, о. с. розвиток аграрно-промислового комплексу Закарпатської 
області / о. с. передрій, а. к. Шеневідько, с. о. Міщенко // Закарпаття: 
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минуле і сучасне : збірник / Мв і ссо Урср, Ужгород. держ. ун-т; [ред-
кол. : М. в. троян (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород: УжДУ, 1986. – с. 149-
163. 

***
20. Міщенко сергій олексійович // під покровительством музи кліо: Істо-

ричному факультету Ужгородського національного університету – 60 ро-
ків / Мон України, Ужгород. нац. ун-т; Уклад.: М. в. олашин, М. Ю. то-
кар, Ю. о. остапець, в. І. Фенич. – Ужгород, 2005. – с. 47 : фот. 

21. Міщенко сергій олексйович // олашин М. в. Історичний факультет 
Ужгородського національного університету : біобібліогр. довід. / Держ. 
вищий навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т” ; бібліогр. ред. о.Д. Закривидо-
рога ; відп. за вип. І. о. Мандрик. – Ужгород: Ґражда, 2010. – с. 57-58. : 
фот. 

22. олашин, М. Міщенко сергій олексійович // Українські історики : біо-
бібліогр. довід. сер. „Українські історики” / нан України, Ін-т історії 
України ; [редкол. : в. а. смолій (голов. ред.) та ін.]. – к., 2010. – вип. 3. – 
с. 186-187.

ЛИСТОПАД: 14

МАРія ВАсИЛіВнА ПОТОРіЙ
70річчя від дня народження доктора хімічних наук,  

професора (нар. 1945)
поторій М. в. народилася 14 листопада 1945 р. в с. Макарьово 

Мукачівського району Закарпатської області. в 1963 р. закінчила 
Ужгородську школу-інтернат № 1 і вступила на хімічний факультет 
Ужгородського держуніверситету, який у 1968 р. закінчила з 
відзнакою, отримавши спеціальність – хімік, викладач хімії, – та 
одержала рекомендацію для продовження навчання в аспірантурі. 

трудову діяльність М. в. поторій розпочала у вересні 
1968 р. на посаді асистента кафедри хімії напівпровідників УжДУ. 
одночасно М. в. поторій наполегливо займається науковою 
роботою, яка в цей період присвячена вивченню електрофізичних 
параметрів напівпровідникових матеріалів. У жовтні 1973 р. 
М. в. поторій вступає до заочного відділення аспірантури при 
кафедрі хімії напівпровідників і переходить працювати на посаду 
молодшого наукового співробітника проблемної науково-дослідної 
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лабораторії синтезу і комплексних досліджень властивостей нових 
напівпровідникових речовин. наукові здобутки М. в. поторій 
дали можливість захистити у 1980 р. у львівському державному 
університеті ім. І. я. Франка дисертацію ,,одержання та дослідження 
фізико-хімічних властивостей потрійних селенідів, що утворюються 
в системах Ме–BV–Se” і здобути вчений ступінь кандидата хімічних 
наук. З 1985 р. М. в. поторій працює на посаді старшого наукового 
співробітника пнДл, а в 1992 р. одержує і вчене звання старшого 
наукового співробітника.

М. в. поторій є відомим спеціалістом з напівпровідникового 
матеріалознавства. Займається дослідженням фізико-хімічної 
взаємодії у фосфорвмісних потрійних халькогенідних системах, 
де в якості металевого компонента виступають мідь, срібло, 
цинк, кадмій, ртуть, індій, талій, олово, свинець, сурьма, вісмут, 
а в якості халькогена – сірка та селен. Для всіх досліджених 
систем нею пообудовані діаграми стану псевдобінарних розрізів 
та ізотермічні перерізи потрійних систем. У вивчених системах 
ідентифіковано 38 потрійних сполук, кристалічна структура 11 з 
них повністю розшифрована. Досліджені Марією василівною 
діаграми дозволяють науково обґрунтовувати вибір методів 
синтезу та вирощування монокристалів потрійних фаз. нею 
розроблені оптимальні умови вирощування монокристалів 
фосфорвмісних потрійних халькогенідів методом направленої 
кристалізації з розплаву та методом хімічних транспортних 
реакцій та проведена кристалохімічна класифікація потрійних фаз, 
вперше запропонований механізм формування фосфорвмісних 
халькогенідів. встановлено, що сполуки Sn2P2S6 та Sn2P2Se6 
володіють нестандартно високими значеннями п’єзомодулів і 
піроелектричних коефіцієнтів, завдяки чому вони можуть бути 
конкурентноздатними до кристалів тригліцеринсульфату в якості 
п’єзо- і піродатчиків. 

З 1992 р. М. в. поторій обіймає посаду доцента кафедри хімії 
твердого тіла і напівпровідників, а в 1994 р. в львівському державному 
університеті ім. І. я. Франка захищає докторську дисертацію 
,,взаємодія в системах Cu(Ag, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi)–P–
S(Se)”. У 1995 р. М. в. поторій обирається на посаду професора 
кафедри неорганічної хімії, а в 1997 р. їй присвоєне вчене звання 
професора по кафедрі неорганічної хімії. 
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поторій М. в. є автором близько 150 наукових праць, одержала 
2 авторські свідоцтва на винаходи, нагороджена дипломом друго-
го ступеня за участь у виставці досягнень народного господар-
ства Української рср (1990 р.), є автором монографії ,,професор 
М. І. Головей – фундатор наукової школи матеріалознавства на 
Закарпатті”, протягом ряду років була відповідальним виконавцем 
ряду наукових госпдоговірних та госпбюджетних тем. М. в. по-
торій – член науково-методичної ради УжнУ, член бібліотечної 
ради УжнУ, член вченої ради хімічного факультету, голова науково-
методичної комісії хімічного факультету, систематично входить до 
складу державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних 
робіт студентами хімічного факультету.

вАСИЛЬ ЛЕНдєЛ
Джерельні приписи:

1. поторій, М. в. Дослідження взаємодії в системі CuSbSe2-,,P2Se4” / 
М. в. поторій, с. Ф. Мотря [та інші] // науковий вісник Ужгородського 
університету. – сер. : Хімія. – вип. 30. Ужгород, 2013. – с. 28-31. : 
рис.

2. поторій, М. в. Дослідження фізико-хімічної взаємодії в системі 
CuInP2Se6-In(P2Se6)3 та побудова ізотермічного перерізу квазіпотрійної 
системи Cu2Se-In2Se3-,,P2Se4” / М. в. поторій, с. Ф. Мотря [та інші] // 
науковий вісник Ужгородського університету. – сер. : Хімія. – вип. 22. – 
Ужгород, 2009. – с. 183–187. : рис.

3. поторій, М. в. Фазові рівноваги в системі Sn2P2S6 / М. в. поторій, 
І. п. пріц [та інші] // науковий вісник Ужгородського університету. 
–  сер. : Хімія. – вип. 24.  – Ужгород, 2010. – с. 122-125. : рис.

4. поторій, М. в. Фізико-хімічна взаємодія в системі CuBiSe2-,,P2Se4” / 
М. в. поторій, І. І. Макауз [та інші] // науковий вісник Ужгородського 
університету. – сер. : Хімія. – вип. 25. – Ужгород, 2011. – с. 35-37. : 
рис.

5. поторій, М. в. Фізико-хімічна взаємодія в системі AgInSe2-,,P2Se4” / М. 
в. поторій, І. І. Мотря [та інші] // науковий вісник Ужгородського уні-
верситету. – сер. : Хімія. – вип. 23. – Ужгород, 2010. – с. 29-31. : рис.

6. поторій, М. в. Фізико-хімічна взаємодія в системі CuCrS2-,,P2Se4” та 
вирощування монокристалів CuCr P2S6 / М. в. поторій, с. Ф. Мотря [та 
інші] // науковий вісник Ужгородського університету. – сер. : Хімія. – 
вип. 28. – Ужгород, 2012. – с. 36-39. : рис.

7. поторій, М. в. Характер взаємодії в квазіподвійній системі Cu2S-In2S3-
,,P2S4” / М. в. поторій, с. Ф. Мотря [та інші] // науковий вісник 
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Ужгородського  університету. – сер. : Хімія. – вип. 26. – Ужгород, 2011. – 
с. 26-30. : рис.

***
8. лендєл, в. Г. поторій Марія василівна / в. Г. лендєл // Енциклопедія 

Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 
с. 261-262. : портр.

9.  поторій Марія василівна // наукова еліта Закарпаття : д-ри наук, проф. 
Ужгород. нац. ун-ту / передм. М. М. вегеша. – Ужгород: Гранда, 2005. – 
с. 101-102. : портр.

ЛИСТОПАД: 25

МИХАЙЛО іВАнОВИЧ ГУРзАн
75річчя від дня народження вченогохіміка, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки  
(нар. 1940–2011)

М. І. Гурзан народився 25 листопада 1940 р. в селі лісковець 
Міжгірського району Закарпатської області в селянській сім’ї. се-
редню освіту здобув у 1958 р. в пилипецькій середній школі. на-
ступні п’ять років навчався на хімічному факультеті Ужгородського 
державного університету. трудову діяльність М. І. Гурзан розпочи-
нає в 1963 р. на посаді асистента кафедри загальної та неорганічної 
хімії Ужгородського університету. протягом 1965–1968 рр. навчався 
в аспірантурі при кафедрі хімії напівпровідників Ужгородського  
університету . під керівництвом М. І. Головея займався синтезом 
та дослідженням потрійних алмазоподібних сполук. позитивний 
вплив на формування майбутнього науковця справила творча співп-
раця з колегами у ленінградському фізико-технічному інституті 
імені а. Ф. Йоффе, куди він був відряджений у 1967 р. для про-
ведення експериментальних досліджень. З допомогою професора 
н. о. Горюнової він істотно поповнив свої знання та набув необ-
хідних навичок експериментатора для вирішення проблем синтезу 
та вирощування кристалів напівпровідникових сполук.

після закінчення навчання в аспірантурі М. І. Гурзан деякий 
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час працював старшим лаборантом кафедри хімії напівпровідників 
УжДУ, а з 1970 р. був переведений на посаду старшого наукового 
співробітника науково-дослідного сектору Ужгородського універ-
ситету. Дисертаційну роботу ,,одержання і дослідження моно-
кристалів потрійних халькогенних сполук, що використовуються в 
оптоелектроніці”, М. І .Гурзан захистив в 1984 р. в ленінградському 
державному університеті, тим самим здобувши вчений ступінь 
кандидата хімічних наук, а пізніше – вчене звання старшого на-
укового співробітника. 

У 1987–1988 рр. М. І. Гурзан працював провідним технологом 
сктБ Інституту ядерних досліджень ан Урср, а від 1989 до 1996 р. 
обіймав посаду провідного наукового співробітника Ужгородського 
відділення Інституту проблем реєстрації інформації нан України. 
З 1996 р. і до кінця життя працював старшим науковим співробіт-
ником науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла 
Ужгородського національного університету.

Михайло Іванович є знаним фахівцем у галузі напівпровід-
никового матеріалознавства. основний напрямок його наукової ді-
яльності – розробка технологічних умов одержання та дослідження 
фізико-хімічних властивостей складних халькогенідних матеріалів, 
перспективних для практичного використання в оптоелектроніці, 
зокрема, таких перспективних для оптоелектроніки сполук як 
Ag3AsS3, Ag3SbS3, AgGaS2, CdGa2S4.

У 1977 р. Михайло Іванович започаткував дослідження 
процесів вирощування кристалів цікавого у науковому і практичному 
відношенні сегнетоелектрика-напівпровідника Sn2P2S6 та його 
аналогів, які у подальшому стали об’єктами всесторонніх фізико-
хімічних та фізичних досліджень в Ужгородському університеті.

Гурзан М. І. є співавтором понад 160 публікацій в науковій 
літературі, 9 авторських свідоцтв на винаходи, був учасником 
багатьох всесоюзних та республіканських конференцій і семінарів з 
фізики і хімії складних халькогенідних матеріалів. За роботу ,,Хімія, 
технологія і властивості складних халькоген-галогенних матеріалів 
(1965–1999)” йому в складі творчого колективу УжнУ у 2000 р. 
присвоєне почесне звання лауреата Державної премії України в 
галузі науки і техніки.

вАСИЛЬ ЛЕНдєЛ
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Джерельні приписи:
1. Гурзан, М. и. влияние добавок некоторых примесей на электропроводность 

монокристаллов прустита и пираргирита / М. и. Гурзан, М. п. Боднар, 
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ГРУДЕНЬ: 9

МИКОЛА іВАнОВИЧ БіДзіЛя
85річчя від дня народження вченогобіолога, біофізика, 

радіобіолога, державного діяча (нар. 1930)
Микола Іванович Бідзіля народився 9 грудня 1930 р. у селі 

сасові (тепер виноградівського району Закарпатської області) в 
багатодітній селянській родині, в якій було 8 дітей. початкову школу 
закінчив у рідному селі, горожанську – в королеві, а середню – у 
виноградові. потім навчання на біофаці київського державного 
університету, аспірантура в Інституті фізіології і генетики рослин 
нан України. він – кандидат біологічних наук, біофізик, радіобі-
олог. Має близько 160 наукових праць.

Ще кілька років тому його ім’я було популярне з-поміж 
радіобіо логів, біофізиків. коли затхлість політичного життя респуб-
ліки почала наповнюватись озоновими вітрами народного руху 
України, на політичному обрії з’явилась постать Миколи Івановича 
Бідзілі. 

Микола Бідзіля на початку 1990 р. був обраний головою 
Московської (тепер Голосіївська) районної ради м. києва, згодом 
головою ради і виконкому. 13 липня 1991 р. з його ініціативи було 
вперше піднято синьо-жовтий прапор біля райради. Далі він глава 
райдержадміністрації і представник президента. Займаючи відпо-
відальні посади, допомагав бідним, незахищеним, скривдженим. 
любить Україну і її народ за чесність, відвертість, прямоту. не 
сприймає брехню, несправедливість, підступність, зраду, нахабство, 
хабарництво, корупцію. І веде з ними постійну боротьбу.

І хоча у Миколи Івановича по вінця всіляких турбот, він не 
полишає науку, продовжує вивчати природні радіопротекторні 
речовини, щоб хоч якоюсь мірою знизити смертоносну дію на 
людину радіоактивного забруднення, в якому доводиться жити не 
тільки нам, але й прийдешнім поколінням.

Микола Бідзіля не має дачі, машини, гаражу. Живе в старій 
трикімнатній квартирі. працює над книгами. планує видати малу 
дитячу енциклопедію по екології, бо матеріалу для неї зібрано 
вдосталь. 

Микола Іванович отримує моральне задоволення і моральні 
дивіденди, спостерігаючи, як змінюються люди, як вони політично 
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зростають, прагнуть поліпшити своє становище. Це радує його, бо 
присвятив цій благородній справі усе своє свідоме життя.
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ГРУДЕНЬ: 14

ГАЛИнА АнДРіЇВнА УшенКО 
80річчя від дня народження заслуженої артистки України 

(1935–2004)
Багаторічну історію театрального мистецтва на Закарпатті 

творило чимало знаменитих творчих особистостей, до числа яких, 
поза всяким сумнівом, належить і відома майстриня сцени з багато-
гранним талантом, заслужена артистка України Галина андріївна 
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Ушенко (в різні періоди творчого шляху на сцені виступала під 
прізвищами: ноженко, Ушенко-ноженко, Ушенко).

свою творчу біографію в нашому обласному українському 
музично-драматичному театрі Г. Ушенко розпочинала у співпраці 
з такими талановитими фундаторами його становлення, як заслу-
жені артисти України к. Маринченко, а. ратмиров, в. аведіков, 
М. пільцер, артисти М. сочка, п. Гоца, н. лагодіна… Їй пощастило 
працювати в колективі з відомими майстрами сцени – народною 
артисткою України М. Харченко, заслуженими артистами України 
а. вертелецьким, л. Івановою, в. костюковим, М. Геляс, в. арен-
дашем та іншими.

сценічний талант актриси формувався, збагачувався, розквітав 
під впливом досвідчених режисерів в. авраменка, Г. Ігнатовича, 
о. Гриба, М. курінного, я. Геляса, Ю. Горулі, знаного в краї музи-
канта, композитора і диригента Є. Шерегія, а також таких яскравих 
особистостей, як композитор с. Мартон, балетмейстер к. Балог, 
художники Ф. Манайло, а. коцка, М. Манджуло та інших, котрі 
брали участь у постановці окремих вистав.

народилася майбутня зірка сцени 14 грудня 1935 р. у м. воро-
шиловграді у родині військовослужбовця. У 1941 р. разом з бать-
ками була евакуйована до середньої азії, а після війни в 1946 р. з 
батьками приїхала на Закарпаття до Ужгорода.

Її шлях до театральної сцени був дещо своєрідним і, власне, 
став результатом її активної участі в багатьох осередках народної 
художньої самодіяльності. Здобувши в 1954 р. загальну середню 
освіту в м. Мукачеві, а згодом і отримавши диплом випускниці Хуст-
ського культурно-освітнього училища з кваліфікацією ,,культурно-
освітня робота”, пристрасна любителька нев’янучої краси народної 
пісні, музики, художнього слова впродовж усього творчого життя 
вірою і правдою, своїм невичерпним духовним багатством служила 
його величності мистецтву – театральному і музично-пісенному.

отже, до поступлення на роботу в театрі (1957) Г. Ушенко 
не закінчувала театрального навчального закладу. Її акторською 
школою став сам театр, а також надлюдська сила волі, надзвичайна 
працьовитість, зібраність і незгасна любов до мистецтва. Щоправда, 
під час проживання в Мукачеві вона все ж здобула безцінні уроки ак-
торської науки в Мукачівському народному театрі під керівництвом 
талановитої майстрині сцени софії нижньої. саме вона навчила 
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юну актрису виконувати сценічні ролі з глибоким переживанням 
озвучуваного драматургічного тексту.

артистка здатна була створювати на сцені сильні та без-
компромісні характери, демонструючи неабияку силу волі,високу 
людську гідність, глибинну щедрість всього свого єства. саме 
такий колоритний образ робітниці нюри, котра боролась проти 
аморально-корисливого ставлення до високого почуття кохання, 
створила артистка у виставі ,,в день весілля” в. розова (режисер 
М. курінний, 1968).

У виставі ,,вовчиха” о. ананьєва за повістю о. кобилянської 
(керівник вистави о. Гриб, режисер п. линьов, 1967) Г. Ушенко 
яскраво і переконливо відтворила на сцені образ оксани, що до-
речно підкреслив і один із авторитетних рецензентів, режисер, 
заслужений артист України н. станіславський. У статті ,,вовчі за-
кони старого світу”, опублікованій у газеті ,,Закарпатська правда” 
за 10 січня 1967 р., він писав: ,,серед учасників спектаклю вона 
(Г. Ушенко, в. Г.) особливо переконливо висловила ставлення своєї 
героїні до ненависної і незрозумілої для народу першої світової вій-
ни. при звістці про початок війни і мобілізації хвилююча, бурхлива 
поведінка оксани – Ушенко вражає життєвою достовірністю”.

отже, як бачимо, режисери віддавали їй надзвичайно складні 
ролі, виконання яких було під силу далеко не кожному актору. так 
було і в грудні 1972 р., коли тодішній головний режисер театру 
в. Усенко вирішив поставити на сцені комедію-сатиру ,,Увага, 
какаду!” в. Минка, у якій злісно висміяно міщанство, зокрема у 
ставленні розбещених побутовою скупістю дітей до рідних батьків. 
саме такими було виведено на сцені образи молодого подружжя 
Гупаленків – ніни (Г. Ушенко) та антося (в. подлігаєв), які в погоні 
за дорогими меблями та одягом забули про елементарну родинну 
повагу до матері антося, котру вони виперли ночувати в коридор, 
аби та не забруднила квартирні меблі та килими. огидне міщанське 
нутро ніни переконливо відтворила Г. Ушенко. 

працьовитість артистки, її нестримний потяг до сценічної 
творчості були дивовижними і засвідчили велику любов до улю-
бленої справи. на протязі календарного року вона інколи встигала 
брати участь у багатьох прем’єрних виставах, що вимагало значної 
мобілізації зусиль, наполегливості та постійної настирливості. так, 
до прикладу, у 1961 р. артистка виконувала ролі аж у чотирьох 
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прем’єрних виставах: ,,Дністрові кручі”, ,,пророк”, ,,весілля в 
Малинівці” та ,,Шумить Дніпро”. До того ж вона майстерно во-
лоділа не лише сценічним словом і здатністю створювати яскраві 
характери дійових осіб, але й прекрасними голосовими даними, про 
що свідчить, зокрема, її участь у згаданих вище музичних комедіях 
,,Шумить Дніпро” Д. суптелі і о. рябова (валентина, агроном), 
,,весілля в Малинівці” л. Юхвіда (яринка), в опереті ,,трембіта” 
Ю. Мілютіна (олеся) та інших виставах музичного характеру.

Зокрема, однією з успішних робіт театру критика вважає 
музичний водевіль ,,пісня софії” осетинських авторів р. рубен-
цової і Г. Хугаєва з музикою І. Єльчевої у перекладі з осетинської 
М. Джерелюка (1960, режисер в. Бабич). водевіль позначений 
гострокомедійною спрямованістю, чому, зокрема, сприяла яскрава 
артистичність Г. Ушенко, котра виконувала роль працьовитої до-
ярки софії, закоханої в інженера-механіка Хундагу. як зазначив 
тодішній головний режисер театру Г. Ігнатович у своїх знаменитих 
нарисах з історії українського театру на Закарпатті ,,від гасниці 
до рампи”, артисти ,,…проводили свої сцени на високому рівні 
художньої переконливості, ніде не відходячи від плану спектаклю 
як водевілю”. він же, оцінюючи гру акторів, зокрема і Г. Ушенко, у 
виставі ,,весілля в Малинівці”, писав: ,,…повноцінні вокальні дані 
головних виконавців, добре зіграний акторський ансамбль забез-
печили протягом багатьох років успіх виставі й акторам…”.

артистка полюбляла і успішно виконувала і комедійні ролі. 
не випадково однією з визначних дебютних ролей у її артистич-
ній біографії була роль Галини кочубей у сценічній комедії ,,тиха 
українська ніч” Є. купченка у постановці режисера в. авраменка 
(1958). комедійну роль оксани Миронівни блискуче зіграла артист-
ка у ліричній комедії ,,пора жовтого листя” М. Зарудного (режисер 
Ю. Горуля, 1973).

вагомою частиною багаторічної сценічної праці артистки є її 
активна участь у чисельних гастрольних поїздках.

З колективом театру її гастрольні дороги пролягли до багатьох 
культурних центрів України, Білорусії, кубані, північної осетії, 
Мордовії, Дагестану та інших регіонів колишнього срср, а також 
Чехословаччини, Угорщини та румунії. наприклад, у 1977 р. впро-
довж 90 днів вона разом з колективом театру щедро дарувала свій 
творчий хист жителям оренбурга, орська, Запоріжжя, Бердянська, 
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Мелітополя та інших міст України і російської Федерації, де відбу-
лися десятки творчих зустрічей, майже дві сотні вистав, концертів, 
які переглянуло близько ста тисяч глядачів. то було доволі складне 
фізичне навантаження, але водночас воно давало їй і велике мораль-
не та духовне задоволення. У газеті ,,социалистическая осетия” 
за 6 липня 1982 р. збереглося цікаве фото з текстом: ,,…у сцені із 
спектаклю ,,весілля в Малинівці” – артисти Г. Ушенко та в. арен-
даш”. на цьому фото вона весела, усміхнена, життєрадісна, повна 
життєвої і творчої енергії, щедро дарувала тепло своєї душі і серця 
людям далеких країв. такою і залишилась у пам’яті благодатних 
глядачів, бо ж у свою працю на сцені вкладала глибокі почуття, 
всю міць свого експресивного характеру, завжди викликаючи вибух 
оплесків і голоси подяк. особливо запам’ятались її дуетні виступи 
із талановитим актором василем подлігаєвим, також улюбленцем 
публіки.

отже, підсумовуючи сказане, слід відмітити, що за роки 
роботи в обласному українському музично-драматичному театрі 
талановита і працелюбна актриса зіграла безліч як головних, та і 
епізодичних ролей у драматичних і музичних виставах. серед них 
особливо яскравими, колоритними, художньо та сценічно правди-
вими були такі ролі, як наталка (,,наталка-полтавка” І. котлярев-
ського), Мелашка (,,наймичка” І. карпенка-карого), Дарина (,,ой, 
не ходи, Грицю” М. старицького), Уляна, а потім одарка (,,сватання 
на Гончарівці” Г. квітки-основ’яненка), нюрка (,,в день весілля” 
в. розова), Юлка, Ганка (,,Жменяки” за М. томчанієм), Хівря (,,со-
рочинський ярмарок” М. старицького).

як бачимо, впродовж 34-річної сценічної праці її творчі уподо-
бання змінювались, вона пробувала свої сили і досягала відрадних 
результатів у різножанрових виставах. Зокрема, в останні роки своєї 
творчості все більше помітне тяжіння актриси до гострохарактерних 
ролей з яскраво вираженими гумористичними та комедійними ри-
сами, вона демонструє свої мистецькі можливості у різнопланових 
акторських роботах. серед створених майстринею сцени колорит-
них образів останніх років слід виділити ролі параски (,,в степах 
України” о. корнійчука), Баронеси фон Боценгейм (,,пригоди 
бравого солдата Швейка” за я. Гашеком), Гелени (,,Голос великої 
ріки” Д. кешелі), терпелихи (,,наталка-полтавка” І. котляревсько-
го), векли (,,Зона” М. куліша) та інших.
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невдовзі після виходу на пенсію вона пішла з театру, бо відчу-
ла, що душевний стан, рівень внутрішнього горіння не може сповна 
компенсувати природне прагнення покоряти зі сцени серця глядачів. 
вважала, що з віком у актора поволі згасає творче горіння, котре 
так палало у молоді роки, то ж він мусить бути до кінця чесним 
перед своїм сумлінням і перед тими, кому покликаний служити 
своїм талантом.

За багаторічну творчу діяльність Г. Ушенко удостоєна по-
чесного звання заслуженої артистки України (1977) та багатьох 
інших нагород. вона відійшла у вічність у 2004 р. разом із своїм 
чоловіком володимиром павловичем Ушенком, котрий і сьогодні 
в облмуздрамтеатрі працює на відповідальній посаді завідувача 
постановочною частиною, актриса своїм непересічним і багато-
гранним талантом внесла вагомий вклад у розвиток та естетичне 
збагачення театрального мистецтва в нашому краї.
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ГРУДЕНЬ: 19

МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ясьКО
115річчя від дня народження українського фольклориста 

(1900–1960)
Фольклорознавча думка на Закарпатті формувалася і роз-

вивалася у складних суспільно-політичних умовах, враховуючи 
здобутки сусідів (яна коллара, якова Головацького, володимира 
Гнатюка та ін.) і долаючи різні перешкоди (в дорадянський час – 
церковної цензури, а після Другої світової війни – цілий комплекс 
комуністичних ідеологічних заборон). тож не дивно, що в науковій 
спадщині місцевих фольклористів знайдемо дослідження, які з по-
зицій сьогодення сприймаються з осудом. Є такі дослідження і в 
спадщині М. Г. яська – упорядковані ним збiрники фольклорних 
творiв Закарпаття ,,скакав пiп через плiт...” (Ужгород, 1958) та ,,сла-
ва ленiну!” (Ужгород, 1960)… але у його доробку є й такі солідні 
об’єктивні публікації, як ,,Iван Франко i Закарпаття”, ,,володимир 
Гнатюк – дослiдник фольклору Закарпаття”.

Деякі сторінки життєпису вченого пояснюють причину його 
роботи над замовною від комуністичних ідеологів тематикою до-
сліджень. Із автобiографiї в ,,особовій справі яська Миколи”, яка 
зберігається в архіві УжнУ, узнаємо, що він народився 19 грудня 

© І. сенько, 2014
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1900 р. у сiм’ї ,,заможного козака” села корнiївка на полтавщинi, 
що його батька у 1929 роцi було розкуркулено i заслано в архан-
гельську область, під час війни, будучи доцентом і деканом воро-
шиловградського (тепер луганського) педiнституту, я. Г. ясько не 
встиг евакуювався з 58-ма студентами і проживав на окупованій 
фашистами території. Мабуть, усе це вплинуло на те, що його, 
призначеного у вересні 1945 р. Міністерством вищої освіти срср 
на посаду проректора з навчальної роботи в новоствореному Ужго-
родському державному університеті, понижували на службових по-
садах: з лютого 1946 – завідуючий кафедрою української лiтератури 
унiверситету, з вересня 1950 р. – лише старшим викладачем цiєї 
ж кафедри.

 в Ужгород Микола ясько приїхав у вереснi 1945 р. на посаду 
проректора з навчальної роботи в унiверситетi. в лютому 1946 р. 
очолив кафедру української лiтератури унiверситету. написанi за 
законами соцiалiстичного реалiзму (бажане видається за дiйсне) 
його статтi про сталiна i Донбас дозволили йому протриматися 
на цiй посадi до 1950 року. Чи тому, що не громив нацiоналiстiв 
i космополiтiв, чи iнша причина, але з вересня 1950 р. вiн лише 
старший викладач цiєi кафедри, а 1953 р. хоч i перейшов працюва-
ти завiдуючим кафедрою української лiтератури в Ужгородський 
учительський iнститут, то тiльки на один рiк, щоб звiдти знову по-
вернутися на попереднє мiсце роботи старшим викладачем. статті 
про образ сталіна і леніна у фольклорі Закарпаття – це спроба 
вий ти із тiні неблагонадiйностi, яку кидали на нього його соціальне 
походження і перебування на окупованій території.

пониження на службовiй драбинi було прямопропорцiйним 
пiдвищенню рiвня його наукових пошукiв. У статтi ,,Iван Фран-
ко про усну народнопоетичну творчiсть Закарпаття” (1957) він 
узагальнив  розпорошену в рiзних виданнях iнформацiю про те, 
що каменяр ,,старанно вивчав рукописнi пiсенники та фольклорні 
збiрники Закарпаття, допомагав Гнатюковi друкувати закарпатські 
фольклорні матерiали, друкував у керованому ним журналi ,,Житє і 
слово” у роздiлi ,,З уст народу” фольклорнi записи закарпатського 
письменника анатолiя кралицького”, рецензував збiрник ,,русский 
соловей” врабеля і хрестоматiю сабова, вивчав пiсенну творчiсть 
закарпатцiв про кошута, у 1908 роцi опублiкував текст закарпат-
ського ,,Бетлегема” iз верхньої апшi... Добрим словом згадує Ми-



261

кола ясько i фольклориста Iвана панькевича, якого тоді зарахували 
в число тих, кого йменували лайливо ,,буржуазний нацiоналіст”. Це 
в архiвi Iвана панькевича в празi збереглися подаровані кафедрi 
української мови УжДУ записи колядок гуцульського села ясiня, 
зiбранi Борканюком у 1924 р. й кваліфіковано охарактеризовані 
яськом за їх велику значимість… надзвичайно інформаційна й 
сьогодні його стаття ,,рукописний збiрник прислiв’їв i приказок 
Закарпаття 1806 р. та його укладач Іван Югасевич”. 

Будучи ланкою у тогочаснiй командно-адмiнiстративнiй 
системi, М. ясько вийшов за окреслене нею коло обов’язкiв і 
зробив посильний щодо себе i часу внесок у краєзнавство. Мав 
намiр написати велике дослiдження про розвиток фольклористики 
на Закарпаттi, i названi статтi про Югасевича, Франка, Гнатюка – 
частина цього дослiдження. та вчений не встиг завершити своєї 
основної працi. помер Микола ясько 31 липня 1960 р., похований 
в Ужгороді на кальварії .

пройшовши крученими дорогами радянського союзу через 
вiйни, революцiю (його навчання в середнiй школi мiста прилуки 
припадає на 1914–1918 роки), розкуркулення i голодомор, сформу-
вавшись пiд впливом лозунгiв перiодичних видань ,,Червонi квiти”, 
,,Бiльшовик”, ,,пролетарська правда”, ,,студент революцiї”, до 
яких вiн дописував, у 1945 роцi волею долi чи недолi потрапив на 
Закарпаття, пропрацював тут у вищiй школi 15 рокiв, полюбив цю 
землю і знайшов у нiй спочинок.

він брав активну участь у становленнi Ужгородського 
унiверситету, цiкавився культурою краю, намагався вписати її в 
загальноукраїнський контекст. статтi останнiх рокiв життя вченого 
засвiдчують, що він звільнявся вiд романтичного сприйняття фоль-
клорних явищ, заглиблювався в проблеми побутування жанрiв усної 
народної творчостi. Є всі підстави сказати, що його дослiдження – 
одна із сторінок розвитку науки про фольклор на Закарпаттi. 
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ЗНАМЕННИХ ТА ПАМ’ЯТНИХ 

ДАТ 2015 РОКУ

2014–2024 рр. оголошені Генеральною асамблеєю Десятиріччям 
постійної енергетики для всіх (а/RES/67/215)

2013–2022 рр. оголошені Генеральною асамблеєю оон Десятиріч-
чям зближення культур (A/RES/67/104)

2011–2020 рр. оголошені Генеральною асамблеєю оон третім Де-
сятиріччям за викорінення колоніалізму (A/RES/65/119)

2011–2020 рр. оголошені Генеральною асамблеєю оон Десятиріч-
чям біорізноманіття (A/RES/65/161)

2011–2020 рр. оголошені Генеральною асамблеєю оон Десятиріч чям 
дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху (A/RES/64/255)

2010–2020 рр. оголошені Генеральною асамблеєю оон Десяти-
річчям, присвяченим пустелям і боротьбі з опустелюванням  
(A/RES/62/105)

2008–2017 рр. оголошені  Генеральною асамблеєю оон Другим Де-
сятиріччям по боротьбі за ліквідацію бідності (A/RES/62/205)

2006–2016 рр. оголошені Генеральною асамблеєю оон Десятиріч-
чям реабілітації і сталого розвитку постраждалих регіонів (третє 
десятиріччя після Чорнобиля) (A/RES/62/9) 

2005–2015 рр. оголошені Генеральною асамблеєю OOH (2003) Між-
народним десятиріччям дії ,,вода для життя” (A/RES/58/217)

2006–2020 рр. оголошені  верховною радою України (№2455-ІУ, 
від 3.03.2005) періодом виконання Загальнодержавної програми  
,,питна вода України”
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2007–2015 рр. оголошені верховною радою України (№537-У, від 
09.01.2007) періодом розвитку інформаційного суспільства в 
Україні”

2011–2030 рр. оголошені верховною радою України (№ 3268-VІ, 
від 21.04.2011) періодом розвитку Загальнодержавної програми 
мінерально-сировинної бази України 

2012–2016 рр. кабінетом Міністрів України схвалено концепцію 
Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків   (розп. від 21.11.2012 р. № 1002-р.– )

2015 – Міжнародний рік світла і світлових технологій (A/RES/68/221). 
рішення 71 пленарного засідання 68 сесії Генеральної асамблеї 
оон
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У 2 0 1 5  РОЦІ  
У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

УКРАЇНИ ВІДЗНАЧАТИМУТЬСЯ  
ТАКІ ЗНАМЕННІ ДАТИ

1200 років від дня народження Мефодія, слов’янського просвітителя, 
проповідника православ’я (бл. 815–885)

960 років від дня народження нестора, давньоруського письмен-
ника і літописця, ченця києво-печерського монастиря, автора 
,,повісті временних літ” та інших церковно-історичних творів 
(бл. 1055–бл.1113)

830 років від часу написання ,,слова о полку Ігоревім”, найдавні-
шої пам’ятки давньоукраїнської літератури часів київської русі 
(1185–1187)

420 років від дня народження Богдана (Зіновія) Хмельницького, 
українського державного діяча, гетьмана України, полководця і 
дипломата (бл.1595–1657) 

400 років від часу заснування київським богоявленським брат-
ством київської братської школи, першим ректором якої був Іов 
Борецький (1615)

350 років тому гетьманом правобережної України обрано петра 
До рошенка (1665)

170 років тому тарас Шевченко написав свій ,,Заповіт”
70 років від дня створення організації об’єднаних націй (оон), 

куди Україна увійшла як член-засновник (1945)
70 років ЮнЕско (1945)
70 років перемоги над фашизмом та закінчення Другої світової 

війни (1939–1945)
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70 років від часу створення у Мюнхені Українського наукового 
інституту

70 років тому Закарпатська Україна возз’єдналась з радянською 
Україною (1945)

40 років від дня підписання у Гельсінкі Заключного акта наради з 
питань безпеки і співробітництва в Європі (1975)
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Січень
1 – новий рік. вважається неробочим днем (ст.73 кодексу законів 

про працю України)
1 – всесвітній день Миру. проголошено папою павлом VІ. відзна-

чається з 1968 р.
5 – 80 років від дня народження Миколи архиповича Шудрі, україн-

ського прозаїка, літературознавця, кінодраматурга (1935–2012)
7 – різдво Христове
7 – 110 років від дня народження костянтина олександровича лорд-

кіпанідзе, грузинського письменника (1905–1986)
7 – 90 років від дня народження Джеральда Даррелла, англійського 

письменника і натураліста (1925–1995)
8 – 80 років від дня народження василя андрійовича симоненка, 

українського поета, журналіста, одного з найбільш яскравих пред-
ставників покоління ,,шістдесятників” (1935–1963)

8 – 80 років від дня народження Бориса васильовича янчука, укра-
їнського прозаїка, перекладача (1935–2009)

 9 – 125-річчя від дня народження карела Чапека, чеського письмен-
ника прозаїка, драматурга, фантаста (1890–1938)

10 – 90 років від дня народження Галини олександрівни Гриненко, 
української письменниці, перекладачки (1925)

12 – День українського політв’язня
13 – День святої Меланії римлянки
13 – 140 років від дня народження володимира сінгалевича, укра-

їнського громадсько-політичного діяча у Галичині, правника 
(1875–1945)

14 – новий рік за старим стилем. День пам’яті василя великого
15 – 23 роки тому президія верховної ради України ухвалила указ 

про Державний гімн України, затверджено музичну редакцію, 
автором якої є М. М. вербицький (1992)

15 – 220 років від дня народження олександра сергійовича Грибоє-
дова, російського драматурга, поета, дипломата (1795–1829)

15 – 200 років від дня народження василя Івановича подолинського, 
українського громадсько-політичного діяча в Галичині, історика, 
публіциста (1815–1876)
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17 – 180 років від дня народження ксенофонта Григоровича клим-
ковича, українського письменника (1835–1881)

18 – 130 років від дня народження Джованні Джерманетто, італій-
ського письменника, публіциста (1885–1959)

19 – свято богоявлення Господнього (або водохреще в Йордані)
20 – 150 років від дня народження Михайла Івановича туган-

Барановського, українського вченого-економіста, історика, по-
літичного діяча (1865–1919)

21 – 170 років від дня народження олени антонівни косач, україн-
ської письменниці і громадської діячки (1845–1927)

22 – День соборності та свободи України. відзначається в Україні згід-
но з Указом президента (№1209/2011, від 30.12.2011р.) ,,про від-
значення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят”

22 – 96 років тому Директорія Української народної республіки 
проголосила на софіївській площі в києві злуку всіх українських 
земель (західних і східних) в єдину Українську Державу (1919) 

22-23 – 23 роки тому в києві відбувся перший світовий конгрес 
українців (1992)

24 – 125-річчя з дня народження Ервіна Бактаї (Готтесманн), угор-
ського перекладача (1890–1963)

24 – 90 років від дня народження петра петровича ротача, україн-
ського письменника, краєзнавця, поета-пісняра (1925–2007)

25 – тетяни день. День поминання святої мучениці тетяни, яка 
жила в ІІІ ст. до н.е. у римі. в цей день 1755 р. було засновано 
Імператорський Московський університет, а свята тетяна стала 
покровителькою студентства

26 – всесвітній день митниці. відзначається з 1983 р. У листопаді 
1952 р. набрала чинності конвенція про утворення ради митного 
співробітництва, а 26 січня 1953 р. у Брюсселі відбулася перша 
сесія цієї ради, яка згодом (у 1994 р.) отримала сучасну назву 
– всесвітня митна організація (вМо). Через 30 років саме цей 
день було обрано для щорічного святкування Міжнародного дня 
митних служб

26 – День працівника контрольно-ревізійної служби України. 26 січ-
ня 1993 р. був підписаний Закон ,,про державну контрольно-
ревізійну службу в Україні”. З тих пір 26 січня святкується як 
,,День працівника контрольно-ревізійної служби України”
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26 – 160 років від дня народження Ганни Іванівни павлик, громадсько-
політичної діячки в Галичині (1855–1928) 

27 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. відзначається 
згідно з резолюцією Генеральної асамблеї оон (а/RES|60|7 від 
21 листопада 2005 р.)

28 – 23 роки тому прийнято ухвалу про синьо-жовтий колір Держав-
ного прапора України (верховна рада України : пост.: №2067-ХІІ, 
від 28.01.1992 р.)

28 – 110 років від дня народження петра Йосиповича колесника, 
українського письменника і літературознавця (1905–1987)

29 – День пам’яті Героїв крут. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента України (№15/07 від 15 січня 2007 р.). офіційно цю 
дату почали відзначати після того, як 29 січня 2007 р. президент 
України підписав Указ ,,про вшанування пам’яті Героїв крут” 

30 – всесвітній день допомоги хворим проказою. відзначається з 
1954 р. 

31 – 80-річчя з дня народження ое кензабуро, японського письмен-
ника, есеїста, критика (1935)

Лютий
1-7 – всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. 

відзначається протягом першого тижня лютого (а/RES/65/5) 
2 – всесвітній день водно-болотних угідь. відзначається в день під-

писання ,,конвенції про охорону водно-болотних угідь” у місті 
рамсар (Іран) (1971)

2 – Міжнародний день захисту Дунайського біосферного заповід-
ника

3 – 280 років від дня народження Ігнація красіцького, польського 
письменника- просвітителя (1735–1801)

3 – 85-річчя з дня народження Шандора Чорі, угорського поета 
(1930)

4 – 70 років тому відкрилася кримська /ялтинська/ конференція глав 
урядів срср, сШа і великобританії (1945) 

4 – всесвітній день боротьби проти раку. Щорічно, в цей день між-
народний союз по боротьбі з онкологічними захворюваннями 
(UICC) ініціює заходи, спрямовані на підвищення обізнаності 
людей проти раку
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7 – 130-річчя з дня народження Гаррі сінклера льюїса, американ-
ського письменника (1885–1951)

9 – Міжнародний день стоматолога
9 – 120 років від дня народження Івана романовича Галинського (спр. 

лопата), українського співака-бандуриста, кобзаря (1895–1965)
11 – всесвітній день хворого. Засновано 30 травня 1992 р. папою 

Іоаном павлом ІІ. відзначається католиками у день лурдської 
Богоматері

12 – 100 років від дня народження василя Миколайовича ажаєва, 
російського письменника (1915–1968)

14 – День святого валентина
14 – День комп’ютерника. саме в цей день в 1946 р. був запущений 

перший реально працюючий електронний комп’ютер ENIAC 
15 – стрітення Господнє
15 – День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. відзначається в Україні згідно з Указом президента 
України (№180/2004, від 11.02.2004 р.) у день остаточного виводу 
радянських військ з афганістану (1989)

15 – всесвітній день онкохворої дитини. основна мета цього дня – 
покращити інформування суспільства про проблеми дитячих 
онкологічних хвороб. У цей день проводиться ряд акцій, що 
покликані звернути увагу суспільства на проблеми онкохворих 
дітей, такі як фотовиставки (наприклад, ,,Миті життя”), акція 
,,Запали свічку” та інші

17 – 150 років від дня народження сильвіє страхимира краньчевича, 
хорватського поета, критика (1865–1908)

19 – 23 роки тому верховна рада України затвердила тризуб як ма-
лий герб України, вважаючи його головним елементом великого 
Державного герба України (1992)

20 – всесвітній день соціальної справедливості. Міжнародний день, 
що відзначається оон щороку 20 лютого, починаючи з 2009 р. 
(резолюція № а/RES/62/10) від 18 грудня 2007 р.

20 – 110 років від дня народження Уласа олексійовича самчука, 
українського письменника і громадського діяча (1905–1978)

21 – Міжнародний день рідної мови. проголошений Генеральною 
конференцією ЮнЕско (резолюція 30-ї сесії ЮнЕско) у 
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листопаді 1999 р. і відзначається кожен рік, починаючи з лютого 
2000 р.

21 – 110 років від дня народження Дмитра нитченка (псевд.: Д. Чуб, 
остап Зірчастий), українського літературознавця, письменника, 
мемуариста, літературного редактора, громадського діяча, що жив 
і працював в австралії, члена нтШ (1905–1999)

22 – Міжнародний день підтримки жертв злочинів. відзначається з 
1990 р., коли в цей день уряд англії надрукував “Хартію жертв 
злочинів”

22 – 480 років від дня народження петера Борнемісса, угорського 
поета, драматурга (1535–1584)

24 – 150 років від дня народження Івана львовича липи, українського 
письменникаі громадського діяча (1865–1923)

24 – 120 років від дня народження Дмитра артемовича Май-
Дніпровича (Майборода), українського поета (1895–1930)

25 – 80 років від дня народження олекси Григоровича Мусієнка, 
українського письменника (1935) 

29 – 115-річчя з дня народження Йоргоса сеферіса, грецького поета, 
історика, есеїста (1900–1971).

Березень
1 – Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом. 

відзначається за рішенням оон
1 – Міжнародний день захисту тюленів
1 – всесвітній день Цивільної оборони
1 – свято початку весни “Мерцішор”. відзначається як національне 

свято у румунії та Молдові
1 – 85 років від дня народження олексія Григоровича Дашевського, 

українського письменника (1930–2005)
2 – Міжнародний день сірника. спочатку винахід не зацікавив фаб-

рикантів. вперше ,,безпечні сірники” стали випускати в 1851 р. 
шведи брати лундстреми. тому безфосфорні сірники довго на-
зивали ,,шведськими”

3 – День миру для письменника. відзначається за рішенням 48-го 
конгресу Міжнародного пенклубу, який відбувся 12-18 січня 
1986 р.
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4 – 200 років від дня народження Михайла Михайловича вербицько-
го, українського композитора і хорового диригента (1815–1870)

5 – 150 років від дня народження від дня народження Григорія Іва-
новича Грушевського, українського драматурга, фольклориста 
(1865–1922)

6 – 200 років від дня народження петра павловича Єршова, росій-
ського письменника (1815–1869)

7 – Міжнародний день прав жінок і миру. 16 грудня 1977 р. Генераль-
на асамблея оон закликала держави проголосити у відповідності 
до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року 
Міжнародним днем прав жінок і миру. організація об’єднаних 
націй почала відзначати цей день – 8 березня 1975 р., яким було 
проголошено Міжнародним роком жінок

7 – 145-річчя з дня народження Золтана турі, угорського письмен-
ника, публіциста (1870–1906)

8 – Міжнародний жіночий день. рішення про щорічне святкування 
цього дня було прийнято на 2-ій Міжнародній конференції соціа-
лісток у м. копенгагені у 1910 р. в Україні вважається святковим 
неробочим днем (ст. 73 кодекс законів про працю України)

9 – 201 рік від дня народження тараса Григоровича Шевченка, укра-
їнського поета, художника (1814–1861)

9 – 190 років від дня народження павла леонтовича, українського 
поета, письменника, католицького священника (1825–1880)

9 – 70 років від дня народження Михайла Миколайовича олефіренка, 
українського прозаїка (1945)

11 – 240 років від дня василя Григоровича анастасевича, україн-
ського бібліографа, видавця, перекладача, громадського діяча 
(1775–1845)

14 – День землевпорядника. відзначається в Україні згідно з Ука-
зом президента (№1556/99, від 11.12.1999 р.) у всесвітній день 
архітектури в другу суботу березня

15 – всесвітній День прав споживача. вперше було відзначене у 
1983 р.

15 – День працівників житлово-комунального господарства і побуто-
вого обслуговування населення. відзначається в Україні згідно з 
Указом президента (№46/94, від 15. 05. 1994 р.) в редакції Указу 
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президента №385/95 19.05.1995 р. у третю неділю березня як 
професійне свято

17 – 110 років від дня народження павла андрійовича оровецького, 
українського письменника (1905–1976)

18 – День працівника податкової та митної справи. відзначається в 
Україні згідно з Указом президента (№ 554/2013 від 11.10.2013р) 
щорічно в цей день

19 – 120 років від дня народження Максима тадейовича риль-
ського, українського поета, перекладача, громадського діяча 
(1895–1964)

19 – 85 років від дня народження ліни костенко, української по-
етеси (1930)

20 – Міжнародний день Франкофонії. відзначається у 47 країнах 
світу

20 – День планетаріїв. найближча неділя до весняного рівнодення. 
Це свято має європейське ,,коріння”, вперше воно було проведено 
в Італії в 1990 р. з ініціативи асоціації італійських планетаріїв

21 – Міжнародний день ліквідації расової дискримінації. відзнача-
ється щорічно за рішенням ХХІ сесії Генеральної асамблеї оон 
від 26 жовтня 1966 р. проводиться в день, у який в 1960 р. поліція 
відкрила вогонь і вбила 69 чоловік під час мирної демонстрації в 
Шапервіллі (південна африка).

21 – 27 – тиждень солідарності з народами, які борються проти расиз-
му і расової дискримінації. проводиться за закликом Генеральної 
асамблеї оон (а/RES/34/24 (1979).

21 – День Землі. відзначається щорічно у день весняного сонце-
стояння. проголошено Генеральним секретарем оон у березні 
1971 р.

21 – всесвітній день поезії. відзначається щорічно відповідно з 
рішенням ХХХ-ої сесії ЮнЕско (1999)

21- Міжнародний день лялькаря. Ідея відзначити у всьому світі Між-
народний день лялькаря прийшла відомому діячеві лялькового 
театру Джівада Золфагаріхо (Іран)

22 – всесвітній день водних ресурсів. відзначається за резолюцією 
Генеральної асамблеї оон (22 грудня 1992)

22 – День таксиста. 22 березня таксисти всіх країн святкують своє 
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професійне свято – День таксиста
22 – 120 років від дня народження Івана ле (Мойся Іван леонтійович), 

українського письменника (1895–1978)
22 – 100 років від дня народження прокопа Дмитровича Мисника, 

українського письменника і літературознавця, критика (1915–
1977)

23 – всесвітній день метрології. відзначається з 1961 р. на честь дня 
(23 березня 1950 р.), коли вступила в дію конвенція всесвітньої 
метеорологічної організації

24 – всесвітній день боротьби з захворюванням на туберкульоз. від-
значається за рішенням всесвітньої організації охорони здоров’я 
у день, коли в 1882 р. д-р роберт кох відкрив туберкульозну 
бацилу

25 – День служби безпеки України. відзначається в Україні згідно з 
Указом президента (№193/2001 від 22.03.2001р.)

25 – 90 років від дня народження Ірини Дибко-Филипчак, української 
письменниці, перекладачки, драматурга (сШа) (1925)

26 – День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. 
відзначається в Україні згідно з Указом президента (№216/96, 
від 26.03.1996 р.) у день прийняття верховною радою України 
1992 р. Закону України “про внутрішні війська Міністерства 
внутрішніх справ України”

27 – Міжнародний день театру. відзначається щорічно з 1962 р. За-
сновано у 1961 р. у відні на ІХ конгресі Міжнародного інституту 
театру при ЮнЕско

29 – 130-річчя з дня народження Деже костолані, угорського пись-
менника, перекладача (1885–1936)

29 – 110-річчя з дня народження Єне рейте (псевдоніми P. Howard, 
G. Lavery), угорського письменника (1905–1943)

30 – цього місяця виповнюється 385 років від часу переможного бою 
козацько-селянського війська під проводом т. Федоровича проти 
польської залоги м. корсуня (1630)

31 – 80 років від дня народження Галини леонідівни Гордасевич, 
української поетеси (1935–2001)
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Квітень
1 – Міжнародний день птахів. У 1906 р. підписано Міжнародну 

конвенцію про охорону птахів
1 – 100-річчя з дня народження тібора Череша, угорського письмен-

ника, журналіста (1915–1993)
1- 80 років від дня народження вадима Дмитровича крищенка, 

українського поета (1935)
2 – Міжнародний день дитячої книги. відзначається у день наро-

дження Г.-Х. андерсена
2 – 210 років від дня народження Ганса Християна андерсена, дат-

ського письменника (1805–1875)
4 – День створення нато
4 – Міжнародний день просвіти з питань мінної загрози і допомоги 

в діяльності, зв’язаної з розмінуванням. відзначається згідно з 
резолюцією Генеральної асамблеї оон (а/RES/60/97 від 18 січня 
2006) 

5 – День геолога. відзначається в Україні згідно з Указом президента 
(№110/95, від 07.02.1995 р.) у першу неділю квітня як професійне 
свято працівників геології, геодезії та картографії

5 – 80 років від дня народження Миколи олексійовича сороки, 
українського прозаїка, публіциста (1935)

7 – Міжнародний день пам’яті євреїв – жертв фашизму
7 – всесвітній день здоров’я. У цей день у 1948 р. вступив у дію ста-

тут всесвітньої організації охорони здоров’я (WHA/A.2/Res.35) 
7 – 70 років від дня народження василя Івановича Голобородька, 

українського поета (1945)
8 – Міжнародний День циган. У цей день, у 1971 р. у лондоні, від-

бувся всесвітній конгрес циган, де були представники 30 країн 
світу. Цигани (роми) визнали себе єдиною не територіальною 
нацією і прийняли національні символи – прапор і гімн

9 – 80 років від дня народження тамари панасівни коломієць, укра-
їнської поетеси (1835)

11– Міжнародний день звільнення в’язнів з фашистських концта-
борів. 11 квітня 1945 р. в’язні Бухенвальда підняли повстання і 
разом з армією сШа знищили табір, а в’язнів було визволено. 
відзначається ця дата з 1945року
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11 – всесвітній День боротьби з хворобою паркінсона
12 – великдень (пасха). вважається святковим неробочим днем 

(ст. 73 кодексу про працю України)
12 – 85 років від дня народження, Мирослава васильовича поповича, 

українського філософа, громадського діяча (1930)
12 – всесвітній день авіації та космонавтики. відзначається щорічно 

за рішенням Міжнародної авіаційної федерації
12 – День працівників ракетно-космічної галузі України. відзна-

чається в Україні згідно з Указом президента (№230/97, від 
13.03.1997 р.)

14 – День ДаІ Мвс України. 14 квітня 1997 р. кабінет Міністрів 
затвердив положення про Державну автомобільну інспекцію 
Міністерства внутрішніх справ

14 – 70 років від дня народження сергія сергійовича Дяченка, укра-
їнського письменника, сценариста (1945)

15 – День співробітників карного розшуку України. 15 квітня 1919 р. 
Декретом раднаркому України була утворена секція судово-
кримінального розшуку

17 – День пожежної охорони. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№ 555/2013, від 11.10.2013р.) щороку в цей день

17 – 90 років від дня народження ласла надя, угорського поета і 
перекладача (1925–1978)

18 – Міжнародний день пам’яток та визначних місць
18 – День пам’яток історії та культури. відзначається в Україні згідно 

з Указом президента (№1062/99, від 23.08.1999 р.) у Міжнародний 
день пам’яток і визначних місць

18 – День довкілля. відзначається в Україні згідно з Указом прези-
дента (№855/98, від 06.08. 1998 р.) у третю суботу квітня

19 – День Голокосту. відзначається в пам’ять про євреїв – жертв 
нацизму. Цей день приурочено до початку повстання у варшав-
ському гетто 19 квітня 1943 р.

19 – 70 років тому у Чернівцях утворено літературно-меморіальний 
музей Ю. Федьковича (1945)

19 – 70 років від дня народження василя васильовича плюща, укра-
їнського письменника (1945–2003)

22 – День Землі. вперше як міжнародна подія відзначалася у 1990 р. 
Знаменує початок довгострокових зусиль з рішення глобальних 



277

к
в
і
т
е
н
ь

проблем, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. 
проводиться за ініціативою сШа, де традиційно відзначається 
з 1970 р.

22 – Міжнародний день секретаря. остання середа повного тижня 
квітня. Міжнародний день секретаря (Formerly Secretaries Day) 
почали відзначати з 1952 р. в сШа. Цей день проходить у рамках 
тижня професійних адміністративних працівників (Administrative 
Professionals Week), що став традиційним у сШа

23 – всесвітній день книги. Цей день засновано ЮнЕско в 1996 р. 
28-ою сесією в пам’ять про відомих письменників: вільяма 
Шекспіра, Мігеля де сервантеса і Гарсіласа де ла вега (відомим 
під іменем Інка), які померли в один день – 23 квітня 1616 р. 
випадковий збіг і став приводом для пропаганди книги. в цей 
день в книжкових магазинах і бібліотеках проходять зустрічі з 
письменниками, працюють книжкові ярмарки

23 – всесвітній день книги і авторського права. відзначається з 
ініціативи оон (резолюція 3.18.28-сесії ЮнЕско)

23 – всеукраїнський день психолога
23 – 95 років від дня народження Григорія Михайловича тютюнника, 

українського письменника (1920–1961)
 24 – 170-річчя з дня народження карла спіттелера, швецько-

німецького поета, драматурга, романіста (1845–1924) 
25 – всесвітній день, боротьби проти малярії. Заснований все-

світньою асамблеєю охорони здоров’я (60-ю сесією в травні 
2007 р.)

25 – Міжнародний день Днк. Цей день встановлено на честь виходу 
25 квітня 1953 р. британського журналу ,,Nature”, в якому опублі-
кована невелика стаття вчених з кембриджу англійця Френсіса 
кріка та американця Джеймса Уотсона під назвою ,,Молекулярна 
структура нуклеїнових кислот” та відкриттю подвійної спіралі 
Днк

25 – 110 років від дня народження Дарії ярославської (літ. псевд. 
Дарії столярчук), української письменниці, журналістки (сШа) 
(1905–1982)

26 – Міжнародний день інтелектуальної власності. Генеральна 
асамблея всесвітньої організації інтелектуальної власності 
(воІв) на своєму засіданні у вересні 2000 р. прийняла рішення 
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про встановлення цього свята. при цьому вона виходила з того, 
що 26 квітня знаменує собою народження воІв, організації, по-
кликаної сприяти охороні і розвитку інтелектуальної власності 
в усьому світі

26 – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій. відзна-
чається за рішенням оон

26 – День Чорнобильської трагедії (1986)
26 – 70 років тому Україна увійшла до складу оон як член-засновник 

(1945)
26 – 80 років від дня народження станіслава володимировича тель-

нюка, українського поета, прозаїка, критика (1935–1990)
26 – 80 років від дня народження Ігоря Йосиповича нижника, укра-

їнського поета, прозаїка (1935) 
28 – всесвітній день поріднених міст. проводиться щорічно в остан-

ню неділю квітня за рішенням всесвітньої федерації поріднених 
міст

28 – всесвітній день охорони праці. Щороку в багатьох країнах сві-
ту 28 квітня за пропозицією канадського конгресу профспілок 
відзначається День пам’яті загиблих на виробництві. У 2001 р. 
Міжнародна організація праці (Моп) приєдналася до ініціативи 
профспілок, координованої Міжнародної конфедерації вільних 
профспілок (Мквп), а з 2002 р. встановила 28 квітня всесвітнім 
днем охорони праці (безпека праці та здоров’я). в Україні ця дата 
відзначається з 2003 р.

28 – Міжнародний день астрономії. День, коли Місяць має фазу 
поблизу 1-й чверті, що припадає на інтервал з середини квітня 
до середини травня. Це свято народилося в америці в 1973 р. і 
об’єднало всіх справжніх любителів астрономії під девізом ,,не-
сем астрономію людям”

29 – Міжнародний день танцю. відзначається з 1982 р. за рішенням 
ЮнЕско в день народження Ж. Ж. новера, французького ба-
летмейстера

Травень
1 і 2 – День Міжнародної солідарності трудящих. встановлено кон-

гресом ІІ Інтернаціоналу (париж, 14-21 липня 1889 р.). святковий 
день (ст. 73 кодексу законів про працю)
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3 – всесвітній день свободи преси. відзначається щорічно, за рішен-
ням Генеральної асамблеї оон (20 грудня 1993 р.). Ця дата була 
обрана, щоб вшанувати віднхукську декларацію про сприяння 
незалежній і плюралістичній пресі африки, яка була прийнята 
3 травня 1991року

3 – Міжнародний день сонця. Запроваджено в 1994 р. Міжнародним 
товариством сонячної енергії (МтсЕ)

3 – 120 років від дня народження теодосія степановича осьмачки, 
українсього письменника, перекладача (1895–1962)

3 – 110 років від дня народження Юрія андріяновича лавріненка 
(псевд.: Юрій Дивнич), українського літературознавця, критика, 
редактора, публіциста, дослідника ,,розстріляного відродження” 
(сШа)(1905–1987)

5 – День Європи. відзначається щорічно на честь дня (5 травня 
1949 р.), коли у лондоні підписано статут ради Європи

5 – Міжнародний день акушерства. відзначати цей день запропо-
новано у 1987 р. Міжнародною конфедерацією акушерок 

6 – День святого Юрія
7 – День радіо. професійне свято працівників всіх галузей зв’язку
7 – 130 років від дня народження Федора Дудка (літ. псед.: одуд, 

Ф. карпенко) українського письменника, журналіста (сШа) 
(1885–1962)

8 – всесвітній день Червоного Хреста та Червоного півмісяця. від-
значається з 1953 р.

8 – 9 – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв другої 
світової війни. відзначаються за рішенням Генеральної асамблеї 
оон (а/RES/59/26)

9 – День перемоги. вважається святковим неробочим днем (ст. 73 
кодексу законів про працю)

9 – День Європи. відзначається щорічно за рішенням, прийнятим 
лідерами країн – членів Єс на зустрічі у Мілані у 1985 р.

10 – Міжнародний день мігруючих птахів. відзначається з 2006 р.
10 – День Матері. відзначається в Україні згідно з Указом президента 

(№489/99, від 10.05.1999 р.) у другу неділю травня
12 – Міжнародний день медичної сестри. Започатковано в 1971 р. та 

відзначається на честь англійської медсестри Флоренс найтінгейл 
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у день її народження 12 травня 1820 р. за рішенням Міжнародної 
організації Червоного Хреста

12 – День екологічної освіти. Цю дату святкують із 1992 р. У цей день 
заходи проводять у навчальних закладах усіх рівнів, починаючи 
з дитячих садків та закінчуючи вищими навчальними

12 – 200 років від дня народження віктора Івановича Григоровича, 
російського мовознавця і літературознавця (1815–1876)

12 – 150 років від дня народження софії окуневської-Морачевської, 
української письменниці, першої української жінки-лікаря в 
австро-Угорщині(1865–1926)

13 – 220 років від дня народження павла Йозефа Шафарика, чесь-
кого і словацького діяча національного відродження, філолога, 
історика, етнографа (1795–1861)

15 – Міжнародний день сім’ї. відзначається щорічно за рішен-
ням Генеральної асамблеї оон (A/RES/47/237, від 20 вересня 
1993 р.)

15 – Міжнародний день клімату. Міжнародне співтовариство відзна-
чає цей день із 1992 р.

16 – День Європи. відзначається в Україні згідно з Указом прези-
дента (№339/03, від 19.04.2003 р.) у третю суботу травня

16 – День науки. відзначається в Україні згідно з Указом президента 
(№145/97, від 14.02.1997 р.) у третю суботу травня як професійне 
свято працівників науки

16 – 120 років від дня народження кіркконела вотсона, канадського 
літературознавця, письменника, перекладача творів українських 
письменників (1895–1977)

17 – всесвітній день інформаційного співтовариства. 27 березня 
2006 р. Генеральна асамблея оон прийняла резолюцію, в якій 
проголосила 17 травня – всесвітнім Днем інформаційного сус-
пільства

17 – День пам’яті померлих від снІДу. відзначається щорічно з 
1983 р. в третю неділю травня

17 – всеукраїнський день працівників культури та майстрів народно-
го мистецтва. відзначається в Україні згідно з Указом президента 
(№1209/2011, від 30.12.2011р.) щорічно у третю неділю травня

17 – 100 років від дня народження Івана антоновича луценка, укра-
їнського літературознавця, критика (1915–2006)
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18 – Міжнародний день музеїв. відзначається щорічно за рішенням 
ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв, яка від-
булась у травні 1977 р.

18 – День боротьби за права кримськотатарського народу. відзна-
чається в Україні згідно з Указом в.о. президента (№ 472/2014, 
від 16.05.2014) щорічно в цей день

20 –День банківских працівників. відзначається щорічно відповідно 
до Указу президента України № 316/04 від 06.03.2004 р.

 20 – всесвітній день метролога. всесвітній день метрології (World 
Metrology Day) щорічно візначається 20 травня. День був обра-
ний в ознаменування підписання 20 травня 1875 р. в парижі, на 
міжнародній дипломатичній конференції, знаменитої ,,Метричної 
конвенції”

21 – всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та роз-
витку. відзначається за рішенням Генеральної асамблеї оон 
(а/RES/57/249)

22 – Міжнародний день біологічного різноманіття. відзначається за 
рішенням Генеральної асамблеї оон (а/RES/55/201)

22 – День перепоховання т. Г. Шевченка на Чернечій горі поблизу 
канева

22 – 70 років від дня народження Юрія Євгеновича рибчинського, 
українського поета-пісняра і драматурга (1945)

23 – 190 років від дня народження Фердінанда Барни, угорського 
мовознавця, бібліотекаря, перекладача (1825–1895)

24 – День слов’янської писемності й культури. День святих рівно-
апостольних кирила й Мефодія, учителів слов’янських. відзна-
чається в Україні згідно з Указом президента (№1096/2004, від 
17.09.2004 р.) щороку в цей день

24 – Європейський день парків. саме 24 травня 1909 р. у Швеції 
було створено перші 9 європейських національних парків. свято 
засноване Федерацією Європарк, що об’єднує природоохоронні 
території в 36-ти країнах Європи, було вперше проведено в 1999 р. 
Цей день тепер святкується щорічно по всій Європі

24 – День кадровика. відзначається, як професійне свято щорічно 
24 травня

24 – 110 років від дня народження Михайла олександровича Шоло-
хова, російського письменника (1905–1984)
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25 – День філолога. відзначається щороку в цей день, як професійне 
свято 

25 – розпочинається тиждень солідарності з народами усіх колоні-
альних територій, які борються за свободу, незалежність і права 
людини. проводиться щорічно за закликом Генеральної асамблеї 
оон (1972 р.) і починається у день визволення африки

25 – День зниклих безвісти дітей. відзначається з 2002 р. у країнах 
Європейського союзу з ініціативи Європейського центру зниклих 
і таких, що зазнали сексуального насильства, дітей

25 – 110 років від дня народження олександра Євдокимовича кор-
нійчука, українського драматурга, кіносценариста, громадського 
діяча (1905–1972)

28 – День прикордонника. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№431/03, від 21.05.2003 р.) як професійне свято, яке 
відзначатиметься щорічно 28 травня

28 – 95 років від дня народження наума Мироновича тихого (Шті-
лерман), українського поета, прозаїка (1920–1996)

29 – Міжнародний день миротворців. відзначається в Україні згідно 
з Указом президента ( №374/03, від 30.04.2003 р.) щороку в цей 
день

29 – 110 років від дня народження володимира ковалевського, укра-
їнського літературознавця і журналіста (1905–1970)

30 – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюджен-
ня. відзначається в Україні згідно з Указом президента (№563/99, 
від 25.05.1999 р.) в останню суботу травня

31 – День святої трійці. п’ятдесятниця.
31 – всесвітній день проти тютюну. проводиться за ініціативою 

всесвітньої організації охорони здоров’я
31 – День хіміка. відзначається в Україні згідно з Указом президента 

(№219/94, від 07.05.1994 р.) в останню неділю травня як профе-
сійне свято хімічної та нафтохімічної промисловості

31 – 385 років від часу бою між українським селянсько-козацьким 
військом і польсько-шляхетською армією поблизу переяслава 
(тепер м. переяслав-Хмельницький київської обл.)
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Червень
1 – Міжнародний день захисту дитини. проводиться за рішенням 

МДФЖ, прийнятому у листопаді 1949 р.
1 – День захисту дітей. відзначається в Україні згідно з Указом пре-

зидента (№568/98, від 30.05.1998 р.) 
3 – 90 років від дня народження януша радзейовського, польського 

історика дослідника історії України та українсько-польських 
відносин (1925–2002)

4 – Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії. проголошено 
надзвичайною спеціальною сесією Генеральної асамблеї оон 
19 серпня 1982 р.

4 – День господарських судів України. 4 червня 1991 р. верховною 
радою України був прийнятий Закон №1142-ХІІ ,,про арбітраж-
ний суд” (а 6 листопада 1991 – арбітражний процесуальний 
кодекс України, який набув чинності з 1 березня 1992 р.). З тих 
пір 4 червня і вважається днем створення господарських (арбіт-
ражних) судів України

5 – всесвітній день навколишнього середовища. проводиться згідно 
з резолюцією Генеральної асамблеї оон ( 15 грудня 1972 р.) у 
день, коли у стокгольмі було відкрито конференцію оон з про-
блем навколишнього середовища людини

5 – 80 років від дня народження Євгена васильовича концевича, укра-
їнского письменника, шістдесятника перекладача (1935–2010)

6 – 140 років від дня народження томаса Манна, німецького пись-
менника (1875–1955)

6 – День журналіста України. відзначається в Україні згідно з Ука-
зом президента (№251/94, від 25.05.1994 р.) як професійне свято 
працівників засобів масової інформації

7 – День працівників водного господарства. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№226/03, від 18.03.2003 р.) щороку 
у першу неділю червня

7 – День працівників місцевої промисловості. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№726/2002, від 20.08.02 р.) щорічно 
в першу неділю червня

7 – 90 років від дня народження віля Григоровича Гримича, україн-
ського перекладача, критика, літературознавця (1925)
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8 – 160 років від дня народження наталії Іванівни кобринської-
озаркевич, української письменниці (1855–1920)

10 – 135 років від дня народження Маргіт каффка, угорської пись-
менниці, поетеси (1880–1918)

11 – 85 років від дня народження Юрія вадимовича Шаніна, укра-
їнського прозаїка, літературознавця (1930–2005)

12 – День працівника фондового ринку. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№202/2008, від 11.03.2008 р.) що-
річно в цей день

12 – 110 років від дня народження Фросини андріївни карпенко, 
української поетеси (1905–1992)

13 – 150-річчя з дня народження вілльяма Батлера Йетса, ірланд-
ського поета, драматурга (1865–1939).

14 – День працівників легкої промисловості. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№285/94, від 9.06.1994 р.) у другу 
неділю червня як професійне свято працівників галузі

14 – всесвітній день донора крові. Цей день засновано в травні 
2005 р. з ініціативи Міжнародної федерації товариств Червоного 
Хреста Червоного півмісяця, Міжнародного союзу переливання 
крові при підтримці всесвітньої організації охорони здоров’я. 
рішення було прийнято в 2006 р. на 58-й сесії асамблеї охорони 
здоров’я воЗ в Женеві 

16 – 90 років від дня народження Марії андріївни вальо, українсько-
го бібліографа, бібліографознавця, книгознавця, літературознавця 
(1925–2011)

16 – 90 років від дня народження Бориса аврамовича Гончаренка, 
українського письменника (1925)

17 – всесвітній день боротьби зі спустеленням і посухами. Був про-
голошений Генеральною асамблеєю оон у 1994 р.

17 – 240 років тому російське самодержавство ліквідувало Запороз-
ьку січ (1775)

 18 – День дільничного інспектора міліції. У 2004 р. наказом Мі-
ністра внутрішніх справ України день 18 червня був офіційно 
затверджений Днем дільничного інспектора міліції

18 – 110 років від дня народження Дмитра Григоровича Гринька, 
українського письменника, літературного критика і публіциста 
(1905–1986)
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20 – всесвітній день біженців. проголошено Генеральною асамб-
леєю оон 4 грудня 2000 р.

21 – День медичного працівника. відзначається в Україні згідно з Ука-
зом президента (№281/94, від 3.06.1994 р.) у третю неділю червня 
як професійне свято працівників галузі охорони здоров’я

21 – 210 років від дня народження Миколи васильовича Закревсько-
го, українського історика, фольклориста, етнографа, лінгвіста, 
письменника (1805–1871)

21 – 110 років від дня народження Жан-поля сартра, французького 
філософа та письменника (1905–1980)

22 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. від-
значається в Україні згідно з Указом президента (№1245/2000, 
від 17.11.2000 р.)

23 – День державної служби оон. відзначається в Україні згідно з 
Указом президента (№291/03, від 04.04.2003 р.) у день державної 
служби організації об’єднаних націй

25 – 110 років від дня народження петра Устиновича Бровки, біло-
руського поета (1905–1980)

25 – 85 років від дня народження ласла антала, угорського лінгвіста 
(1930–1993)

26 – Міжнародний день підтримки жертв тортур. проголошено 
Генеральною сесією оон 12 грудня 1997 р.

26 – Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками і 
їх незаконним обігом. відзначається за рішенням Генеральної 
асамблеї оон (7 грудня 1987 р.)

 26 – 180-річчя з дня народження отто Хермана, угорського етно-
графа, природознавця, публіциста (1835–1914)

27 – всесвітній день рибальства. відзначається щорічно за рішенням 
Міжнародної конференції з урегулювання та розвитку рибальства, 
яка відбулась у липні 1984 р. в римі

27 – 130 років від дня народження антоніни Миколаївни кудриць-
кої, української письменниці, фольклористки, журналістки 
(1885–1971)

28 – День конституції України. вважається святковим неробочим 
днем (ст. 73 кодексу законів про працю)

28 – День молодіжних та дитячих громадських організацій. відзна-
чається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу 
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президента України № 599/2008 від 27.06.2008 р.; зі змінами 
№ 600/2011 від 24.05.2011 р.

28 – День молоді. відзначається в Україні згідно з Указом президента 
(№ 323/94, від 22.06.1994 р.) в останню неділю червня

29 – 70 років тому був підписаний радянсько-чехословацький до-
говір за яким Чехословаччина передала Закарпатську Україну до 
складу Урср (1945) 

30 – 135 років від дня народження Михайла Михайловича лозинсько-
го, українського політичного діяча, публіциста, літературознавця, 
перекладача (1880–1937)

Липень
1 – всесвітній день архітектури. відзначається щорічно, проголо-

шено Міжнародною спілкою архітекторів у 1985 р.
1 – День архітектури України. відзначається в Україні згідно з Ука-

зом президента (№456/95, від 17.06.1995 р.) у всесвітній день 
архітектури

1 – День слідчого. Цього дня своє професійне свято відзначають усі 
слідчі України

1 – 130 років від дня народження Юрія Мазуренка, українського 
громадсько-політичного діяча, правознавця (1885–1937)

2 – Міжнародний день спортивного журналіста. відзначається за 
ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси з 1995 р.

2 – 190 років від дня народження володимира степановича александ-
рова, українського поета, драматурга, перекладача, етнографа, 
фольклориста (1825–1894)

2 – 130 років від дня народження Франца коковського, українського 
письменника, драматурга, перекладача, журналіста, етнографа 
(1885–1940)

3 – 130 років від дня народження прохора вороніна, українського 
письменника (1885–1940)

4 – День судового експерта. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№424/2009, від 10.06.2009 р.) щорічно 4 липня

4 – Міжнародний день кооперативів. проголошено Генеральною 
асамблеєю оон (1992 р.) і відзначається у першу суботу липня, 
починаючи з 1995 р., коли в цей день святкувалось 100 років іс-
нування Міжнародного кооперативного союзу
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8 – День родини. відзначається в Україні згідно з Указом президента 
України (№1209/2011 від 30. 12. 2011 р.) щорічно 8 липня

9 – 100 років від дня народження Миколи Йосиповича сиротюка, 
українського літературознавця і прозаїка (1915–1984) 

10 – 100-річчя з дня народження сола Беллоу, американського пись-
менника (1915–2005)

11 – всесвітній день народонаселення. відзначається за рекоменда-
цією (1989 р.) керівної ради програми розвитку оон

12 – День святих апостолів петра і павла
12 – День рибалки. відзначається в Україні згідно з Указом пре-

зидента (№464/95, від 22.06.1995 р.) у другу неділю липня як 
професійне свято працівників рибного господарства

15 – День українських миротворців. відзначається в Україні згідно 
постанови верховної ради (від 21 травня 2013р. № 292-VІІ) що-
року в цей день

16 – 25 років тому верховна рада Української рср прийняла Декла-
рацію про державний суверенітет (1990)

16 – День бухгалтера України. Цього дня в 1999 р. був прийнятий 
Закон України ,,про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні”

17 – День етнографа. професійне свято представників різних ет-
нографічних шкіл, введене в честь дня народження етнографа і 
мандрівника М. М. Міклухо-Маклая

18 – 110 років від дня народження панаса Федоровича кочури, 
українського письменника (1905–1976)

19 – День металурга. відзначається в Україні згідно з Указом пре-
зидента (№187/93, від 03.06.1993 р.) у третю неділю липня, як 
професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної 
промисловості

19 – 80 років від дня народження валентини Дмитрівни Зубової, 
українського прозаїка (1935)

20 – Міжнародний день шахіста. починаючи з1966 р., у всьому 
світі 20 липня відзначають Міжнародний день шахів. Це свято 
проводиться за рішенням ФІДЕ – всесвітньої шахової федерації 
(заснована в 1924 р.)

20 – День шахів в Україні. відзначають згідно постанови верховної 
ради України (№3985-VІ, від 01.11.2011 р.) щороку 20 липня
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23 – 100 років від дня народження Михайла львовича Матусовсько-
го, російського поета, прозаїка, перекладача творів українських 
письменників (1915–1990)

23 – 80 років від дня народження володимира Григоровича Матвії-
шина, українського літературознавця (1935)

24 – 25 років тому на флагштоці перед київською міською радою 
замайорів жовто-блакитний прапор(1990)

 24 – День святої княгині ольги. велика княгиня увійшла в історію 
як творець державного життя і культури київського русі

25 – 110-річчя з дня народження Еліаса канетті, австрійського пись-
менника, драматурга (1905–1994)

26 – День працівників торгівлі. відзначається в Україні згідно з Ука-
зом президента (№427/95, від 05.06.1995 р.) в останню неділю 
липня як професійне свято працівників торгівлі 

26 – День флоту України. відзначається в Україні згідно Указу пре-
зидента України (№1209/2011, від 30.12.2011р.) в останню неділю 
липня, сумістивши його в часі зі святкуванням Дня військово-
Морського Флоту російської Федерації

26 – 130-річчя з дня народження андре Моруа (Еміль Ерцог), фран-
цузького письменника (1885–1967)

27 – 240-річчя з дня народження графині терези Брунсвік, угорської 
письменниці, педагога, засновниці першого дитячого садка у 
м. Буді в 1828 р. (1775–1861)

27 – 180-річчя від дня народження Джозуе кардуччі, італійського 
поета 1835–1907)

27 – 120 років від дня народження володимира яковича Герасименка, 
українського літературознавця, етнографа (1895–1984)

28 – День хрещення київської русі – України. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№ 668/2008, від 25. 07.2008 р.) що-
річно 28 липня у день пам’яті святого рівноапостольного князя 
володимира

28 – День PR – спеціаліста. Зовсім недавно державне визнання ви-
вело зв’язок з громадськістю з розряду тіньових професій. ,,піар” 
набув статусу такого ж необхідного інструменту, як маркетинг, 
реклама й інші напрямки діяльності організації, що сприяють 
розвитку бізнесу
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31 – Міжнародний день системного адміністратора. ,,Батьком” свята 
є американець тед кекатос, котрий вирішив, що хоч раз на рік 
системні адміністратори повинні відчути вдячність з боку корис-
тувачів. відзначається з 2000 р. в останню п’ятницю липня

Серпень
1 – День інкасатора. своє професійне свято інкасатори відзначають 

щороку в цей день
2 – День святого Іллі
2 – День аеромобільних військ. відзначається в Україні згідно з 

Указом президента (№937/99, від 02.08.1999 р.)
2 – Міжнародний день Голокосту ромів. в цей день 1944 р. у концта-

борі аушвіц- Біркенау гітлерівські фашисти влаштували ,,циган-
ську ніч”. відзначається в Україні згідно з постановою верховної 
ради (№ 2085, від 08.10.2004р.)

2 – День повітряних сил Збройних сил України. відзначається в 
Україні згідно з Указом президента (№579/2007, від 27.06.2007)
в першу неділю серпня

5 – День звільнення від податків
5 – 165-річчя з дня народження Гі де Мопассана, французького 

письменника (1850–1893)
6 – всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. в цей день 

американська авіація здійснила атомне бомбардування японського 
міста Хіросіма (1945)

6 – Міжнародний день “лікарі світу за мир”. відзначається за рішен-
ням виконкому Міжнародного руху “лікарі світу за запобігання 
ядерної війни”

8 – День військ зв’язку. відзначається в Україні згідно з Указом пре-
зидента (№154/2000, від 01.02.2000 р.)

8 – 225-річчя з дня народження Ференца келчеї, угорського поета, 
літературного критика (1790–1838)

9 – Міжнародний день корінних народів світу. відзначається за рі-
шенням Генеральної асамблеї оон (23 грудня 1994 р.) протягом 
Міжнародного десятиріччя корінних народів світу

9 – День будівельника. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№273/93, від 22.07.1993 р.) у другу неділю серпня 
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як професійне свято працівників будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів

9 – День працівників ветеринарної медицини. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№1035/01, від 01.11.2001 р.) у другу 
неділю серпня як професійне свято

9 – 90 років від дня народження ореста Івановича корсовецького, 
українського поета (1925–2000)

10 – 170 років від дня народження абая кунанбаєва, основополож-
ника нової писемної казахської літератури (1845–1904)

10 – 120 років від дня народження Михайла Михайловича Зощенка, 
російського письменника-сатирика (1895–1958)

11 – 265-річчя з дня народження Іштвана Шандора, угорського пись-
менника, бібліографа (1750–1815).

12 – Міжнародний день молоді
12 – 75 років від дня народження володимира атаназійовича качкана, 

українського публіциста, літературознавця (1940)
14 – вшанування Хреста Господнього (перший спас)
14 – 100 років від дня народження Івана смолія, українського поета, 

журналіста, громадського діяча (сШа)(1915–1984)
14 – 90 років від дня народження Миколи Івановича карпенка, укра-

їнського поета, перекладача (1925–2007)
15 – День археолога. відзначається в Україні згідно з Указом пре-

зидента України (№694/2008 від 06.08.2008 р.) в цей день
15 – 130 років від дня народження омельяна Іллі падучака, україн-

ського громадського діяча, організатора ,,просвіти” у парагваї 
(1885–1961)

17 – 70 років від дня народження Ігоря прокоповича січовика, укра-
їнського поета, прозаїка (1945)

18 – 95 років від дня народження Михайла сабадоша, українського 
письменника (словаччина)(1920)

19 – преображення Господнє (Другий спас)
19 – всесвітній гуманітарний день. відзначається щорічно, за рі-

шенням Генеральної асамблеї оон в грудні 2008 р. Цей день 
покликаний сприяти підвищенню інформованості громадськості 
про діяльність по наданню гуманітарної допомоги у всьому світі, 
а також віддати належне всім гуманітарним працівникам, що від-
дали життя або постраждали під час виконання свого обов’язку
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19 – День пасічника. відзначається в Україні згідно з Указом президен-
та (№815/97, від 15.08.1997 р.) як професійне свято бджолярів

19 – 235 років від дня народження п’єра Жана де Беранже, фран-
цузького поета (1780–1857)

22 – 135 років від дня народження лайоша Біро, угорського пись-
менника, журналіста (1880–1948)

23 – Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації 
(рішення 8.2 150-ої сесії виконавчої ради ЮнЕско)

 23 – День пам’яті жертв тоталітарних та авторитарних режимів. 
рішення пленарного засідання Європарламенту від 2 квітня 
2009 р.

23 – День Державного прапора України. відзначається в Україні згід-
но з Указом президента України (№ 987/2004 від 23. 08. 2004 р.) 
щорічно 23 серпня

23 – 80 років від дня народження анатоля олексійовича перепаді, 
перекладача з французької, журналіста (1935–2008)

24 – День незалежності України. відзначається згідно з постановою 
верховної ради України (№2143-ХІІ, від 20.02.1992 р.) як дер-
жавне загальнонародне свято. вважається святковим неробочим 
днем (ст.73 кодексу законів про працю)

24 – 70 років від дня народження віктора Івановича сильченка, 
українського письменника (1945)

25 – 75 років від дня народження Миколи Григоровича Жулинського, 
українського літературознавця, критика (1940) 

27 – 120 років від дня народження володимира олександрови-
ча кобилянського, українського поета, перекладача, критика 
(1895–1919)

27 – 85 років від дня народження Ержебет Галгоці, угорської пись-
менниці (1930–1989)

28 – Успіння пресвятої Богородиці
28 – 90 років від дня народження аркадія стругацького, російського 

письменника (1925–1991)
29 – День авіації. відзначається в Україні згідно з Указом прези-

дента (№305/93, від 16.08.1993 р. та змінами, внесеними згідно 
з Указом №119/96, від 10.02.1996 р.) в останню суботу серпня як 
професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників 
авіаційної промисловості і транспорту
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29 – День Далекобійника. Щорічно в останню суботу серпня тисячі 
водіїв відзначають своє професійне свято

29 – 90 років від дня народження Марлени Давидівни рахліної, 
української поетеси (1925)

30 – День шахтаря. відзначається в Україні згідно з Указом пре-
зидента (№304/93,від 16.08.1993 р.) в останню неділю серпня як 
професійне свято працівників вугільної промисловості

31 – 100 років від дня народження Юрія Жлуктенка, українського 
мовознавця й перекладача (1915–1990)

31 – 90 років від дня народження віри климівни артамонової, укра-
їнської поетеси (1925)

Вересень
1 – всесвітній день миру. відзначається в день початку Другої сві-

тової війни
1 – День знання. відзначається з 1984 р.
1 – 75 років від дня нападу фашистської німеччини на польщу. по-

чаток Другої світової війни (1939)
1 – 190 років від дня народження яна Захаріасевича, польського 

та українського письменника, громадського діяча, журналіста 
(1825–1906)

2 – 70 роки тому підписано акт про беззастережну капітуляцію 
японії. Закінчення Другої світової війни (1945)

2 – День нотаріату. відзначається в Україні згідно з Указом прези-
дента (№ 211/2010, від 22.02.2010 р.) щороку 2 вересня

2 – 170 років від дня народження Івана Білика (І. я. рудченко), укра-
їнського письменника, літературного критика, фольклориста, 
публіциста(1845–1905)

3 – 85 років від дня народження віктора петровича тимченка, укра-
їнського поета, прозаїка (1930)

4 – 50 років тому відбулися виступи в. стуса, в. Чорновола, І. Дзюби 
в кінотеатрі ,,Україна” (м. київ) проти хвилі арештів української 
інтелігенції (1965)

6 – День підприємця. відзначається в Україні згідно з Указом пре-
зидента (№1110/98, від 05.10.1998 р.) у першу неділю вересня

6 – 140 від дня народження Михайла Дашкевича, українського пись-
менника (румунія)(1875–1948)
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6 – 90 років від дня народження ярослава розумного, українського 
літературознавця, педагога, громадського діяча (канада)(1925)

7 – День знищення військової іграшки. відзначається з 1998 р. за 
ініціативою всесвітньої асоціації допомоги сиротам та дітям, які 
не мають батьківської опіки

8 – Міжнародний день грамотності. відзначається системою оон
8 – Міжнародний день солідарності журналістів. проводиться за 

рішенням ІV конгресу Міжнародної організації журналістів, який 
відбувся у травні 1958 р. в Бухаресті

8 – 380-річчя з дня народження герцога пала Естергазі, угорського 
письменника, композитора, політичного діяча (1635–1713).

8 – 185-річчя з дня народження Фредеріка Містраля, французького 
поета, лауреата нобелівської премії (1904) (1830–1914).

9 – всесвітній день краси. проводиться за ініціативою Міжнародного 
комітету естетики та косметології 

11 – 150 років від дня народження яна райніса (я. к. плієкшанс), 
латиського поета, драматурга, громадського діяча (1865–1929)

11 – 130 років від дня народження Девіда Герберта лоуренса, англій-
ського письменника (1885–1930)

12 – День фізичної культури і спорту. відзначається в Україні згідно 
з Указом президента (№340/94, від 29.06.1994 р.) у другу суботу 
вересня

12 – День українського кіно. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№52/96, від 12.01.1996 р.) у другу суботу вересня як 
професійне свято працівників кінематографії

13 – День танкіста. відзначається в Україні згідно з Указом прези-
дента (№922/97, від 29.08.1997 р.) у другу неділю вересня

13 – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної про-
мисловості відзначається в Україні згідно з Указом президента 
(№302/93, від 12.08.1993 р.) у другу неділю вересня

13 – Міжнародний день пам’яті жертв фашизму. відзначається що-
річно у другу неділю вересня

15 – 70 років від дня народження людмили Михайлівни скирди, 
української поетеси, критика, літературознавця (1945)

16 – Міжнародний день збереження озонового шару. відзначаєть-
ся за рішенням Генеральної асамблеї оон в день підписання 
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Монреальського  протоколу про речовини, які руйнують озоновий 
шар (1987 рік)

16 – 90 років від дня народження Михайла семеновича Грицая, 
українського фольклориста й літературознавця (1925–1988)

17 – День рятівника. свято відзначається в День святкування право-
славною церквою Ікони Божої Матері ,,неопалима купина”, яка 
є покровителькою пожежників і рятувальників і надає допомогу 
всім, хто потрапив у біду. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№830/2008, від 12.09.2008 р.) щорічно 17 вересня

17 – Міжнародний день миру. відзначається у третій вівторок ве-
ресня в день відкриття чергової сесії Генеральної асамблеї оон. 
вперше відзначався у 1982 р.

18 – 110 років від дня народження степана охримовича, українського 
журналіста, громадсько-політичного діяча, одного з зачинателів 
молодіжних рухів в Галичині (1905–1931)

19 – День винахідника і раціоналізатора. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№443/94, від 16.08.1994 р.) у третю 
суботу вересня як свято винахідників і раціоналізаторів

19 – День фармацевтичного працівника. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№1128/99, від 07.09.1999 р.) у третю 
суботу вересня

20 – День працівника лісу. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№356/93, від 28.08.1993 р.) у третю неділю вересня 
як професійне свято працівників лісового господарства, лісової, 
деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

20 – 130 років від дня народження Дмитра павловича осічного, 
українського письменника (1885–1962)

20 – 70 років від дня народження світлани андріївни Йовенко, 
української поетеси, прозаїка, критика (1945)

21 – День миру. відзначається в Україні згідно з Указом президента 
(№100/02, від 05.02.2002 р.) щорічно 21 вересня підтримуючи 
рішення Генеральної асамблеї оон.

21 – різдво пресвятої Богородиці Марії (Друга пречиста). вшану-
вання українських Богородичних ікон

21 – 60 років від дня народження катерини петрівни пасічної, укра-
їнської поетеси, прозаїка (1955)
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22 – День партизанської слави. відзначається в Україні згідно з 
Указом президента (№1020/01, від 30.10.2001 р.) щорічно в цей 
день

22 – 28– всесвітній день моря. відзначається за рішенням Х сесії 
асамблеї Міжурядової морської консультативної організації, яка 
відбулася у листопаді 1977 р. У різних країнах День моря святку-
ється в найбільш доречний день останнього тижня вересня

22 – 130 років від дня народження Мацелла Бенедека, угорського 
письменника, літературознавця (1885–1969)

23 – 100 років від дня народження володимира Юрійовича Банду-
рака, українського письменника (1915–1982)

24 – 105 років від дня народження Іштвана ваша, угорського пись-
менника, поета, перекладача (1910–1991)

25 – 60 років від дня народження лесі Георгіївни Мушкетик, пере-
кладача з угорської на українську мову, член спілки письменників 
Угорщини, літературознавця (1955)

26 – 130 років від дня народження калістрата романовича анищенка, 
українського письменника (1885–1929)

27 – свято воздвиження Чесного Хреста Господнього
27 – всесвітній день туризму. Засновано ІІІ сесією Генеральної асамб-

леї всесвітньої туристської організації, яка відбулась у 1980 р.
27 – День туризму. відзначається в Україні згідно з Указом прези-

дента (№1047/98, від 21.09.1998 р.)
27 – День вихователя і всіх дошкільних працівників. Ідея цього ново-

го загальнонаціонального свята – допомогти суспільству звернути 
більше уваги на дитячий сад і на дошкільне дитинство в цілому

27 – День машинобудівника. відзначається в Україні згідно з Ука-
зом президента (№361/93, від 08.09.1993 р.) у четверту неділю 
вересня як професійне свято працівників машинобудування і 
приладобудування.

27 – Міжнародний день глухонімих. встановлено в пам’ять про 
створення Міжнародної Федерації глухонімих (1951 рік). від-
значається в останню неділю вересня

30 – День святих мучениць віри, надії, любові та матері софії
30 – всеукраїнський день бібліотек. відзначається в Україні згідно 

з Указом президента (№471/98, від 14.05.1998 р.) щорічно в цей 
день
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30 – День усиновлення. відзначається щорічно відповідно до Указу 
президента України №1088/2008 від 27.11.2008р.

30 – Міжнародний день перекладача. У 1991 р. Міжнародна Феде-
рація перекладачів (FIT) проголосила День святого Ієроніма, що 
традиційно вважається покровителем перекладачів – Міжнарод-
ним днем перекладачів

30 – Міжнародний день Інтернету. Міжнародний день Інтернету за-
снований папою римським Іоанном павлом ІІ в 1998 р.

30 – 180 років від дня народження Федора Івановича Заревича, укра-
їнського письменника і журналіста (1835–1879)

Жовтень
Жовтень – Міжнародний тиждень листа. відзначається за рішенням 

всесвітньої поштової спілки та завжди включає в себе 9 жовтня 
– всесвітній день пошти

1 – День ветерана. За ініціативою оон 1 жовтня в усьому світі від-
значається як Міжнародний день осіб похилого віку, а в Україні 
також і День ветерана

1 – Міжнародний день музики. проводиться за рішенням Міжнарод-
ної музичної ради ЮнЕско

1 – День народження поштової листівки (відень)
1 – 350 років тому гетьманом правобережної України обрано петра 

Дорошенка (1665)
3 – створення всесвітньої Федерації профспілок
3 – 140 років від дня народження сулеймана ахундова, азербайджан-

ського письменника, драматурга (1875–1939)
3 – 120 років від дня народження сергія олександровича Єсеніна, 

російського поета (1895–1925)
4 – всесвітній день тварин
4 – День початку космічної ери людства. проголошено Міжнарод-

ною Федерацією астронавтики на честь запуску першого в світі 
штучного супутника Землі

4 – День працівників освіти. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№513/94, від 11.09.1994 р.) у першу неділю жовтня 
як професійне свято працівників освіти

4 – 130 років від дня народження Дмитра васильовича андрусенка, 
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українського кобзаря, диригента, педагога (1885–1965)
5 – всесвітній день вчителів. Засновано ЮнЕско у 1994 р. 

(UNESCOPRESSE vol.4, no. 17, p 9)
5 – всесвітній день середовища проживання. відзначається за 

рішенням Генеральної асамблеї оон (1985 р.). у перший поне-
ділок жовтня

5 – 190-річчя з дня народження яноша ксантуса, угорського пись-
менника, природознавця, етнографа (1825–1894)

7 – 100 років від дня народження Маргарити Йосипівни алігер, 
російської поетеси (1915–1992)

8 – День юриста України. Це свято, яке об’єднує юристів різних сфер 
діяльності, що стоять на захисті прав і свобод громадян України. 
відзначається в Україні згідно з Указом президента (№1022/97, 
від 16.09.1997 р.) в цей день

9 – всесвітній день пошти. проводиться за рішенням ХІV конгресу 
всесвітньої поштової спілки в день її створення

9 – 130 років від дня народження володимира Юхимовича свідзин-
ського, українського поета (1885–1941)

10 – всесвітній день охорони психічного здоров'я
10 – Міжнародний день стандартизації. відзначається в день ство-

рення Міжнародної організації зі стандартизації
10 – День працівників стандартизації та метрології. в Україні 

відзначається на підставі Указу президента (№910/2002, від 
08.10.2002 р.) в цей день

10 – 90 років від дня народження петра олександровича костюченка, 
українського письменника (1925–1992)

11 – День художника. відзначається в Україні згідно з Указом пре-
зидента (№1132/98, від 09.10.1998 р.) у другу неділю жовтня

11 – День працівників державної санітарно-епідеміологічної 
служби. в Україні відзначається на підставі Указу президента 
(№ 1178/2004, від 5.10.2004 р.) в другу неділю жовтня

11 – 130-річчя з дня народження Франсуа Моріака, французького 
письменника (1885–1970)

13–19 – Європейський тиждень місцевої демократії. Держави-
члени ради Європи, які підписали Хартію (15 жовтня 1985 р.), 
зобов’язуються втілювати принципи місцевого самоврядування 
у своєму національному законодавстві. відзначається в Україні 
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згідно з Указом президента (№ 922/2007, від 27.09.2007 р.) що-
річно в тиждень, що включає 15 жовтня

13 – 130 років від дня народження романа Михайловича волкова, 
українського фольклориста і літературознавця (1885–1959)

14 – покрова пресвятої Богородиці
14 – День захисника України. відзначається в Україні  щорічно згідно 

з Указом президента (№806/2014, від 14.10.2014 р.)
14 – День Українського козацтва. відзначається в Україні згідно з 

Указом президента (№966/99, від 07.08.1999 р.) в день свята по-
крови пречистої Богородиці

14 – Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних бід. 
У 2001 р. Генеральна асамблея оон постановила щорічно від-
мічати цей день у другу середу жовтня (резолюція 56/195, від 
21 грудня) 

15 – всесвітній день сільської жінки. Засновано організацією 
об’єднаних націй в 1997 р. право на проведення надано фонду 
всесвітнього жіночого конгресу (Женева. Швейцарія). Ініціа-
тором відзначення цього свята в Україні стало всеукраїнське 
громадське об’єднання ,,рада жінок-фермерів України”, яке 
створено в 1998 р.

15 – 120 років від дня народження володимира Зеноновича Гжиць-
кого, українського письменника (1895–1973)

15 – Міжнародний день кредитних спілок. свято відзначається що-
року з 1948 р. кожен третій четвер жовтня

16 – всесвітній день продовольства. відзначається за рішенням ор-
ганізації об’єднаних націй з питань продовольства і сільського 
господарства в день створення цієї організації 

16 – 290-річчя з дня народження Йожефа Гвадані, угорського пись-
менника (1725–1801)

17 – Міжнародний день боротьби з бідністю. проводиться з 1992 р. 
і підтримано Генеральною асамблеєю оон (22 грудня 1992 р.)

 17 – День працівників целюлозно-паперової промисловості. свято 
відзначається щорічно у третю суботу жовтня на підставі Указу 
президента України (№885/2008, від 01. 10.2008 р.) як профе-
сійне свято

17 – 80 років від дня народження олександра Даниловича понома-
ріва, українського літературознавця, перекладача (1935)
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18 – День працівників харчової промисловості. відзначається в 
Україні згідно з Указом президента (№714/95, від 08.08.1995 р.) 
у третю неділю жовтня як професійне свято працівників харчової 
промисловості

20 – Міжнародний день авіадиспетчера. Міжнародна федерація 
асоціацій авіаційних диспетчерів була створена в амстердамі 20 
жовтня 1961 р. Федерація представляє інтереси більше сорока 
тисяч авіадиспетчерів 127 країн світу

22 – 80 років від дня народження Бориса Ілліча олійника, україн-
ського поета (1935)

22 – 70 років від дня народження василя поліоновича сагайдака, 
українського поета (1945)

24-30 – тиждень роззброєння. проводиться щорічно за закликом 
спеціальної сесії Генеральної асамблеї оон (1978) і починається 
у день річниці заснування оон

23 – День працівників реклами (День рекламіста)
23 – 80 років від дня народження петра Миколайовича Дідовича, 

українського прозаїка (1935–2010)
24 – День організації об’єднаних націй. проводиться в день, коли 

у 1945 р. вступив у дію статут оон
24 – всесвітній день інформації про розвиток. Запроваджено Гене-

ральною асамблеєю оон у 1972 р. резолюцією від 19 грудня
25 – Міжнародний день боротьби жінок за мир
25 – День маркетолога
25 – День автомобіліста і дорожника. відзначається в Україні згідно 

з Указом президента (№452/93, від 13.10.1993 р.) в редакції Указу 
президента (№1173/97, від 22.10.1997 р.) в останню неділю жов-
тня як професійне свято працівників автомобільного транспорту 
і дорожнього господарства

25 – 190-річчя з дня народження Йоганна Штрауса, австрійського 
композитора, скрипаля, диригента (1825–1899)

25 – 100 років від дня народження леоніда сильвестровича лупана, 
українського поета (1915–1938)

27 – Міжнародний день шкільних бібліотек. відзначається щорічно 
четвертого понеділка жовтня, починаючи з 1999 р. Мета цього 
свята – підкреслити ключову роль шкільних бібліотек у справі 
навчання та виховання дітей та привернути увагу суспільства до 
шкільних бібліотек
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27 – 110 років від дня народження тамари Михайлівни Мороз-
стрілець, української письменниці, літературознавця (1905–
1994)

27 – 90 років від дня народження Юрія Михайловича кругляка, 
українського письменника (1925–1998)

28 – 25 років тому верховна рада Урср затвердила Закон про дер-
жавний статус української мови (№8312/ХІ, від 28.10.1989р.)

28 – День визволення України від фашистських загарбників. від-
значається в Україні згідно з Указом президента (№836/2009, від 
20.10.2009р.) 28 жовтня щорічно

28 – 85-річчя з дня народження ласла Добоша, угорського письмен-
ника, журналіста (1930)

29 – День працівників служби позавідомчої охорони
30 – День податкової служби України. відзначається в Україні згідно 

з Указом президента (№1094/2000, від 29.09.2000 р.)
30 – 120 років від дня народження луки луціва (літ. псевд.- л. Гранич-

ка), літературознавця, педагога, публіциста (сШа) (1895–1984) 
31 – Міжнародний день Чорного моря. Ініційовано громадськістю 

та владними структурами причорноморських країн
31 – всесвітній день заощаджень. Цей день відзначають у багатьох 

країнах Європи, де громадяни користуються послугами банків і 
зберігають там свої заощадження. У 20-30-ті роки ХХ ст. свято 
ощадності активно відзначали в Галичині

Листопад
1 – День працівника соціальної сфери. відзначається в Україні згідно 

з Указом президента (№ 374/99, від 13.04.1999 р.) в першу не-
ділю листопада

1 – 80 років від дня народження володимира степановича Мирного, 
українського письменника (1935)

2 – 80 років від дня народження володимира родіоновича коломійця, 
українського поета (1935)

3 – День інженерних військ. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№1390/99, від 27.10.1999 р.)

3 – День ракетних військ і артилерії. відзначається в Україні згідно 
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з Указом президента (№1215/97, від 31.10.1997 р.)
3 – 150 років від дня народження сергія петровича Мартоса, укра-

їнського письменника (1865–1911) 
4 – День залізничника. 4 листопада працівники залізничного тран-

спорту України відзначають своє професійне свято згідно з Указом 
президента України (№1140, від 11.12.2002) і саме в цей день 
в 1861 р. з відня через перемишль до залізничного вокзалу у 
львові прибув перший поїзд на території сучасної України. Цей 
день вважається початком історії залізниць в Україні

5 – 100 років від дня народження анатолія Мефодійовича Хорунжого, 
українського письменника (1915–1991)

6 – Міжнародний день запобіганню експлуатації навколишнього 
середовища під час війни та збройних конфліктів

6 – 160 років від дня народження Дмитра Івановича яворницького, 
українського історика, археолога, етнографа, фольклориста, 
письменника (1855–1940)

7 – всесвітній день чоловіків. Цей день було встановлено в 2000 р. за 
ініціативою магістрату відня (австрія) і керівництва відділення 
оон у відні. Його святкують першої суботи листопада. ключо-
вим моментом цього заходу було щорічне вручення ,,всесвітньої 
чоловічої премії” (бронзова копія роденівського ,,Мислителя”) 
видатним діячам політики, науки, бізнесу, культури і мистецтв

8 – 80 років тому у Чернігові відкрито літературно-меморіальний 
музей М. М. коцюбинського (1935)

9 – всесвітній день якості. відзначається за ініціативою міжнародних 
організацій зі стандартизації та якості, при підтримці оон

9 – День української писемності та мови. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№1241/97, від 6.11.1997 р.) в день 
вшанування пам’яті преподобного нестора –літописця.

9 – 96 років тому Українська національна рада проголосила Західно-
Українську народну республіку (1918)

10 – всесвітній день молоді. відзначається у день створення все-
світньої Федерації демократичної молоді

13 – всесвітній день сліпих. відзначається у день народження ва-
лентина Гаюї, французького педагога, який у 1784 р. заснував у 
парижі перший у світі інтернат для сліпих
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13 – 140 років від дня народження Михайла Михайловича Мочуль-
ського, українського літературознавця, критика, перекладача 
(1875–1940)

13 – 120 років від дня народження аурела Берната, угорського ху-
дожника, письменника (1895–1982)

14 – всесвітній день боротьби з діабетом. спочатку відзначався 
у день народження Фредеріка Гранта Бантинга, канадського 
фізіолога, який винайшов гормон інсуліну. посилаючись на 
резолюції всесвітньої Aсамблеї охорони здоров’я (WHA42.36, 
від 19.05.1989 р.), Міжнародна діабетична федерація при участі 
вооЗ з 1991 р. відмічає як всесвітній день боротьби з діабетом. 
Генеральна асамблея постановила оголосити 14 листопада 2007 
р. днем оон (A/RES/61/225,від 18.01.2007 р.)

15 – День працівників сільського господарства. відзначається в 
Україні згідно з Указом президента (№428/93, від 07.10.1993 р.) 
у третю неділю листопада як професійне свято

15 – всесвітній день іммігранта. відзначається у третю неділю лис-
топада за ініціативою національних єпископських конференцій

16 – Міжнародний день терпимості. проголошено Генеральною 
сесією оон 12 грудня 1996 р.

 16 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку. відзначається 
в Україні згідно з Указом президента (№667/94, від 11.11.1994 р.) 
саме цього дня

17 – Міжнародний день студентів. встановлено на всесвітньому 
конгресі студентів у празі у 1946 р.

17 – День студента. відзначається в Україні згідно з Указом пре-
зидента (№659/99, від 16.07.1999 р.)

19 – День працівників гідрометеорологічної служби. відзначається в 
Україні згідно з Указом президента (№208/03, від 11.03.2003 р.)

19 – День склороба. Щорічно 19 листопада в Україні відзначається 
згідно з Указом президента (№1417/2003, від 09.12.2003) про-
фесійне свято працівників скляної промисловості

19 – Міжнародний день відмови від паління. відзначається у третій 
четвер листопада

19 – 140 років від дня народження катерини василівни Гриневичевої, 
української письменниці (австрія)(1875–1947)

19 – 90 років від дня народження володимира Матвійовича Хижняка, 
українського прозаїка, перекладача (1925)
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20 – всесвітній день дітей. У 1954 р. Генеральна асамблея оон 
рекомендувала державам запровадити всесвітній день дітей і від-
значити його на свій розсуд. 20 листопада Генеральна асамблея 
оон схвалила Декларацію прав дитини

21 – всесвітній день телебачення. 17 грудня 1996 р. Генеральна 
асамблея проголосила 21 листопада всесвітнім днем телебачення 
в ознаменування дати проведення першого всесвітнього теле-
візійного форуму в організації об’єднаних націй

21 – всесвітній день привітань. відзначається з 1973 р. Ідея прове-
дення цього дня зародилася у братів Майкла та Брайяна Маккор-
мак з американського штату небраска як реакція на посилення 
міжнародної напруженості

21 – 130 років від дня народження Ірини Шухевич (величковська), 
української письменниці, іконописця (сШа)(1885–1979)

24 – Міжнародний день без покупок. вперше ,,День без покупок” 
був проведений у сШа (1992) 

24 – 100 років від дня народження лайоша леврінце, угорського 
лінгвіста, літературознавця (1915–1993)

25 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо 
жінок

25 – 90 років від дня народження Юрія Дмитровича Бедзика, укра-
їнського прозаїка, драматурга (1925 – 2008)

28 – День пам’яті жертв Голодомору. відзначається в Україні згідно 
з Указом президента (№1310/98, від 26.11.1998 р.) у четверту 
суботу листопада

28 – 130 років від дня народження Івана калиновича, українського 
бібліографа, видавця, перекладача, політичного діяча (1885–
1927)

28 – 100 років від дня народження костянтина Михайловича симо-
нова, російського письменника (1915–1979)

29 – Міжнародний день солідарності з палестинським народом. від-
значається щорічно за закликом резолюції Генеральної асамблеї 
оон (1977р.) у день, коли у 1947 р. Генеральною асамблеєю оон 
було схвалено резолюцію про розділ палестини

30 – 180-річчя з дня народження Марка твена, американського пись-
менника (1835–1910)
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30 – 80 років від дня народження Дмитра семеновича Чередниченка, 
українського письменника, поета, перекладача, мистецтвознавця 
(1935)

Грудень
1 – 24 роки тому на всенародному референдумі підтверджено акт 

проголошення незалежності України (1991)
1 – всесвітній день боротьби зі снІДом. проголошено всесвітньою 

організацією охорони здоров’я. відзначається з 1988 р.
1 – День працівників прокуратури. відзначається в Україні згідно 

з Указом президента (№1190/2000, від 02.11.2000 р.) як профе-
сійне свято

1 – 110 років від дня народження олексія Івановича полторацького, 
українського письменника (1905–1977)

2 – Міжнародний день скасування рабства. відзначається в день 
схвалення Генеральною асамблеєю оон конвенції про боротьбу 
з торгівлею людьми і з експлуатації інших осіб

2 – 120 років від дня народження Григорія прокоповича яковенка 
(вікторова), українського письменника (1895–1940)

3 – Міжнародний день інвалідів. проголошено Генеральною асамб-
леєю оон 14 жовтня 1992 р.

4 – 140 років від дня народження райнера Марії рільке, австрійського 
та німецького поета (1875–1958)

5 – Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та соціаль-
ного розвитку. відзначається щорічно за рішенням Генеральної 
асамблеї оон (резолюція 40/212 від 17 грудня 1985 р.

5 – День працівників статистики. відзначається в Україні згідно з 
Указом президента (№1120/2002, від 02.12.2002 р.)

5 – 100 років від дня смерті Юхима степановича кримського, укра-
їнського літератора, видавця, педагога, бібліографа (1838–1915)

6 – День Збройних сил України. відзначається в Україні згідно з 
постановою верховної ради (№3528-12, від 19.10.1993 р.) у день 
прийняття верховною радою України в 1991 р. Закону України “ 
про Збройні сили України”

6 – 350 років від дня народження Міклоша Берчені-молодшого, 
угорського письменника (1665–1725)
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6 – 160 років від дня народження олександра Федоровича волошина, 
українського фольклориста і етнографа (1855–1929)

6 – 110 років від дня народжена Григорія кириловича саченка, укра-
їнського поета і літературознавця (1905–1939)

7 – Міжнародний день цивільної авіації. відзначається з 1994 р. за 
ініціативою Міжнародної організації цивільної авіації

7 – День місцевого самоврядування. відзначається в Україні згідно 
з Указом президента (№1250/2000, від 25.11.2000 р.) щорічно 
7 грудня

8 – 14 років від дня підписання у Бресті Білоруссю, росією і Украї-
ною Біловезької Угоди про створення співдружності незалежних 
Держав. срср припинив існування як суб’єкт міжнародного права 
і геополітична реальність

8-12 – всеукраїнський тиждень права. відзначається в Україні згід-
но з Указом президента (№1149/2008, від 08.12.2008р.) щороку 
в тиждень, що включає день прав людини, який відзначається 
(10 грудня) в пам’ять проголошення Генеральною асамблеєю 
оон у 1948р. Загальної декларації прав людини

8 – 225-річчя з дня народження Іштвана Балога, угорського драма-
турга, перекладача (1790–1873).

8 – 110-річчя з дня народження лайоша Холлош корвіна, угорського 
письменника, поета, журналіста (1905–1971)

9 – Міжнародний день боротьби з корупцією. відзначається згідно 
з рішенням генеральної асамблеї оон. в цей день в 2003 р. у 
мексиканському місті Меріда на політичній конференції була для 
підписана конвенція оон проти корупції і вже 14 грудня 2005 р. 
конвенція набула чинності, як міжнародно-правовий документ, 
обов’язковий до виконання її сторонами

10 – День прав людини. рішення про святкування цього Дня прий-
няте 4 грудня 1950 р. на 5-ій сесії Генеральної асамблеї оон. 
відзначається у день прийняття Загальної Декларації прав лю-
дини (1948)

10 – 90 років від дня народження ореста Борисовича ткаченка, 
українського вченого-мовознавця (1925) 

11- Міжнародний день гір. відзначається за рішенням Генеральної 
асамблеї оон (а/RES/57/245) 
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11 – 100 років від дня народження Марії теодорівни скрипник, укра-
їнської перекладачки, письменниці, громадської діячки (канада) 
(1915–2012)

12 – День сухопутних військ України. відзначається в Україні згідно 
з Указом президента (№1167/97, від 18.10.1997 р.) 

13 – всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. святкову 
дату оголосили представники Дитячого фонду оон (ЮнІсЕФ) 
в канні в квітні 1994 р. відзначається дане свято в другу неділю 
грудня

14 – День ліквідатора. 14 грудня в Україні відзначається День вша-
нування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській аЕс 
(більш відомий, як День ліквідатора), який був офіційно введений 
президентом України в 2006 р.

15 – День працівників суду. відзначається в Україні згідно з Указом 
президента (№1318/2000, від 08.12.2000 р.) 

18 – Міжнародний день мігрантів. відзначається за рішенням Гене-
ральної асамблеї оон (A/RES/55/93)

18 – 90 років від дня народження Миколи Івановича печеніжського, 
українського драматурга (1925–1998)

19 – День святого Миколая
19 – 60 років від дня народження Миколи костянтиновича Дмитрен-

ка, українського прозаїка, поета, фольклориста, літературознавця 
(1955)

20 – Міжнародний день солідарності людей. відзначається щорічно 
за рішенням Генеральної асамблеї оон (а/RES/60/209)

20 – День міліції. відзначається в Україні згідно з Указом президента 
(№567/92, від 17.11.1992 р.) у день прийняття верховною радою 
України в 1990 р. Закону “про міліцію”

22 – День працівників дипломатичної служби України. Цього дня 
в Україні щорічно відзначається професйне свято встановлене 
Указом президента (№1639/2005, від 21,11.05)

22 – День енергетика. відзначається в Україні згідно з Указом пре-
зидента (№522/93, від 12.11.1993 р.) щороку 22 грудня в день 
зимового сонцестояння 

24 – День працівників архівних установ. відзначається в Україні 
згідно з Указом президента (№1200/98, від 30.10.1998 р.) як 
професійне свято
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27 – 90 років від дня народження надії олександрівни вишневської, 
українського літературознавця (1925–2007)

29 – Міжнародний день біологічного різноманіття. проголошено 
Генеральною асамблеєю оон (19 грудня 1994 р.) і відзначається 
у день, коли вступила в дію конвенція оон про охорону біоло-
гічного різноманіття

30 – 190 років тому відбулося збройне повстання Чернігівського 
полку проти царизму в Україні (1825)

30 – 150 років від дня народження Джозефа редьярда кіплінга, ан-
глійського письменника (1865–1936)

31 – 170 років від дня народження сильвестра теодоровича леп-
кого, українського письменника і громадсько-культурного діяча 
(1845–1901)

 31 – 130-річчя з дня народження аладара кунца, угорського пись-
менника, редактора, перекладача (1885–1931)
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А

Агапіт, архимандрит 
(Бевцик І. В.)  15

Адамкович А.  30
Адлер А. див. 

Оцел Е.  16
Ажаєв В. М.  270
Александров В. С.  

286
Алеша П.  20
Алігер М. Й.  297
Алмашій М. І.  43
Анастасевич В. Г.  

272
Андерсен Г. Х.  275
Андор Д. див. Ан

дор Ю. О.  45, 218
Андрашко Ю. В.  26
Андрелла М.  58
Андрусенко Д. В.  

296
Андрусяк І. П. 14
Анищенко К. Р.  295
Антал Л.  285
Антошин М. С.  47
Арпа І.  37
Арсентьєв М. В.  55
Артамонова В. К.  292
Архій Й. І.  12
Асталош С. М.  5
Афанасьєв А. П.  7
Ахундов С.  296

Б

Бабей П.  35
Бабенко О. С.  31
Бабець П. М.  29

Бабиченко Л. В. 10
Байцура І.  55
Бактаї Е.  268
Балла О.  54
Балла П. К.  22
Балог І.  305
Бандурак В. Ю.  295
Бандурчак М.  21
Бараболя Марко  23
Барна Ф.  281
Барновський М.  53
Барток Б.  42
Баяновська М. Р.  3, 

163, 174
Бевцик І. В. див. 

Агапіт, архиманд
рит  15

Бедзик Ю. Д.  303
Бедзір В. О.  3, 154
БедзірКрем ниць

ка Є. Л.  21
Беллоу С. 287
Бенедек М.  295
Беранже П. Ж. 291
Бердар В. Д.  55
Берегі І. І.  21
Берец І. І.  46
Берец В.Й. І.  45
Бернат А.  302
Берченімолод

ший М.  304
Бескид А. Г.  55, 190
Бібіков К. А.  56
Бідзіля М. І.  53, 252
Бідзіля Ю. М.  50
Біксей Л. І.  3, 110, 

129, 238

Білак С. М.  8
Білак С. П.  52
Білик І.  292
Біро Л.  291
Бісс Є.  30
Біттнер див. Забав

ська А.  24
Блиха М.  46
Бовді А. А.  36
Боґдан П.  46
Боднар В. Л.  32
Боднар Ю. В.  150
Боєвір див. Мо

ґіш Ф. І.  8
Божук І. І.  5
Бойчук Й. П.  52
Бокшай Й. Й.  17
Бонкало О.  8
Борецький А. А.  49
Борнемісс П.  271
БоршошКум’ят

ський Ю. В.  33
Бочко С. І.  46
Бровдій В. М.  29
Бровка П. У.  285
Бродій А. І.  32
Брудняк П.  37
Брунсвік Т.  288
Бурлін О. К.  37
Бухало В. П.  20, 118
Буцко С. С.  28, 141

В

Вагнер Л.  59
Вайнагій М. Ю.  8
Вайнагій О. М.  34
Вакаров Д. О.  48

ПОКАЖЧИК ПРІЗВИЩ ЮВІЛЯНТІВ  
ТА АВТОРІВ СТАТЕЙ ПРО НИХ 
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Вальо М. А.  284
Ванчишин С.  29
Варга Ю.  23
Вархол Н.  21
Вар’ян див. Вар

хол Н.  21
Вахнянин О.  18
Ваш І.  295
Вашкеба К. Г.  88
Ваш О. В.  39, 189
Ведреш М.  40
Величковська див. 

Шухевич І.  303
Вербицький М. М.  

272
Вертелецький А. О.  33
Вишневська Н. О.  307
Віньковський В. І.  27
Віраг Ю.  39
Владимир Л. А.  42
Волков Р. М.  298
Волошин А. І.  34
Волошин О. Ф.  305
Волощак О.  43
Воронін П.  286
Вотсон К.  280

Г

Габда В. Г.  33
Габовда П. І.  33
Габорець В. С.  3, 88, 

140, 258
Гаврило М. А.  35
Гаврош Ок. І.  3, 69
Гадар П. Т.  34, 156
Гайсак М. І.  50
Гакавий М. В.  50
Галайда П.  48
Галай див. Печо

ра А. М.  13
Галгоці Е.  291
Галинський І. Р.  270

Галиця М. М.  12
Галушка М. В.  41
Гама М. С.  24
Гангур В. М.  53
Ганчев Ф.  36
Гарайда І. А.  9
Гарастей І. І.  18
Гарастей Ю.  40
Гартл А.  53
Гаті Й.  23
Гафіяк І. К.  34
Гвадані Й.  298
Гвоздулич Ю.  13
Геваза Ю. І.  26, 133
Гевеші Д.  50
Георгій, протоієрей 

див. Чулей Ю. О.  
43

Герасименко В. Я.  
288

Герасимова Г. П.  41, 
198

Гербер див. Маргіт
тої С.  60

Гереш С. Ю.  30
Герцег Л. М.  46
Гжицький В. З.  298
Глогинець С.  26
Голас А.  54
Голобородько В. І.  275
Головач М. І.  36
Головей М. І.  47, 223
Голота Я.  47, 229
Гомба Ю.  39
Гомілков О.  59
Гомоннай В. В.  53
Гончаренко Б. А.  287
Горват Ж. О.  30
Горват К. І.  27
ГорватПалоці Д.  37
Гордасевич Г. Л.  274
Горкай В.  17

Горняк Ю. М.  17
Горонді Г. П.  5
Гортвай Є. Ф.  41
Гость М.  36
Готтесманн див. Бак

таї Е.  268
Гранчак див. Керец

ман Н. П.  33
Гранчак див. 

Кляп М. І.  31
Грибоєдов О. С.  267
Гривна С.  51
Гривна В.  22
Грига І. В.  32
Григаш Л. З.  20
Григорович В. І.  280
Гримич В. Г.  283
Гриндич Ю. В.  25
Гриневичева К. В.  

302
Гриненко Г. О.  267
Гринько Д. Г. 284
Грицай М. С.  294
Грицище О. І.  52
Гриць див. Лопата М.  

6
Гроцький П.  21
Грушевський Д. І. 272
Гулачі Л.  6
Гулович Ю.  20
Гуменяк О. В.  40
Гурзан М. І.  50, 249
Густі В. П.  3, 90

Ґ

Ґавула А.  40
Ґавулич І.  16

Д

Данилич Т. Ф.  16
Данилькевич Г. О.  18
Данч Г. А.  54
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Дармаї В.  52
Даррелл Д.  267
Дашевський О. Г.  271
Дашкевич М. 292
Демко І.  31
Дерець Т.  44
Дерчені Я.  25
Дєрке М. Ж.  9
Джерманетто Д.  268
Джура див. Прокіп

чак Ю.  34
ДибкоФилипчак І. 274
Дикань М.  8
Дистанов Г. К.  6
Дідович П. М.  299
Діянич В. В.  34
Дмитренко М. К.  306
Дністрянський С.  49
Добош Л.  300
Довбуш О.  38, 58
Довганич О. Д.  24
Довгович Л. Є.  43
Довгошей М. І.  41
Долгош М. Ю.  40
Долгош С. С.  38
Драгун В. І.  40
Дребота М. О.  23
Дубай М.  39
Дубініна М. П.  7
Дубровський М. Г.  35
Дудаш А.  50
Дудко Ф.  279
Дулішкович І.  49
Дурдинець П. П.  37, 176
Дутко О. М.  32
Духнович О. В.  19
Дьєрі Д.  17
Дьєрфі І.  55
Дяченко С. С.  276

Е

Ердевдій М. Й.  46

Ерцог Е. див. Мо
руа А.  288

Естергазі П.  293

Є

Єршов П. П.  272
Єсенін С. О.  296

Ж

Жаткович Ю.К. Ю. 44
Жидовський П.  28
Жирош І. Ю.  32
Жлуктенко Ю. 292
Жулинський М. Г.  291

З

Забавська А.  24
Заєць В. А. 7
Закревський М. В. 

285
Заревич Ф. І.  296
Затлоукал Я.  15
Захаріасевич Я.  292
Зейкан І. О.  58
Зеленяк А. М.  51
Зірчастий О. див. 

Нитченко Д.  271
Зощенко М. М.  290
Зубова В. Д.  287
Зубрицький Д. див. 

Торисин  30

І

Іванчо А. С.  60
Іванчо І.  17
Ігнатков Ю.  25
Ігнатов див. Ігнат

ков Ю.  25
Ілку Ф. П.  40
Іллеш Б.  18

Й

Йетс В. Б.  284

Йовенко С. А.  294

К

Каган І. Б.  17
Кадар див. Пилип

чак М.  24
Казанкевич В. П.  54
Калинин Ю. Ф.  10
Калинич В.  55
Калинович І.  303
Каліст І.  18
Калман Ю.  44
Калмінський Е. І. 30
Канетті Е.  288
Караффа А.  43
Карваль М. 56
Кардуччі Д.  288
Карловскі К. Л.  56
Карпенко М. І.  290
Карпенко Ф. А.  284
Карпенко Ф.  див. 

Дудко Ф.  279
Касьяненко О. М.  34
Катеринюк М. М.  40
Каффка М.  284
Качій Ю. Ю.  15
Качкан В. А.  290
Кашула І. Ю.  12
Келлій М.  56
Келчеї Ф. 289
Кензабуро О.  269
Кепич І. Д.  22
Керецман Н. П.  33
Керечанин В. М.  14
Керита Х. В.  10
Кернашевич М.  35
Кимак В. Ф.  59
Кимак І.  22
Кіплінг Д. Р.  307
Климентій, єпископ 

див. Келлій М.  56
Климкович К. Г.  268
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Климпуш М. Д.  130
Клочурак В. 44
Клочурак С. С.  12
Кляп М. І.  31
Кобаль Є.  52
Кобеляцька див. 

Пацкань І. І.  28
Кобилянський В. О.  

291
КобринськаОзар ке

вич Н. І.  284
Ковалевський В.  282
Ковач І. С.  30
Ковтан М. В.  36
Козаченко Ю. В.  51
Кокинчак І.  21
Коковський Ф.  286
Колесник П. Й.  269
Коломієць Т. П.  275
Коломієць В. Р.  300
Колотуша Г. М.  38
Комловшій І. Ф.  45
Контратович А. Р.  8
Концевич Є. В.  283
Копейко В. І.  7
Корабинський Я. М.  

12
Корба М.  38
Корвін Л. Х.  305
Корнійчук О. Є. 282
Король М. Д.  35
Корсовецький О. І.  

290
Косач О. А.  268
Костенко Л.  273
Костолані Д.  274
Костюченко П. О.  

297
Кохан Ю.  24
Коцак А.  21
Коцак О. Ф. див. 

Коцак А.  21

Коцан М. М.  20
Кочура П. Ф.  287
Кравець Л.  12
Крайняк Й.  22
Кралицький А. Ф.  11
Краньчевич С. С.  270
Красіцький І.  269
Кратюк О.  41
Кречковський М. Й.  

20, 117
Кречко М. М.  39
Кримський Ю. С.  304
Крищенко В. Д.  275
Крічфалушій М. В.  39
Кругляк Ю. М.  300
Ксантус Я. 297
Кубиній Ю. Ю.  9
Кудрицька А. М.  285
Кукольник В. Г.  9
Кул Ю. А.  35
Куля Ф. А.  13
Кунанбаєв А.  290
Кундрат Ю.  34
Кун С. В.  33
Куниця В. К. 10
Кусько А.  16
Кухаренко М. І.  24
Куцов К. О.  4, 105
Кучеренко О.  12
Кучерявий М.  16

Л

Лабош М. М.  33
Лавер В. І.  50
Лавер О. Г.  29, 144
Лавріненко Ю. А.  279
Ладижинський С.  15
Лазар Е.  48
Лазар І. В.  159
Лазар І. І.  35
Лазар М. М.  18
Лазур В. Ю.  11

Ландовський Е. Ф.  37
Лацанич І. В.  33, 165
Лебедевська В. П.  5
Леврінце Л.  303
Легоцький Т.Я.  44
Ледней П. В.  27
Ле І.  274
Лемак М. Я.  31
Лендєл В. Г.  4, 99, 

134, 228, 248, 250
Леонтійович М. І. 

див. Ле І.  274
Леонтович П.  272
Лепкий С. Т.  307
Лизанець П. М.  32
Лимонова Л. В.  28
Липа І. Л.  271
Ліб див. Мункачі М.  

23
Лінчевська С. О.  12
Ліпнер див. Іллеш Б.  

18
Лобода О. С.  4, 222
Логойда Г.  17
Логойда М.  45
Лозинський М. М.  286
Лозовий К. М.  7
Локкер О. В.  11
Лопата див. Галин

ський І. Р.  270
Лопата М.  6
Лопата П.  18
Лордкіпанідзе К. О.  

267
Лоуренс Д. Г.  293
Лукачко Ю. І.  10
Лупан Л. С.  299
Луценко І. А. 280
Луцик А.  19
Луців Л. 300
Льюїс Г. С.  270
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М

МагочіДіц Ш.  52
Магочій П.Р.  9
МадярНовак В. В. 

4, 84
Маєрович М.  30
Мазила В. М.  46
Мазуренко Ю.  286
Майборода див. Май

Дніпрович Д. А.  
271

МайДніпрович Д. А.  
271

Макара С.  37
Мальцева О. Б.  19
Манайло Ф. Ф.  46
Мандрик І. О.  41, 206
Манкович М.  45
Манн Т. 283
Маргіттої С.  60
Маринець див. Опач

ко М. В.  36
Маріаш О. А.  10
Маркулин В.  21
Мартос С. П.  301
Марченкова Н. В.  34
Масарик Т. Г.  15
Матвіїшин В. Г.  288
Матусовський М. Л.  

288
Матьовка М. П.  5
Мачошко М.  19
Медвецький М. В.  51
Медулич І. П.  24
Мейгеш Ю. В.  8
Мейсарош Б.  46
Мейсарош О. С.  14
Мельник В. М.  14, 92
Мельник І. Г.  36
Мельниченко Т. М.  40
Месар П. І.  33

Мефодій, просвіти
тель  265

Мешко І. М.  50
Мешко Ю. В.  22
Мигальов А.  6
Мигович М.  41
Микита І. І.  27
Мирний В. С.  300
Мисник П. Д.  274
Мігаліко Й.  46
Мізун П. Г.  9
Містраль Ф.  293
Міца В. М.  21
Міщенко С. О.  48, 240
Моґіш Ф. І.  8
Молчаній О.  49
Мольнар М.  48
Монорі Ш. М.  22
Мопассан Гі, де  289
Моріак Ф.  297
МорозСтрілець Т. М.  

300
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