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Дмитро Павличко та Микола Мушинка
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ПАВЛИЧКО Дмитро -український поет

та громадсько-політичний діяч;
Народний депутат України

Посол України в

(1999-2002),
Словаччині (1995-1998)
та Польщі (1999-2002)

МИКОЛА МУШИНКА
Мушинка, мушечка, бджола,
Душа трудна, свободоносна,

Що Україну підняла
Понад Карпат незламні кросна,

Всіх наших міст і волостей
З'єднала магістралі й тропи ...
Оце наш пряшівський Мойсей,
Укроп із подихом Європи.

Стоїть його книжок стіна

-

Ставай, небоже, навколінки,
Життя і правди глибина
Там світять з кожної сторінки.
Печаль, зажура, розпач, мла,

Навіяні згори й з долини
Зістались в борознах чола
Цієї віщої людини.
•

Микола

-

то любов, не гнів,

Не лютощі поміж хахлами;
Він пас, бувало, баранів.
Сваривсь, бувало, з баранами.
В часах найтяжчих

-

не страшко,

До бунту зляканих підгонич,
Могутній русин, як Франко,

Незгасний лемко, як Антонич.
Похилий, мов пшеничний лан,

Подоба колоска тяжкого,
Ходячий київський Майдан,
Дух українства світового.

Травень

2015 р.
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ІПУРКАЛА Ярослав

- журналіст, фотограф,

підприєJ-wець та громадський діяч.

ПЕРЕДМОВА
Розмова з Миколою Мушинкою, моїм давнім другом (і далеким роди

чем по лінії його дружини Магди Шуркали), творилася протягом кількох
десятків наших зустрічей. Деякі його відповіді я записував на магнітну

стрічку, інттті рукою. Та у переважній більшості він сам письмово відові
дав на мої запитання. Відповіді я по частинах давав йому для авторизації.
Він суттєво доповнював їх, виправляв допущенні помилки, вносив дати,
імена та бібліографічні позиції. Готуючись до бесіди я ще раз прочитав

його

,,Спогади'' 1

2

та дві книги ,,Бібліографії'' його праць і був вражений,
•

V

•

зокрема тттироким д1апазоном иого наукових зац1кавлень.

Микола Му~иинка та Ярослав ПІуркала в ресторані, 2015

1
2

Мушинка М. Колеса :крутяться .. . Біобібліографія. - Кн. 1. Спогади. - Пряшів, 1998. -

205 с.
Мушинка О. Колеса крутяться ... Біобібліографія академіка Миколи Мушинки. - Кн.
2. Там само. - 129 с. ; Мушинка М. Колеса крутяться ... Біобібліографія академіка
Миколи Мушинки. - Кн. З. Бібліографія (1998-2013). -Пряшів, 2013. -164 с.
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Иаrоре-4Жує1ьсst

ММКОАА1~ЯКА
(C~odf{IJJfйa)

\
'

Вєвоrfі хаті esa,r й правм1
і с,илаt,1'оп•

Спочатку це мала бути журнальна стаття з приводу нагородження його

премією Фонду Тараса Шевченка. Та поступово стаття розрослася в окре

му книжку, яку його син Олесь доповнив світлинами і репродукціями до
кументів із архіву батька. Ця книжка на конкретних фактах аргументовано
...,

.

доводить, що характеристика, дана иому в диплом~ про присудження пре-

мії Фонду ім. Тараса Шевченка, не є перебільшенням.

Медалі Т. ПІевченка, вручені М Мушинці

11

Аби портрет ювіляра був якомога повнішим, ми доповнили книгу роз
ділом ,,Джерела науково-дослідної активності''.
Микола Мушинка і справді є найвидатнішим і найпродуктивнішим
науковцем-україністом у повоєнній Словаччині, який твердо і непохитно
стоїть на українських позиціях. Діапазон його українознавчих зацікавлень
(як видно з його відповідей) є надзвичайно широким. Майже немає ділянки

філологічних наук, яку б він не збагатив своїм внеском.
На жаль, його роботи розкидані по різних малодоступних виданнях,
переважно за межами України. Варто було б їх зібрати і видати серією

томів. Тоді його ім'я прозвучало б на повну силу. А пропонована книга
є своєрідним дороговказом

-

як це зробити. Вона у примітках охоплює

майже повну бібліографію друкованих праць М. Мушинки. Крім того кож
на бібліографічна позиція має цікаві коментарі автора про вказану людину,
•

ПОДІЮ чи тему.

Книжка, яку ви тримаєте в руках, є своєрідним продовженням і допо
вненням спогадів М. Мушинки ,,Колеса крутяться ... '', які нині стали вже
бібліографічною рідкістю.
Ярослав ПІуркала
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МОЗЕР Міхаель

президент Міжнародної асоціації

-

україністів, Професор кафедри славістики Віденського
універс~tтету, Українського вільного університету
у Мюнхені та Католицького університету ім. Петра

Пазманя в Будапешті

Вступ
••

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ УКРАІНІСТИЦІ
Написати вступ до книги про заслуженого науковця поважного віку
ніколи не є простим завданням. Проте запрошення я відразу прийняв не
лише через те, що це

-

велика честь, але й тому, що це

неабияке задо

-

волення. Книжка вельми важлива і, на мою думку, надзвичайно цікава.
Багато хто зрадіє, що вона вийшла.
Формат книги нібито ідеально відповідає ії героєві. Адже йдеться про
діалог і усну (за походженням) розповідь, і всі ті, хто має честь знати осо

бисто пана академіка, професора, д-ра філологічних наук Миколу Му
шинку, чудово знають, як приємно вести розмову з цим вельмишановним
паном

1 надзвичаино
•

V

•

'-JI'

•

•

симпатичною людиною, яка вм1є неимов1рно ц1каво

•

розпов1дати про власне життя.

Отже, ідея створити цю книгу з приводу 80-ліття від дня народження

.
.
·-·
пана академ1ка 1 видати 11 -

заслуговує на щиру подяку.

У книзі професор Микола Мушинка відповідає на низку за11итань свого
колеги, приятеля й далекого родича Ярослава Шуркали.

Розмова точиться навколо одного питання: ,,У чому полягає цей цінний

внесок Миколи Мушинки в науку України, за який він отримав таку висо
ку нагороду від Фонду Тараса Шевченка?''
Певна річ, світ міжнародної україністики усвідомлює величезний вне
сок пана академіка у вивчення й культивування нашого фаху й неабиякі
його заслуги в цій сфері. Читач переконається, що не може бути жодного
сумніву в тому, що варто було поставити ці питання й зробити з цієї розмо
ви не лише статтю (саме таким був початковий план ... ), але й цілу книжку.

Адже, відповідаючи на питання, Микола Мушинка дуже цікаво розпові
дає про свою довготривалу, багатогранну й непересічну працю. При цьо
му кожен читач відразу зрозуміє, що історія діяльності Миколи Мушинки
є водночас невід'ємною й надзвичайно важливою.

З іменем Миколи Мушинки пов' язаний неабиякий науковий доробок у
вигляді десятків наукових книжок і брошур, збірників під його редакцією,
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сотень статей і рецензій та безліч доповідей на наукових конференціях.

Можна сміливо стверджувати: україніст, який не знає про Миколу Мушин
ку - не є зрілим україністом. Поза суто науковими працями пана академіка
•

на окрему увагу заслуговують сотнІ науково-популярних та популярних

статей і безліч промов на найрізноманітніших культурних заходах. Вони
вказують на те, що пан академік Микола Мушинка ніколи не обмежувався

спілкуванням у вузьких академічних і наукових колах, але завжди дбав про
якомога активніший зв'язок із громадськістю. Треба зазначити, що і сам

Микола Мушинка організував чимало конференцій, нарад, вистав та ін.
Читаючи цю книжку, розуміємо, що академік Микола Мушинка щиро
любить письмовий стіл і працю із книжками й паперами, проте його за
вжди вела не просто любов до праці, а саме любов до праці заради людей.

За слушними словами диплому ,,Премії Фонду Тараса Шевченка'', Ми
кола Мушинка, між іншим, посприяв ,,відродженню із політичного небут•

•

•

••

•

••

тя десяткІв 1мен видатних д~ячІв укра1нськоІ науки, культури, мистецтва,

держави; знайшов їхні архіви, які суттєво збагатили національні архівні
.
... .
.
.
сховища та музеин1 експозиц11; вІдшукав 1хн1 могили 1 перепоховання

..

'-'

в Україні та посприяв встановленню їм пам'ятників і заснуванню музеїв''.
Також із цієї характеристики та з розповідей лауреата про свою діяль•

•

•

•

••

•

н1сть стає зрозумІло, що 1стор~я украІн1стики

•

-

одне 1з центральних за-

цікавлень Миколи Му111инки, яке завжди було для нього не просто творV

••

••

•

•

чим науковим процесом, але и виявом активно~ громадсько~ д~яльностІ.

При цьому шляхи, якими Микола Мушинка врятував цінні матеріали

й цілі архіви, вражають не менше, ніж самі успіхи. Немає жодного сумніву,
що без непересічних особистих якостей Микола Мушинка ніяк не зміг би

зробити так багато. Власники архівних матеріалів або носії певних знань

.

~

про них точно знали, чому вони дов1ряли саме иому, тому

.

1 допомагали

у всьому, та лише йому вручали ці цінні матеріали. Вони розуміли, що

.

.

'-'

.

'-'

саме в нього ЦІ матер1али и знання опинялися в наикращих руках, в1дчува•

•

•

•

••

ли щирІсть І чеснІсть ц1є1 людини.

Слід звернути увагу на те, що лауреат мусив спочатку знайти всіх цих
людей. Він не просто знаходив їх, але й швидко встановлював з ними до~

брі, часто й дружні стосунки. Не кожен науковець має такі здібності. Иого
•

мужн1сть

•

•

1 спритн1сть не раз

•

•

V

ставали у нагод~, коли комун1стичнии режим

ставив )'Сілякі перешкоди й переслідував його. Микола Мушинка долав їх

в ім'я справедливості. І хто знає, можливо завдяки всім цим випробуван
ням результати ставали ще кращими.

Про величезні заслуги Миколи Мушинки у збереженні й вшануванні
наукової спадщини таких великих постатей світової україністики як Во

лодимир Гн;атюк, Іван Панькевич та багато інших, читач довідається із са
мої книжки або із публікацій, що пов'язані з іменем Миколи Мушинки.
Як україніст, дозволю собі стисло додати, що в багатьох ділянках нашого

фаху без книжок і статей Миколи Мушинки просто неможливо працювати.
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Усвідомлюючи величезний науковий доробок лауреата, важко уявити,

що він довгий час працював пастухом і кочегаром, бо був позбавлений
права займати будь-яку посаду в ,,духовній сфері'', права публікуватися

і виїжджати за кордон. Попри все Микола Мушинка читав, писав, діяв,
••

•

•

•

оприлюднював сво1 прац1 за кордоном п1д псевдон1мами

..... а

.

нагадує, що Микола Мушинка за фахом фольклорист. Колеги

про це знають, але часто й забувають, бо праці лауреата охоплюють ділян•

ки мовознавства, л1тературознавства, мистецтвознавства, музикознавства,

історії України й української діаспори. Наукова та просвітницька діяль
ність Миколи Мушинки - це україністика в найширшому їі розумінні.

Завершуючи, я дозволю собі зауважити, що маю честь знати пана ака
деміка особисто, зустрічав його і його дружину Маrду на конференціях
у Чехії та в Україні, а також і в нього вдома, у їх улюбленому Пряшеві.
Оскільки я працював у цьому місті над міжвоєнною мовною історією так
званої ,,Підкарпатської Русі'', Микола Мушинка щедро запропонував мені

ознайомитися з його особистим архівом, зокрема з архівом матеріалів Іва
на Панькевича. А коли він із сином Олександром возили мене по Пряптів

щині, це була не лише незабутня для мене наукова екскурсія, але й чудова

.

. .

.

....,.
нагода спостер1rати, як вдало и природньо сп1лкується з наир1зноман1тн1'-'

шими людьми професор Микола Мушника. Доктор наук,

.

'-'

..

..

- пан академік,

якии походить 1з просто~ селянсько~ родини, завжди залишається просто
~

.

.

людиною и невтомно несе знання ус1м з ким сп1лкується.

Читаймо цю книжку, слухаймо пана академіка Мушинку, навчаймося!
Міхаель Мозер
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Частина перша

ВІДРОДЖЕННЯ ІЗ ПОЛІТ

ОГО НЕБУТТЯ
••

В

••

АТНИХ ДІЯЧІВ УКРАІНСЬКОІ НА

'
КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВА ТА ДЕРЖАВИ

Ярослав Шуркала: Я тримаю в руках твій диплом лауреата Прем,ії
фонду Тараса ПІевченка ,,В своїй хаті своя правда і сила і воля''. Будь
ласка, поясни мені, що це за прем,ія?

Микола Мушинка: Наголошую, що премія фонду Тараса Шевченка не
є Національною премією ім. Т. Г. Шевченка. Згідно зі статутом ,,Премія

.

.

~

вручається не за окремии тв1р, а за довготривалу подвижницьку д1-

яльність''. Там також сказано: ,,Лауреатами є люди, які протягом життя

робили свій внесок у творче життя України'' 3 •
Ким є Тарас ПІевченко для тебе особисто і чим ти, як науковець,
збагатив шевченкознавство?

На відміну від переважної більшості українців, які зі словом Шевченка
'-'

виростали з дитинства, я познаиомився з життям
••

.

.

1 творч1стю

.

'-'

наивизначн1-

•

•

••

шого украшського письменника лише в останнІХ класах одинадцятир1чно1

середньої 1ттколи. До того часу я навіть не чув про нього і жодного вірша
Шевченка не читав. Справа в тому, що я, як і вся моя генерація на Прmттів-

.

.

.

.

.

'-'

.

.

'-'

щин1, вщвщував росшську початкову школу в р1дному сел1, рос1иську нижчу

середню ттт:колу (,,горожанку'') в Бардіє-

,::..=-~~

ві й російську гімназію у Пря11теві (пе
ретворену згодом в одинадцятирічку).
У гімназії нас виховували на російській
•

•

•

л1тератур1, тому ми непогано володши

російською мовою і вважали себе ,,рус
скими'', тобто росіянами. У десятому
класі в

1952

році у шкільну програму

за наказом ,,зверху'' було впроваджено

..
..
"' .
уроки украшсько1 мови и л1тератури.
Я, як і майже весь наш клас
винятком

трьох-чотирьох

(за

галичан),

І

спочатку бунтував, не хотів вивчати
••

укра1нську

мову,

яка

здавалася

•

мен1

занадто ,,селянською'' (,,хлопською'').
Та коли
З

прочитав поеми Шевченка

М Мушинка очима студента
Ю. Шкрюби

2015 р.

Премія фонду Тараса Шевченка [Електронний ресурс].

- Режим доступу:
http: //uk.wikipedia.org/ dnipro-ulcr.com.ua/premii_ view-60.html
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(,,Катерина'', ,,Сліпа'', ,,Наймичка'' та ін.) вони полонили мене. Ці поеми
•• V

•

•

•

•

я прочитав удома сво1и мам1 та ж1нкам-сус1дкам, як1 зимовими вечорами

збиралися в нашій хаті прясти кужіль. А вони, слухаючи їх, починали пла

кати: ,,Та це
•

- по-нашому'', - казали вони, маючи на увазі мову. Така ре-

•

•• V

•

•

'-'

•

акц~я п1дняла в мо1и душ1 революц1ю: якщо моя мати и сус1дки вважають

Шевченка ,,своїм'' письменником, то яке я маю право заперечувати це?
З того часу Шевченко став і моїм улюбленим письменником. Під його зна
чним впливом я усвідомив себе українцем.

Під час навчання у Празі я почав колекціонувати

Шевченка

. ._-".. , . .

і про Шевченка, які часто з' являлися в букіністичних магазинах. У 1961 році
я, разом з художником Степаном Гапаком, був співорганізатором виставки
до сторіччя смерті Т. Шевченка, на якій, поряд з бібліотечними книжка

ми, виставляв і свою скромну шевченкіану. Моя шевченкіана значно попо
внилася під час аспірантського життя у Києві в

1964-65 роках та,

зокрема,

в Празі у другій половині 60-х років, завдяки колекціям творів Шевченка
із спадщин Євгена Вирового, Івана Панькевича, Франтітттка Тіхого, Тараса

Кущинського, Леоніда Грабини та інших празьких українських емігрантів
•

•

МІЖВОЄННОГО пер1оду.

На жаль, свою шевченкіану я зміг публічно представити лише після політичної реабілітації у 1989 році. А виставляв я їі на шевченківських свят
куваннях в Театрі ім. Олександра Духновича, у З'єднаній школі ім. Тараса
Шевченка у Пряшеві та інде. Першу статтю про Т. Шевченка я опублікував
лише в

1986 році

у Варшаві 4 • На науковій конференції ,,Тарас ПІевченко

і наша сучасність'', що відбулася з нагоди 175-річчя з дня народження

Т. Г. Шевченка З березня

1989 року у Пряшеві оргкомітет не дозволив мені

•

•

•

виступити з пол1тичних причин, однак мою розв1дку про чотири празьк1

видання творів Шевченка

1941-44 років,

повністю замовчуваних у радян

ському і післявоєнному чехословацькому літературознавстві, було залу
чено до збірника матеріалів конференції, який з' явився вже після ,,ніжної

революції

1989 року'' і зняття з мене тавра ,,українського націоналіста'',
5

,,контрреволюціонера'' та ,,антирадянського елемента'' •
У травні

1996

року я, як єдиний представник словацької та чеської

україністики, брав участь у міжнародній науковій конференції в Києві

,,Тарас ПІевченко і національно-визвольні змагання українського народу''.
На ній я виголосив доповідь про унікальне перевидання ,,Кобзаря'' Т. Шев
ченка у Празі

1941

року. Оригінал цього рідкісного видання, разом з його
•

'-'

•

рукописом та численними додатками, знаиденими мною в арх1в1 празько6

го видавця Євгена Вирового, я подарував Музеєві Т. Шевченка у Києві •
4

Мушинка М. Шевченківський концерт у Празі // Наше слово. -Варшава,

1986. -

No 20. - С. 5
5

Мушинка М. Т. Г. Шевченко і цензура німецького протекторату Чехії і Моравії // На
укові записки Союзу русинів-українців в Чехо-Словаччині.

No 17. 6

С.

-

Пря111ів,

1991. -

167-174.

Мушинка М. Міжнародна Шевченківська конференція в Києві // Нове життя

- 18-

1996. -

Моя доповідь викликала значне зацікавлення і на бажання оргкомітету
я там же прочитав двогодинну лекцію про культ Шевченка у Чехії і Сло

ваччині у міжвоєнний та воєнний період. Наступного дня на могилі Шев
ченка у Каневі, я подарував у фонд канівського музею-заповідника інші
цінні праці зі своєї шевченкіани 7 •

•

Наприкінці

2006 року у Черкасах було повністю відтворено празький
,,Кобзар'' Т. Шевченка 1941 року, для якого я написав обширну післямову 8 •
У 2008 році я брав участь у подорожі пряшівських колективів ,,Карпа
тянин'' та ,,Сердечко'' у столицю України, де вони виступили з інсценіза

цією поеми Шевченка ,,Наймичка'' (режисер Ліна Гвать), на початку якої
я виголосив доповідь про вшанування Т. Шевченка у Словаччині9 •
З доповіддю про Т. Шевченка я виступив і на Восьмому конгресі украї
ністів ,,Тарас Шевченко і світова україністика,, у Києві
До 200-ліття з дня народження Т. Шевченка

2013 року 10 •
14 березня 2014 року я,

від

імені Наукового товариства ім. Шевченка у Словаччині та Асоціації укра
їністів Словаччини, влаn1·rував міжнародну наукову конференцію ,,Тарас

М Мушинка
спільнота,,

-

член Президіz· Круглого стола

IV Міжнародного

,, Світова лемківська

конгресу

утвердження держави

,, Світове украінство як
Украіни,,_ Львів, серпень 201 З р.

чинник

Вправо від нього: В. В 'ятрович, С. Федина, Б. Сиванич.

No 23-24. 7

7.

[Крип.

ка].

-

Мушинка М. У Києві відбулася Міжнародна Шевченківська конференція // Україн
ське слово.

8

С.

-

Париж,

1996. - No 2792. -

Україна,

2006. -

С.

1840-1940. Репринтне
417-440.

видання

1941

1941

року. В кн.

р. -Черкаси: Брама 

Мушинка М. Поїздка Пряшівчан у столицю України // Нове житгя.

- No 11-14. -С. 1.; його ж. Вшанування
Нью-Йорк, 2008. -Ч. 13. - С. 11.
1О

4.

Мушинка М. Історія празького перевидання ,,Кобзаря'' Т. Шевченка
Тарас Шевченко. Кобзар

9

С.

-

Пряшів ,

пам'яті Тараса Шевченка // Свобода.

Чижмар М. , Бабота Л. Тарас Шевченко і світова україністика // Нове життя.
Пряшів,

2013. - No 22. -

С.

2008.

-

-

2.
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І-

Президент Фонду Т. Шевченка Людмила Красицька (правнучка поета)
вручає Премію фонду Т. Шевченка М Мушинці та С. Гальченку. 2014 р.
Шевченко і Пряшівщина'', до підготовки якої мені вдалося залучити усі
українські організації Пряшева та Генеральне консульство України у Пря

шеві. На конференції, в якій брало участь понад

80 осіб, було зачитано 17

доповідей; три із них - шевченкознавцями з України. Головну доповідь
,,Актуальність спадщини Тараса Шевченка і сучасний стан їі' досліджен
ня '' виголосив директор Інституту української літератури ім. Шевченка
АН України академік Микола Жулинський. З цієї нагоди він подарував
•

••

•

•

V

•

•

пряш1вським укра1нським установам та орган1зац~ям наинов1ш1 шевчен-

ківські видання України. Деякі з них збагатили й мою шевченкіану, яку
я представив на окремій виставці, що була ілюстрацією моєї доповіді ,,Не
відомі сторінки шевченкіани в Чехії та Словаччині''. Ця конференція була
11

вершиною мого внеску у шевченкіану Словаччини .
У

2015

році ужгородська телестудія ,,Тиса'' зняла 50-хвилинний теле

фільм про мою шевченкіану (режисер Ірина Гармасій), який на загальноу

країнському фестивалі телерадіопрограм ,,Кобзар єднає Україну'' у травні
12

2015 року здобув третю премію •
На твоєму дипломі лауреата Премії фонду Т. Шевченка є 63-й но
мер. Хто перед тобою був нею нагороджений?

Усіх імен лауреатів я не знаю, однак мені відомо, що одним із них
є голова Спілки українських письменників Словаччини та редактор жур-

11

Мушинка М. У Прятпеві вшанували 200-річчя Тараса Шевченка // Нове житгя. - Пря
шів,

2014. - No 7. -

С.

2.

12 Закарпатська обласна телерадіокомпанія ,,Тиса'' [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http: // www. Tysa 1. tv/Tysa 1/index: php/en/
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налів ,,Дукля'' і ,,Веселка'' Іван Яцканин. Першим лауреатом, якщо не по
миляюся, у

1999 році був український поет-шістдесятник Микола Сом.

Се

ред тих, хто був відзначений цією премією є останній президент України
у вигнанні Микола Плав 'юк, 11исьменник Василь Барка з США, історик Ар

кад ій Жуковський із Парижа, театрознавець і публіцист Валерій Ревуцький

із Канади, президент Міжнародного товариства ім. Чубинського в Австрії
Руперт Кльотцл, літературознавець Валерій ПІевчук, кобзар Микола Лит
вин із Києва та багато інших. Цьогорічними лауреатами, крім мене, стали:
президент Фонду Т. Шевченка Людмила Красицька, правнука Т. Шевченка

по сестрі Катерині та видатний шевченкознавець Сергій Гальченко. Пре
мія нам була урочисто вручена під час святкування 200-ліття народження
Т. Шевченка на його могилі на Чернечій горі в Каневі, напередодні свята

Трійці (Русалля)

7 червня 2014 року.

У Дипломі лауреата Прем,ії фонду Тараса ПІевченка зазначено:
,,Микола Мушинка (Словаччина) доктор філологічних наук, дійсний

член НТПІ, інозем,ний член НАНУ, видатний україніст, автор біль
ше двох тисяч наукових праць (книг, монографій, розвідок, статей)''.

Чи справді ти опублікував стільки наукових праць?
Напевно автори пропозиції виходили з двох книжок бібліографії мого
друкованого доробку, що вийшли під назвою ,,Колеса крутяться ... ''

13

.

У них зафіксована кожна моя книжка, кожне дослідження та газетна стат
тя, опубліковані з

1956 по 2013 рік (включно),

а саме:

82 самостійні публі

кації (книжки, брошури та збірники, що виходили під моєю редакцією),

340 наукових розвідок, 1478

науково-популярні та популярні статті та

511

14

рецензій • Разом це дійсно понад дві тисячі праць. Правда, не усі вони на
укові. Слід було написати: ,,наукових та науково-популярних праць''.
Дмі в дипломі лауреата Премії фонду Тараса ПІевченка читаємо,
що тебе нагороджено ,,за неоцінений внесок у світовуукраіністику. Зо
крем,а, відродження із політичного небуття десятків імен видатних ді
ячів украінської науки, культури, мистецтва, держави, знайдення їхніх
архівів, які суттєво збагатили націонш,ьні архівні сховища та музейні
експозиції: а також пошук їхніх могил і перепоховання в Украіні, спри
яння встановленню ім пам,'ятників, заснуванню музеїв''. Розберемо цей
доробок на частини. Кого ти ,,відродив із політичного небуття''?

13

Колеса крутяться ... Біобібліографія Миколи Мушинки. Книга друга: Бібліографія

(1956-1998) / Упор.Олесь Мушинка.

-Пряшів,

1998. - 130 с.;

Колеса крутяться ...

Біобібліографія академіка Миколи Мушинки. Книга третя: Бібліографія
Упор. Магда Мушинка, Анатолій Трембіцький, Лілія Іваневич.

(1998-2013) /
-Пряшів , 2013. - 164

с.

14

За останні два роки
ми,

15

(2014-2015) цей список поповнився 4 самостійними публікація
16 науковими розвідками, І 07 науково популярними та популярними статтями та

рецензіями.
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Обклад~tнки трьох книжок ,,Колеса крутяться rr
та збірника на пошану М Мушинки

,, Благовісник праці rr_

Тут моя розповідь буде довгою, бо тих людей є і справді кілька десят
ків. А на підтвердження своїх слів я намагатимусь кожне ім'я і кожен факт
документувати своїми працями про певного діяча чи подію, щоб, таким
чином, полегшити майбутнім дослідникам пошуки бібліографічних даних
про цих, свого часу забутих, або недооцінених людей. Майже в кожній із
••
•
мо1х праць є посилання на дальшу л1тературу.

На перше місце я б поставив ім'я визначного українського фольклорис

та та громадського діяча кінця ХІХ і першої чверті ХХ століття Володими
ра Гнатюка

(1871-1926),

незмінного секретаря Наукового товариства ім.

Шевченка у Львові, яке радянська влада у

1939

році ліквідувала, як ,,бур

жуазно-націоналістичну'' організацію, а за ,,українських буржуазних на
ціоналістів'' означила не лише його голову Михайла Грушевського, але

й секретаря Володимира Гнатюка. Щоправда, В. Гнатюк помер у

1926 році,

будучи академіком Всеукраїнської академії наук у Києві, і це було головною
причиною того, що в середині 60-х років він опинився серед перших реабілі••

•

тованих укра1нських вчених, засуджених радянською владою на ,,пол1тичне

небуття''. Саме тоді я був аспірантом Інституту мистецтвознавства, фолькло

ру та етнографії АН УРСР, очолюваного Максимом Рильським.
Оскільки діяльність В. Гнатюка від самого початку була спрямована на
дослідження фольклору ,,Угорської Русі'', тобто Закарпаття, куди він на
15

зламі ХІХ і ХХ століть їздив п'ять разів і зібрав колосальний матеріал ,

15

Гнатюк В. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Т.

1-6. - Львів, 1898-1911 та

майже сотня інrrтих публікацій. (Див. Мушинка М. Бібліографія праць Володимира
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Репродукції обкладинок книжок М Мушинки про В. Гнатюка.

а потім усе життя підтримував інтенсивні зв' язки з чехами і словаками, ке
рівництво Інституту запропонувало мені тему кандидатської дисертації

-

,,Володимир Гнатюк і Закарпаття і його зв 'язки з чехами та словаками''.
Я охоче погодився, бо багато знав про В. Гнатюка із лекцій свого празького
професора Івана Панькевича та з праць самого В. Гнатюка у Слов' ян ській
бібліотеці у Празі, які там, на відміну від України, не тримали у спецфон
дах, доступних лише номенклатурним кадрам, а в загальних фондах

-

де

кожен мав змогу із ними працювати. Про В. Гнатюка я згодом написав

успішно захистив не лише кандидатську (в Празі) 16 , але й докторську дис
17

ертацію (в Києві) , та опублікував понад сім десятків інших праць, у тому
числі вісім окремих видань

-

монографій, збірників та брошур 18 .

Пізніше я кілька разів відвідав дочку В. Гнатюка Олександру в Пари

жі (Франція) та зав'язав стосунки з його внучками: Лолою rордесманн в
Гамбурзі (Німеччина), Раєю Лисициною в Москві та трьома внуками в
Тамбові (Росія). Від них я отримав дальші цінні матеріали.

Гнатюка про ,,Угорську Русь'' // Науковий збірник Музею української культури у

Свиднику.

3. - Пряшів, 1967. -С. 215-220.
16 Мушинка М. Володимир Гнатюк - дослідник фольклору Закарпаття // Записки НТШ.
- Т. 190. -Париж, Мюнхен, 1975. - 116 с.
17 Мушинка М. Фольклорист Володимир Гнатюк і його місце в українській науці та
-

Т.

культурі. Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук у формі
наукової доповіді. Офіційні опоненти Ю. Г. Гошко, О. В. Мишанич, Ф. П. Погребен
ник. - Київ,

18

1992. - 33

с. [Автореферат].

Бібліографія праць Миколи Мушинки про Володимира Гнатюка // Мушинка М.
Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літера-rуроз
навства та мовознавства. Видання друге, доповнене та перероблене.

2012. -

С.

-

Тернопіль,

355-362. [76 позицій].
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Охоронці меблів та частини архіву В. Гнатюка:

Катерина Смольська, Іван Боднар та М Мушинка. Львів,

1965 р.

Як хронологічно поступало твоє знайомство з працями В. Гнатюка

та про Гнатюка?
Передусім, я уклав бібліографію праць В. Гнатюка, яка охоплювала по

над

1300

позицій, у тому числі

його праць про Закарпатську Украї

119

ну, Пряшівщину, русинів Воєводини та Банату 19 • Кожну з них я прочитав
і зробив із них витяги. Окрім того, в Науковій бібліотеці ім. Стефаника
у Львові я відшукав його кореспонденцію з кількома сотнями людей. Це
листування вивело мене на слід особистого архіву В. Гнатюка, що знахо
дився в руках одного з його родичів

-

шваrра Івана Андрійовича Боднаря.

Про цей архів до того часу ніхто з дослідників не знав.
До Львова я вперше прибув восени

1964 року з

добіркою пряшівських

українських книжок і друкарською версткою першого тому ,,Наукового
збірника Музею української культури у Свиднику'', який готувався до

друку під моєю редакцією

20

та листом від дирекції Інституту мистецтвоз

навства, фольклору та етнографії АН УРСР Олександра Дея, адресованим

дирекції Державної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, де була за
значена назва моєї кандидатської дисертації і прохання ,,всебічно виходи
ти назустріч чехословацькому аспірантові''. Директор бібліотеки · Євген
Маркович Іванців (дуже порядна і чесна людина) завів мене вії запасник
(розташований у колишньому польському костелі), де на полицях, запо

внених знизу до верху, знаходилися сотні тисяч примірників видань На-

19

Бібліографія праць Володимира Гнатюка про ,,Угорську Русь''

// Науковий збірник
Музею української культури у Свиднику / Упор . та ред. М. Мушинка. - Пряшів, 1967.
- Т. 3. - С. 215-220.; Володимир Гнатюк. Бібліографія друкованих праць / Уклав М.
Мушинка. - Едмонтон (Канада): Канадський Інститут українських студій. Серія до
відників.

20

No 15. - 1967. - 148 с. [1 340 позицій].

Науковий збірник Музею української культури у Свиднику.
підготував до друку М. Мушинка. -Пряшів,

вознавцеві із Пчолинного Василю Латті].
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1965. -

Т.

No 1. / Упорядкував та
1. - 320 с. [Присвячений мо

Титульна сторінка тернопільського видання

MИKOJJa МуцJИНІW

монографії М Мушинки про В. Гнатюка.

ВОЛОДИМИР

ГНАТЮК

Жи:nя та й.оrо діял.ь.ність в гал·узі
фолькnорисn1Ю;t , лі-rературозна.вства
та мовоз11австnа

укового товариства ім. Шевченка. В багатьох із них були праці В. Гнатюка.
,,Вибирайте, що вам потрібно. Це буде наш подарунок Вашому науково
дослідному кабінетові україністики'',

сказав він і залишив мене у кос

-

телі разом із технічним працівником бібліотеки. Ми працювали два дні
і відібрали

740

книжок-видань НТШ (,,Записки НТПІ'', ,,Етнографічний

збірник'', ,,Хроніка НТПІ'', ,,Літературно-науковий вісник'', ,,Літератур

но-наукова бібліотека'' тощо). Все це працівники бібліотеки запакували
в дерев'яні ящики і з відповідними документами (списками, ухвалени

ми цензурою для митниці) 21 залізницею відправили до Пряшева. Це було
22

основне джерело моїх подальших досліджень •
Отже, джерельна база для вивчення життєвого доробку Володимира
Гнатюка в мене була солідною. Правда, майже усі мої праці після

виходили поза межами України, де від кінця

1965 року

1968 року до кінця 80-х років

минулого століття моє ім'я було під суворою забороною. Найвизначнішу

мою працю на цю тему (,,Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність
в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства'') було

видано в Парижі 23 • Лише нещодавно їі перевидали в Тернополі з моїми
24

доповненнями • Серед них є такі додатки: Бібліографія основних праць
В. Гнатюка (с.

21

242-261), Фотоілюстрації(с. 263-314; 75 одиниць), перший

Із колекції видань НТШ львівська цензура вилучила кільканадцять книжок, переваж

но, праць Михайла Грушевського. У грудні

1965 року я

спробував перевезти їх через

кордон у ручному багажі, на жаль, безуспішно. При ,,митному'' контролі мені їх було
вилучено разом із матеріалами ,,самвидаву''.

22

Коли я розповів директору Музею української культури у Свиднику Івану Чабиняку,
яке величезне книжкове багатство знаходиться у фондах Наукової бібліотеки ім.
Стефаника у Львові, він написав туди офіційного листа, який я під час чергового
приїзду до Львова особисто вручив Євгену Марковичу. Той на його основі надіслав у
Свидник понад чотириста видань НТШ.

23

Мушинка М. Володимир Гнатюк. Житгя та його діяльність в галузі фольклористики,
літературознавства та мовознавства. Записки НТШ.

24

-

Т.

207. -

Париж,

1987. - 332

с.

Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики,
літературознавства та мовознавства. -Тернопіль: Навчальна книга ,,Богдан'',

2012. -

384 с.

- 25-

мій лист до Олександри Гнатюк і їі відповідь на нього (с.

315-319), рецен

зія О. Черемшинського на рукопис моєї монографії ,,Володимир Гнатюк''

(с. З 19-322), мої спогади,, Стежками життя з Володимиром Гнатюком''
(с. 323-354) та бібліографія моїх праць про В. Гнатюка (с. 355-362).
Із твоа праць мені відомо, що ти відродив для науки і суспільства

не лише постать Володимира Гнатюка, ме й членів його сім 'і: Будь
ласка, розкажи про них.

Я вже говорив, що під час написання дисертації про В. Гнатюка значну
допомогу мені надала його дочка Олександра Гнатюк, у заміжжі Пісня

чевська

(1898-1991).

З нею я почав листуватися влітку

1965 року,

а потім

кілька разів відвідав їі в Парижі. Вона закінчила медичний факультет Кар
лового університету, однак доктором медицини (МUDr.) не стала. В Па

рижі вийшла заміж за свого земляка Дмитра Піснячевського

(1898-1966)

і працювала у фірмі з виробництва парфумів. Брала активну участь у ді
яльності української громади Парижа, зокрема в українському жіночому

русі та в колі членів Наукового товариства ім. Шевченка (В. Кубійович,
А. Жуковський, С. Янів та інші) 25 • Найціннішою частиною її сімейного ар
хіву були листи В. Гнатюка до неї та інших членів сім'ї з першої половини
20-х років (біля двох сотень). Вона їх мені показала, однак не дала, мовляв,
••

мусить 1х спочатку сама прочитати, чи нема в них якогось компромату.

Я зв' язав Олександру Гнатюк із майбутнім директором новозаснова
ного Меморіального музею В. Гнатюка у Велесневі Остапом Черемmин

ським, який розпочав із нею інтенсивне листування. Десь наприкінці 70-х
років він за великі гроші купив в ,,Інтуристі'' путівку до Парижа і в перший
•

••

•

же день домовився про зустр1ч 1з нею перед готелем, в якому мешкала 1хня

група. Вона на зустріч охоче приїхала. Черемшинський представив їі чле

нам групи як дочку покійного ,,академіка АН УРСР'' В. Гнатюка і запро
понував їй на пам' ять сфотографуватися разом з групою на фоні автобуса

радянського ,,Інтуриста''. Коли всі готувалися до зйомки, вона несподівано
зникла і Черемшинський і-і більше не бачив. Усі його старання зустрітися
з нею виявилися марними. Черемшинський повернувся в Україну ні з чим.
Олександра Гнатюк відмовилася і від зустрічі з працівниками радян
ського посольства в Парижі, а на їх телефонне звернення не дуже чемно

відповіла, що всі вони є агентами КДБ, які в Радянському Союзі вбили їі

рідного брата Юрія, а зараз хочуть вбити і їі. Вона категорично не бажа
ла зустрічатися з будь-яким громадянином Радянського Союзу, а єдиною
людиною із ,,радянського блоку'', до якої вона має повну довіру, є Микола
~

Мушинка із Прятттева. ,,Иому я охоча передати матеріали, які залишилися

в мене зі спадщини мого батька '',

- заявила вона наприкінці розмови з по

слом СРСР у Парижі і поклала слухавку.

25

Мушинка М. Гнатюк-Піснячевська Олександра// Енциклопедія сучасної України. Т.

5. -Київ, 2006.
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-С.

711.

М Мушинка з дочкою В. Гнатюка Олександрою Піснячевською та його

внучкою Лолою fордесманн на Сквері Т. Шевченка у Парижі 1981 р.

..

Я тоді працював кочегаром на одній із пряшівських кочегарок, оскільки
був позбавлений права займати будь-яку посаду в ,,духовній сфері'', права

публікуватися і права виїзду за кордон. Усі мої звернення щодо повернен
ня закордонного паспорта були відхилені. Я був немало здивований, коли
у кочегарці мене відвідали двоє працівників чехословацької безпеки

V

- StB

(яка тісно співпрацювала з радянським КДБ) і самі запропонували мені
подорож у Париж, мовляв дочка ,,радянського академіка'' ли11те мені охоча
передати матеріали свого батька. Я, зрозуміло, погодився і пообіцяв пере

дати здобуті матеріали в Музей В. Гнатюка у Велесневі.
Пані Олександра дуже щиро прийняла мене влітку

1981

року, однак

листів мені і цього разу не дала. Мовляв, ще не встигла їх прочитати до
кінця. Зате вона дала мені деякі інші матеріали із сімейного архіву, які

я передав у Велесневський меморіальний музей Володимира Гнатюка.
У той час у неї вже була психічна хвороба - манія переслідування. На моє

запитання, чому вона відмовилася від зустрічі з О. Черемшинським, від

повіла: ,,Вони ( органи КДБ - М. М. ) під виглядом фотографування хотіли
мене увіпхати в автобус

,, Інтуриста''

і вивезти в Радянський Союз''.

Після кількох днів Олександра Володимирівна ,,замовила'' в мене напи
сання вичерпної монографії про її батька і перед свідками обіцяла профі
нансувати видання. Результатом замовлення була моя монографія ,,Володи
мир Гнатюк'', видання якої вона і справді профінансувала. За одержаний

від неї гонорар я купив у Парижі кінокамеру, за яку чехословацькі митні
органи здерли з мене мито, яке перевищувало мій місячний заробіток.
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А обіцяних листів батька ти від неї так ї не отримав?
Отримав, але вже після їі смерті, про що розповім пізніше. Справа
в тому, що пані Олександра останні шість років прожила у психіатричній
лікарні та була позбавлена правоздатності. За цей час психлікарня вико
ристала всі її немалі фінансові заощадження. Поховали дочку В. Гнатюка

на цвинтарі в Сарселі, поряд з іншими членами НТШ. Оскільки дітей у неї
не було ( сестра Ірина померла, а брат Юрій пропав без вісти в радянсько
му ГУЛАГу), єдиним спадкоємцем усього ії майна (т. зв. універсальним

спадкоємцем) стала племінниця Лола Тордесманн із Гамбурrа.
Лола Тордесманн була дочкою сестри Ірини та Василя Косаренка-Ко
саревича

українського публіциста, дипломната та громад

(1891-1964) -

ського діяча. Її я особисто знав з 1981 року. Вона не була проти передати
листування мені, однак, оскільки вона не вміла читати кирилицею (вихо
вувалася в німецьких школах), мені довелось найняти людину, яка прочи

тала їй ці листи. Переконавшись, що в них немає жодного ,,компромату'',

вона надіслала їх мені, а я всі

186 листів (серед яких були й листи матері

Олени до дітей) передав Державному архіву Тернопільської області. Там
їх переписали на матттинці і надіслали мені машинопис разом із фотокопі•

•

ями ориг1нал1в для

••

•

lX ПІДГОТОВКИ до друку.

Обкладинка паризької монографії з дарчим написом Олександри Гнатюк
та іУ племінниці Лоли fордеманн. На тексті автографу
О. Гнатюк вже відчутна іУ душевна недуга. Він мав би звучати так:
,,Панові Миколі Мушинкові, авторові

цієz· книжки. Олександра Гнатюк''

14 листопада 1988. Автограф внучки
В. Гнатюка: ,,Avec Sont mes salutations.
Lola Gardesmann, пее KossarenkoKossarevytch ''.

'

\,
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На жаль, через надмірну завантаженість іншими справами я так і не
приступив до їх упорядкування та підготовки до друку. А з огляду на свій

вік, напевно вже не виконаю первісний задум. Я був би радий, якби цією
'-І

справою зайнявся хтось із молодших науковців. Иому я охочий переда-

ти усі наявні в мене матеріали і навіть бути консультантом при їх підго

товці до друку, бо це надзвичайно важливе листування, яке представить
В. Гнатюка не JШШе як визначного вченого, але й як зразкового батька, який

у неймовірно важких умовах робив усе, аби його діти здобули вищу освіту
саме у Чехословаччині, куди були адресовані майже усі його листи.

Якою була доля твоєї паризької КRuгu про Володимира Гнатюка?
Моя 332-сторінкова монографія ,.fЗолодимир Гнатюк. Життя і його

діяльність в гшzузі фольклористики, літературознавства та мовоз
навства'', вийшла друком у

1987 році в Парижі як 207-ий том ,,Записок
НТШ''. Згідно з договором я мав безкоштовно одержати 25 авторських
примірників. Дирекція НТШ запитала мене, на яку адресу мають надісла
ти належні мені книги. Я знав, що жоден примірник в умовах тодішнього
•

•

тотал1тарного режиму до мене не потрапить, тому попросив дирекц1ю на-

діслати їх у наукові бібліотеки України, сподіваючись, що там вони потра
плять у секретні спецфонди, які колись буде розсекречено.
Однак усі вони застрягли у Москві, де їх мали знищити. Та один ек
земпляр якимось дивом потрапив до рук Ради Гнатюк

-

наукової праців

ниці Інституту математики АН СРСР у Москві. З нього вона довідалася,
що їі батько Юрій Володимирович Гнатюк

(1900-1961)

не був червоно

армійцем, який ніби героїчною смертю загинув у ,,Великій вітчизняній'',
як твердила їй мати-росіянка (яка після арешту чоловіка у

1935 році розлу

чилася з ним аби не бути ,,членом сім'ї ворога народу''), а в'язнем

у.

У книзі я навів точну дату його народження і навіть фотографію, так що
сумнівів бути не могло.

Юрій Гнатюк

-

студент

Гірничноі· академії ум. Пржібрам (Чехія).
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Потомки В. Гнатюка Марина Лисицина, Рая Гнатюк та
Віктор Гнатюк разом з М Мушинкою у Львові 1991 р.

Дочка Ради Гнатюк Марина Лисицина зайнялася офіційним розшуком

свого діда і з' ясувала, що він, після відбуття п'ятирічного покарання в табо
рах

у на Колимі, був засуджений на довічне заслання у Тамбовській

області Російської Федерації без права виїзду. Там одружився із молодтттою
26

на 25 років українкою (теж виселенкою) і мав із нею трьох синів.
Я почав листуватися З Радою, Мариною та сином Гнатюка Віктором і
в

1991 році (вже після своєї політичної реабілітації) запросив їх до Львова

на святкування 120-ліття з дня народження Володимира Гнатюка, про яко•

го вони н1чого не знали.

З кUJН, крім, Олександри Гнатюк, у Парижі в тебе були найбільш
інтенсивні зв 'язки?

Влітку

1968 року мене

офіційно запросила в Париж дочка Володимира

Гнатюка Олександра. Моїми ,,опікунами'' стали секретар Наукового това
риства ім. Шевченка Аркадій Жуковський

( 1922-2014) та дружина голови

НТШ Володимира Кубійовича Дарія Сіяк (голова НТШ був тоді у відпуст

ці, і я з ним не зустрівся). Взаємна симпатія, яка одразу виникла між мною
і Аркадієм Жуковським, переросла у щиру дружбу. Він був з моєї генерації,
хоч і на десять років старший за мене. Мене вражала енциклопедичність
його знань та здоровий локалпатріотизм

-

любов до рідної Буковини.

Уже під час першого візиту до Парижа влітку

1968 року він познайомив

мене із земляками-буковинцями, які жили у Парижі. Найбільше вражен
ня на мене справили брати Вирсти (музикознавець Аристид та художник
Темістокл) і їх старенька мати.

26 Мушинка М. Доля нащадків Володимира Гнатюка // Народна творчість та етнографія.
-Київ, 1992.-No5-6.-C.16-19.
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На святкуванні 120-ліття з дня народження В. Гнатюка
в його рідному селі Велесневі 1991 р.

До Парижа я привозив ( або надсилав) майже всі свої книги та відбит
ки наукових досліджень. Першим їх читачем був А. Жуковський. Пізніше

він зробив їхній аналіз та оцінку у передмові до монографії ,, Володимир
127
Гнатюк ' та книги моїх спогадів ,, Колеса крутяться ''28 •
Свої враження від першої подорожі до Парижу 1968 р. я описав у ре
портажах ,,Сучасна Франція очима українця Пряшівщини ' 129 та ,Десять
30
днів у Парижі '' •
Влітку 1969 року я відвідав А. Жуковського в Парижі разом з дружи
ною в рамках туристичної подорожі 31 • Він подарував мені бібліофільське

видання ,,Требника'' Петра Могили 1646 року, яке я в 1994 році передав
новозбудованій Церкві св. Луки у рідному селі Курові 32 •

З ініціативи А. Жуковського та В. Кубійовича в Парижі вийшли мої
книжки: ,,Володимир Гнатюк

-

дослідник фольклору Закарпаття ''33 та

,,Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність ''34 • До другого видан-

•
27

Жуковський А. Передмова.
-С.

28

- У кн. М. Мушинка: Володимир Гнатюк. - Париж, 1987.

5-10.

Жуковський А. Внесок Миколи Мушинки в українське народознавство. Колеса кру
тяться. Кн.

1 Спогади.

- Пряшів ,

1998. -С. 11-22.

29 Мушинка М. Сучасна Франція очима українця Прятттівщини // Нове життя. - Прятттів,
1968 - No 29. -С. 7-8.
ЗО Мушинка М. Десять днів у Парижі // Дружно вперед. - Пряшів, 1968. No 7. -С . 10-12.
31 Мушинка М. Колеса крутяться. Кн. 1 Спогади. - Пряшів, 1998. - С. 70-71.
32 Там само. - С. 150.
33 Мушинка М. Володимир Гнатюк - дослідник фольклору Закарпаття // Записки НТШ.
- Париж, 1975. - Т. 190. - 116 с.
34 Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики,
літературознавства та мовознавства// Записки НТШ. - Париж, 1987. -Т. 207. -332 с.
Друге доповнене видання: Тернопіль, 2011. - 384 с.

- 31 -

ня А. Жуковський написав передмову (с. 5-1 О). За його пропозицією мене
у

1989

році прийняли дійсним членом НТШ в Європі та нагородили ме

даллю НТШ. Ми з ним зустрічалися багато разів - у Парижі, Києві, Львові
35
та інших містах. До його 70-ліття я написав ювілейну статтю , пізніше
прорецензував його книгу ,,Історія України'' 36 . Окремою статтею я приві
тав його з нагоди нагородження орденом президента України ,,За заслуги''
37

(який він одержав разом із словацьким україністом Миколою Неврлим ).
А з головою НТПІ Володи.миром Кубійовичем ти так і не зустрівся?

Я зустрівся з ним під час своєї чергової подорожі у Париж навесні

1981

року на запрошення дочки В. Гнатюка Олександри, про яку я вже

згадував. Два тижні я жив у свого друга Данила Струка в центрі Парижа і
майже щодня відвідував його на роботі в НТШ у Сарселі. Там я зустрівся з
головою НТШ в Європі Володимиром Кубійовичем, який дивував мене не
..,.

.

лише енциклопедичними знаннями, але и широким д1апазоном наукових

зацікавлень та інформованістю про мої наукові праці.
У Бібліотеці ім. Петлюри я брав участь в конференції до

11 О-річчя з дня

народження незмінного секретаря НТШ В. Гнатюка. Моя доповідь була
про п'ять експедицій В. Гнатюка на т. зв. ,,Угорську Русь'' (Закарпатську

Україну, Пря11тівщину та до руських колоній у Сербії й Румунії). В. Кубі
йович виголосив головну доповідь про В. Гнатюка і НТШ. Саме там він
вручив мені медаль НТШ.

38

Через кілька днів після освячення паски в Греко-католицькій церкві на
Бульварі Шевченка художник Омелян Мазурик з дружиною запросили Ку
бійовича, подружжя Струків, Фіголя й мене на великодній обід. Після обі
ду проф. Кубійович запросив мене на прогулянку. Говорили ми про Пря
шівщину, про смерть Ореста Зілинського та обговорювали багато інших
питань. Раптом він сказав: ,,Я збираюся перевидати ,,Енциклопедію укра
їнознавства'' англійською мовою у значно переробленому й доповненому
вигляді. Для всіх ділянок вже маю редакторів, крім етнографії: А видати
,,Енциклопедію Украz·нu '' без етнографії. неможливо. В еміграції" ми ви

ховали спеціалістів у різних ділянках українознавства: істориків, мовни

ків) літературознавців, економістів, політологів) а етнографа - жодного.
Останніми були Зенон Кузеля та Віктор Петров. Вони зробили багато,
однак їхні статті вже застарілі) іх треба поновити та написати нові.
А це можете зробити лише ви. Залишайтеся в Парижі''.

35 Мушинка М. Аркадій Жуковський - паризький українець. До 70-річчя від дня
народження // Дукля. - Прm11ів, 1992. - No 2. - С. 24-26.
36 Мушинка М. Цінна франкомовна праця про історію України // Новий шлях. Торонто (Канада), 1993. - 16. 10. 1993. - С. 6.
37 Мушинка М. Україна вшанувала закордонних україністів [Миколу Неврлого та
Аркадія Жуковського] орденом ,,За заслуги''// Нове житrя. - Пря111ів, 1997. - No 2526. - С. 7. [Без підпису].
38 Медаль у приватному архіві автора.
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•

•

А. Жуковський та М Мушинка у Парижі
•

Я був приголомшений такою пропозицією: ,,Як же так? У мене у Пря
шеві дружина, діти''.
,,Дружину й дітей ми перепровадимо сюди протягом кількох місяців
легш~ьним шляхом. Не питайте, як. Для того в нас існує вже вироблена
практика. Чотирикімнатну квартиру в центрі Парижа дамо якраз ту,
9

в якій зараз мешкаєте3 . Струки влітку повертаються у Канаду й звіль
нять її: Вона буде вашою. Я знаю, що ви маєте сім'ю, в новому середовищі
будете мати великі витрати, тому зарплату вам дам удвічі більшу, ніж
маю сам

-

головний редактор ,,Енциклопедії'' та голова НТПJ''.

Проф. Кубійович ніяк не міг зрозуміти, чому я категорично відмовився

від такої привабливої пропозиції40 . А відмовився я через той самий вро
джений локалпатріотизм. Не міг я уявити собі життя поза рідним краєм:

без свого Курова, Пряшева, батьків, родичів, друзів ... Тому для англомов
ної ,,Енциклопедії України'' я писав статті працюючи кочегаром. Пізніше,
разом з А. Жуковським та М. Жулинським брав участь в їі урочистій пре
зентації

1993 року в м.

Торонто.

Певною мірою з моєї ініціативи життям і діяльністю В. Кубійовича
почав цікавитися мій колега з Українського вільного університету проф.
Олег Шаблій

39

-

один із кращих сучасних географів України (завідувач

Це була квартира, яку перед смертю заповіла НТШ якась старенька українка без
•

спадкоємц1в.

40

Детальніше про це див. мої спогади ,,Колеса крутяться .. .''. Кн.

1. -

Пряшів,

1998. -

С.

134-135 та ,,Мої взаємини з Володимиром Кубійовичем та його дружиною Дарією''
// Історія української географіі". - Вип. 22. - Тернопіль, 2010. - С. 26-31.
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Іван Панькевич у сімейному колі:

дружина Софія, дочка Марта та
зять Іларіон Дольницький

кафедри географії України Львівського національного університету та
голова Всеукраїнського наукового товариства географів). На початку

90-х років ХХ ст. він залучив мене до підготовчого комітету Міжнародної
наукової конференції до 110-ї річниці з дня народження В. Кубійовича,
влаштованій у Тернополі в

201 О році. На ній я виступив з доповіддю ,,Мої

спогади про Володимира Кубійовича та його дружину Дарію, уродженку
41

Тернопільщини ''

•

Хто були інші діячі після Володи.тнира Гнатюка, яких ти ,,відродив''?
На друге місце після Володимира Гнатюка я б поставив ім'я свого

празького учителя Івана Панькевича

(1887-1958), з яким у 1957 році

їздив у фольклорно-діалектологічну експедицію у моє рідне село Курів,
і якого в Україні та Пряшівщині теж було проголошено ,,українським бур
жуазним націоналістом''. Під свіжим враженням його смерті я написав не-

кролог, що його орган Чехословацької академії наук в Празі

V

,,Cesky lid''

42

опублікував як передову статтю • Цим некрологом з І. Панькевича було
остаточно знято ярлик ,,буржуазного націоналіста''. Пізніттте я присвятив

йому два наукові збірники

43

та чотири десятки статей44.

41 Там само .
42 Musinka М. Dr. Ivan Pankevyc. (Zivotopisna studie) // Cesky lid. -Praha, 1958. - С. 4. S. 145-148.
43 Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. [Присвячений Івану
Панькевичу] І Головний редактор М. Мушинка. - Т. 4. - Кн. 1. - Пряшів, 1969, - 51 О
с.; Кн. 2. І Упорядник А. Куримський. - Пряшів, 1970. - 222 с.; Musinka М. (red.). Ivan
Pankevyc а otazky spisovneho jazyka. Studie а materialy. - Presov, 2002. - 208 s.
••
44 Іх назви див.: Мушинка М. Колеса крутяться ... Книга ІІ. Бібліографія. - Пряшів,
1998. - 129 с. ; Кн. ІІІ. Пряшів, 2013. - 164 с.
v

V

V
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V

Наукові збірники на
пошану

І. Панькевича

Ivan Pankєvy~
а otazky spisovneho jazyka
.,

StiИi,e а

mat.eridly

Після смерті І. Панькевича в
сунки з його єдиною дочкою

1958 році я підтримував інтенсивні сто
Мартою Дольницькою (1919-2011), яка

надавала мені матеріали із архіву свого батька. Деякі статті я написав
45

у співпраці з нею • Їй я присвятив і некролог46 .
Нещодавно я

читав,

що ти став універсш~ьним спадкоємцем,

М. Дольницької.

Марта Дольницька, не маючи жодних законних спадкоємців, усе своє

.

.

....,
рухоме маино запов1ла мен1, але в день поховання в

·-·
11 оломоуцьку квартиру

вдерся громадянин Канади Артем П., видаючи себе за племінника помер~

лої, і викрав найцінніттті речі: вісім картин (И. Бокшая, М. Кричевського,
С. Гординського, Б. Єфремова) срібний кухонний сервіз на

12

осіб з ви-

45 Мушинка М., Дольницька М. Іван Панькевич у листуванні з сім'єю // Матеріали
наукової конференції, присвяченої пам'яті Івана Панькевича. -Ужгород, 1992.
- С. 59-92.; їх же: З листування двох визначних українських мовознавців (Івана
Зілинського та Івана Панькевича) // Slavia. 65. - Praha, 1996. - С. 359-368.; їх же:
За великим приятелем української культури: Ткадлічек Войтех // Дукля. - 1998. No 2. - С. 62-64.; їх же: Закарпаття
у фотографіях чеського майстра.

[Виставка фотографій Я. Томечка]

// Срібна земля. - No5.-C.14.
46

Ужгород,

1999.

Марта Дольницька (дочка
І. Панькевича)

Пряшів,

// Нове життя. 2011. - No 49-52. - С. 4.

М Дольницька та М Мушинка
в іі' квартирі в Оломоуці

2009 р.
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Пам'ятна дошка

-

барельєф

Степану Рудницькому
у Тернополі.

гравійованою монограмою (весільний подарунок матері померлої) та інші
речі. На щастя, чеська поліція спіймала злодія на летовищі в Празі, аре
47

штувала його і після судового процесу всі викрадені речі повернула мені •
Третьою особою, яку я ,,відродив'' із політичного небуття, був репресо

ваний географ Степан Рудницький

(1877-1937), уродженець Тернопіль

щини, який після успіптної професорської кар'єри у Львові, Відні та Пра
зі у

1926 році на запрошення уряду Радянської України виїхав у Харків.

Там йому надали звання академіка Всеукраїнської академії наук та посаду
директора ним же заснованого Науково-дослідного інституту географії і
картографії. У березні
•

1933 року його заарештували, звинувативши у при••

• V

••

•

• ••

•

•

належност1 до вигадано~ контрреволюц1ино1 орган1зац11, шюдництв1 та

шпигунстві, а у вересні того ж року засудили до п'яти років позбавлення
волі. Покарання він відбував у жахливих умовах на Соловках у Сибіру. В
жовтні

193 7 року його розстріляли.

Про долю свого батька, брата Левка та сестри Орисі, яких він покликав

до Харкова у

1927

році, від

1933

року не мала ніяких відомостей навіть

його старша донька Емілія Голубовська

(1903-1994),

з якою я познайо

мився у
У

1974 році в західно-чеському містечку Вейпрти.
1987 році (вислухавши палку промову М. С. Горбачова

з нагоди

70-ліття Жовтневої революції, в якій він заявив, що всі невинні жертви по

літичних процесів 20-50-х років будуть реабілітовані) я від імені Е. Голу
бовської написав М. Горбачову листа з проханням з' ясувати долю їі батька.

47

Детальні111е про це див.: Мушинка М. Твори образотворчого мистецтва із спадщини
Івана Панькевича та його дочки Марти Дольнит~ької у моїй колекції // Науковий
вісник Закарпатського художнього інституrу.
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СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

!

Уважаемая Змилия ГОJ1УЮЮКАЯ

Посольством СССР в ЧССР получен ответ на Ваше обращение
В ЦК КПСС О ПОСМерТНОЙ реа6И.ПИТЗІnJИ Вашего ОТЦЗ ~.ц.rі.J"'.,,.п.1У'У'ІІ~•w,..ГО
Степана ЛЬвовича.
В зтом ответе соо6щается, что по поручению Комиссии По.л.ит-

6.юро ЦК КПСС по допоJШитеJJЬному изучевию материа110в, связанннх
с репресои.ями, имево~ими место в период 30-40-х и начале 50-х

годов, Прокуратура СССР проверим угояовное деJІО Руднитtкоrо С .л.

У о тановлеяо , что Рудни11;1<ий С. л.

,

диреRтор научно-иссJ1едова

тельсmrо института географии и картографии в г.Харькове,

академик АН УССР 6нл арестован 2І марта І9ЗЗ г. органами П1У УССР.
Он о6виНЯJІся в том, что яко6н ЯВ71Я)ІСЯ членом

контрревоJПОциоиноІ

орrавизз1хия -, занимался вреди.те.л.ьством и uu1ионажем. Рудницкий а.л.

не признал себя вивовннм в преД!Ьявленном о6вияении. По поотанов

JІению судебной троІRи Коме1•ии

ffiY

УССР от 2З сентября І9ЗЗ

он 6нл приrоворен х .лишению сво6одн

r.

сромм на ПЯ'І':Ь лет. Нахо.цяо:ь

в замючении, по постановnевию тройки УНКВД по Левинградсхой
области от

9

октября

!937

г., РудниD.RИй С.Л. :вновь 6нл прив.лечен

к уголовной ответствеаности. Умер он в октябре І937
В

!965

•

r.

г. в ходе проверки, произведенной по деху Руднит~коrо

а.л. 6нло установлено, что к уrо.nовяой ответственности он 6нл

при:влечея нео6основаяно. ІІ мая І965

r.

ВоенЕWй трибунал Киевского

военноrо округа отменм постаноВJJ.ения судебной тройки Комегии

ШУ УССР и УНКВД по Лени.вградской о6J.Іасти в отношении РуДffи1ского
в связи с отоутотвием со6нти.я преступления. РуднитJ;КИй С .л.

noJUiqq~ip.ю, ,~~~~~T!RO,~JJ..lv1eoтo его захоронени.я установить не
представилось возможннм. Сведевий о его дет.ях в угоJІОвном деле

не имеется. но ВН (ИJШ Ваши родственники) вправе о6ратиться :в
СоветсftИй Красннй Крест с просьбой

06

их розноке и зтот рознок

может 6нть поJІожительннм при наличии установочннх даннюс на Ва1них
брата и сестру, т.е. их имени, фамил:ии, отчества, года и места
рождения.

С уважением

СОВЕТНИК ПОСОЛІСТВА
СССР в· ЧССР

Фотокопія листа Посольства СРСР у Празі від

В. ФИЛИППОВ

13

червня

1989 року

про засудження і посмертну реабіл ітацію Степана Рудницького
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Остання фотографія
С. Рудницького вислана
Дністрянським із Харкова у

1930 році.

Через півтора року вона, за посередництва посольства СРСР в Празі, діс
тала повідомлення, що він ,,умер

1937

року''. На наступне моє запитання

(від їі імені) в компетентні органи Радянського Союзу, через яку хворобу,
коли і де помер їі батько, надійшла стисла відповідь: ,,Був розстріляний
З листопада

193 7 року на Соловках''.

На основі даних, здобутих від Е. Голубовської та з інших біографічних
48

матеріалів, я написав про С. Рудницького низку статей , які викликали
зацікавлення науковців, і, разом із книжкою мною опублікованих листів
С. Рудницького до сестри Софії та ії чоловіка Станіслава Дністрянського,
•

•

стали поштовхом до написання кІлькох солІдних наукових праць про за-

сновника української наукової географії. За праці про С. Рудницького мене
обрали почесним членом Всеукраїнського географічного товариства.

48

Мушинка М. Степан Рудницький

-

основоположник української наукової географії

та картографії // Тези доповідей і повідомлень 1-ї Тернопільської краєзнавчої

конференції. Частина ІІІ. Серія

IV.

Краєзнавство.

-

Тернопіль,

1990. -

С.

8-1 О.;

його

ж: Взаємини Степана Рудницького з Михайлом Грушевським // Академік Степан
Рудницький - основоположник української географічної науки. Збірник наукових
праць. -Львів,

1994. - С . 29-42.; його ж: Степан Рудницький // Український календар.
-Варшава, 1988. - С. 101-105.; його ж: Забутий корифей української географії. До
11 О-річчя народження Степана Рудницького // Український православний календар. Бавнд-Брук (США), 1988. -С. 127-129.; його ж: Найбільший географ України Степан
Рудницький реабілітований // Нова думка. -Вуковар (Югославія), 1989. - No 76. С. 31-33.; його ж: Взаємини Степана Рудницького з Михайлом Грушевським
// Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції,
присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. - Львів:
НТШ, 1994. - С. 296-305.; його ж: 2007-ий рік був роком географа Степана
Рудницького // Свобода. -Нью-Йорк, 2008. - No 6. - С. 13, 22.
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Титульна сторінка книги листів

С. Рудницького до сестри і шватра

(1926-1933)

А як це було з листшни Степа

на Рудницького, які ти видав окре
мою книжкою?

На квартирі старшої дочки С.
Рудницького

Емілії Голубовської

в м. Вейпрти (Західна Чехія) поміж

•

•

паперами, п1дготовленими до виво-

зу в збірний пункт утильсировини я
знайшов

43

листи Степана Рудниць

кого до Софії та Станіслава Дні
стрянських із Харкова, про які вона

сама не знала49 • Це були надзвичай
но цікаві листи, у яких відображено
життя географа з

1926 по 1933 рік (від початкового захвату до пізнішого
глибокого розчарування). Їх я із rрунтовною вступною статтею про С. Руд
ницького опублікував спочатку в Канаді 50 , пізніше в Україні 5 ] .
Чи міг би ти детальніше розповісти про Станіслава і Софію Дні
стрянських, яких ти теж ,,вивів із політичного небуття''?

Станіслав Дністрянський

(1870-1935)

був автором проекту ,,Консти

туції Західноукраїнської Народної Республіки'', оригінальний текст якого
мені пощастило знайти на згадуваній уже квартирі Емілії Голубовської
52

ум. Вейпрти. С. Дністрянському я присвятив окрему книгу . Її появі пере
дувала моя rрунтовна розвідка про його життя і наукову діяльність, яка по
над п'ять років пролежала в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
АН УРСР в Києві і була опублікована лише після проголошення самостій

ності України в

49

53

1991 році . Про С. Дністрянського я видав декілька інших

Серед листів був і лист С. Рудницького до дітей перед їх виїздом у Харків

1927 року

з вказівками як поводити себе в дорозі та їх чотири листи до вуйка і тітки з Харкова.

50

Мушинка М. Листи Степана Рудницького до Софії та Станіслава Дністрянських

(1926-1932). -Едмонтон, 1991. - 110 с.
51
52
53

Листування Степана Рудницького / Упор. П. Штойко. -Львів ,

2006. -С . 71-127.
Мушинка М. Академік Станіслав Дністрянський. Біобібліографія - Київ, 1992. - 94 с.
Мушинка М. Академjк Станіслав Дністрянський// Вісник АН УРСР. -Київ, 1991. No 6. - С. 86-96.
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Портрет Станіслава й Софіі'Дністрянських

статей в пресі України 54 та брав участь у трьох наукових конференціях, при
свячених 125-літтю з дня його народження у Львові, Ужгороді та Києві 55 •
Декілька розвідок я опублікував і про його дружину Софію Дністрян

ську

56

(1882-1956)- сестру Ст. Рудницького . Про неї я розповім пізніше.

А що інші видатні українці, іJнена яких тобі вдалося ,,зберегти від
небуття''?

Цей перелік був би доволі довгим. Я коротко зупинюся лише на трьох
постатях: лікар, диригент, композитор та музикознавець Володимир
Стон-БаJ1·1·арович

(1904-1968).

Про нього я написав студію у ,,Записках

57

НТШ у Львові'' • Детальніше я розповім про нього в розділі про архіви.
Окрему книжку я опублікував про не правом забутого в Україні та істо-

54

Мушинка М. Правник безправного народу. Життєвий шлях академіка Станіслава
Дністрянського та доля його архіву // Тиса.

-

Ужгород,

1996. - No 1-2. -

С.

85-95;

~

Микола Гнатюківський [М. Мушинка]. Иого прах лежить в Ужгороді, а ми про нього
не знали

1992. - No 11. - С. 4. [З приводу виходу
книжки М. М:. ,,Академік Станіслав Дністрянський''. - Київ, 1982. - 94 с.]; Мушинка
М. Дністрянський Станіслав Северинович // Енциклопедія сучасної України. - Т. 8. Київ, 2008. - С. 91-92.
55 Мушинка М. Вшанування пам' яті академіка С. Дністрянського // Свобода. - Нью
Йорк (США), 1995. - No 237, 238. - С. 2.
56 Мушинка М. Софія Дністрянська - визначна піаністка і організаторка жіночого руху.
Тези доповідей. -Тернопіль, 1990. -С. 8-10.
57 Мушинка М. Маловідомий український композитор [В. Стон-Балтарович] // Записки
Наукового товариства ім. Шевченка. Праці музичної комісії. Т. 232. - Львів, 1996. С. 373-387.
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// Закарпатська правда. -

Ужгород,

С. Наріжний

рика, етнографа та архітектора Володимира Січинського (1894-1962)

58

•

За неї Кам'янець-Подільський державний університет надав мені зван
ня почесного професора. До століття з дня народження В. Січинсько

го в

1994 р. я допоміг влаштувати міжнародні конференції у Пряшеві та

Кам'янці-Подільському 59 • На обох я виголосив головні доповіді, якими, по
суті, реабілітував цього всебічно обдарованого українського вченого, зму

шеного майже все життя провести на чужині (в Чехії, Німеччині та США).
Подібну міжнародну науково-практичну конференцію у

1998

році

з моєї ініціативи було присвячено 100-літтю з дня народження історика та
музейника Симона Наріжного

(1898-1983)

на його батьківщині в Полта

ві. Це була перша спроба в Україні реабілітувати цього визначного діяча
'-.і

української культури, замовчуваного на Сході та Заході60 • Иому я присвя-

58

Мушинка М. Володимир Січинський і народна культура русинів-українців
Словаччини.

59

-

Пряшів,

1995. - 124 с.

Мушинка М. В Кам'янець-Подільському вшановано Володимира та Юхима
Січинських

1994. - No 2724. - С. 4, 6.; його ж: Три
конференції про Володимира Сіqинського // Визвольний шлях. - Лондон, 1995. No 1. - С. 85-87.
60

// Українське слово. -

Париж,

Мушинка М. Тернистий шлях Симона Наріжного // Зоря Полтавщини (Полтава).

-

No 168. - С. 2.; його ж: Симон Наріжний - найвизначніший музейник України. До
1ОО-річниці від дня народження // Календар ,,Просвіти'' на 1998 рік. - Ужгород. с. 67-70.
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61

тив і кілька журнальних статей • Матеріали полтавської конференції, на
якій я виголосив головну доповідь, були видані окремим збірником 62 •
Нещодавно до моа рук потрапив майже 600-сторінковий збірник,
присвячений пам,'яті українського мовознавця Івана Зілинського, ви'-J

даний у Нью-Норку. На його титульній сторінці твоє і;н 'я наведене
поряд з і.Jненам,и таких велетнів українського мовознавства як Юрій
ІПевельов та Олекса Горбач. Як тобі ,,не мовознавцеві'' вдш~ося стати
співредактором такого збірника?
Працюючи в Празі у приватному архіві Ореста Зілинського наприкін

ці 1970-х років (тоді я був кочегаром і мав багато вільного часу, зокрема
влітку), я натрапив на список наукових праць

авторів із різних країн,

54

надісланих у

1938-39 роках до збірника на пошану його батька - Івана
Зілинського (1879-1952). Збірник мав видати Ягелонський університет
у Кракові в 1939 році до 60-ліття з дня народження свого професора. Цьо
му перешкодила війна. Іван Зілинський, переконавшись у тому, що ви

дання не відбудеться, в

1951

році (він тоді був професором Карлового

університету у Празі) повернув статті

42

авторам. У його архіві залиши

лись розвідки дванадцятьох науковців, які померли або змінили адресу
проживання.

Про свою знахідку я пізніше повідомив проф. Юрія Шевельова із США
та проф. Олексу Горбача із Німеччини. Вони були в захопленні. Та кінець
30-х років був періодом найбільшої кризи українського мовознавства:

майже вся українська мовознавча еліта була репресована, а найбільшим
авторитетом у цій сфері науки був ... Сталін. І тоді ж

54 відомі мовознавці
(в тому числі 29 іноземців: поляків (13),
німців, болгар і чехів (по 3), французів
і словаків (по 2), голландців, словенців
і румунів (по одному) надіслали свої пра
ці до збірника на пошану українського
мовознавця. І Шевельов, і Горбач вирі-

61

Мушинка М. Музей визвольної боротьби

України в Празі та останній його директор Симон
Наріжний // Пороги.

11.
62

-

Прага,

1998. - No 1. -

С.

10-

Матеріали науково-практичної

конференції ,,Симон Наріжний та українська
еміграція 20-30-х років ХХ ст. у Празі'' . - Полтава,
жовтень

1998. -Київ, 1999.

Обкладинка Збірника пам 'яті

Івана Зілинського. Нью-Йорк, 1994.
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шили реконструювати науковий збірник
на пошану Івана Зілинського та розшука•

•

••

•

•

ти статт1 автор1в 1з зах1дних кра1н, а мене

попросили

.

"'

знаити так1

.

статт1 у

..
кра1нах

східного блоку, та написати студію про
життя і діяльність І. Зілинського. Спіль
ними зусиллями нам вдалося віднайти

43

розвідки, до того ж ЗО були у їхньому пер

вісному тексті, а
ках

(19

13 -

у певних перероб

статей не знайдено). Це перевер•

•

•

шило вс1 наш1 оч1кування,

•

1 ми

•

вир1шили

видати збірник. Тим більше, що Наукове

товариство ім. Шевченка в США погоди

лося профінансувати видання 63 .
До

ювілейного

наукового

опублікованого після
дання, я долучив

55

збірника,

років від укла-

~-

.
.
статтю про иого 1стор1ю
'-'

•

~,-,..--

(с.

9-12), біографію І. Зілинського (с. 1349)64 та три надзвичайно цінні праці науковця з його рукописного архіву65 . Збірником ми висловили пошану од
ному з найвизначніших українських мовознавців ХХ століття.
Із твоєї бібліографії я довідався, що в США ти видав книжку про
сина Івана Зілинського

Орест Зілинський

-

Ореста.

(1923-1976)

був моїм другом, а до певної міри

й учителем. У часи, коли ні в пресі Україні, ні в пресі Пряшівщини його

ім'я не можна було згадувати, я на Заході опублікував про нього дві стат

ті66 та книгу ,J/ауковець з душею поета'' 67 , а в

ник його літературознавчих

63

68

і фольклористичних

Збірник пам'яті Івана Зілинського
ювілейного збірника з

1939 р.

2013 році упорядкував збір

(1879-1952).

69
праць , а також збірку

Спроба реконструкції втраченого

Вид. НТШ. Філологічна секція

/ Ред.

Юрій Шевельов

'-'

(головний редактор), Олекса Горбач, Микола Мушинка. -Нью-Иорк,

1994. -584 с.
64 Мушинка М. Іван Зілинський (1879-1952). Життя і наукова діяльність// Там само. С. 13-49.
65 Зілинський І. Враження з подороЖЇ по Україні літом 1911 року (с. 529-555); Моя
наука в Перемиській гімназії (с. 557-568); Наукова діяльність покійного Михайла
Грушевського в Галичині та його внесок в українське мовознавство (с. 569-574).
66 Мушинка М. Життя і наукова діяльність Ореста Зілинського // О. Зілинський.
Антологія української лірики. Частина І. - Торонто (Канада), 1978. - С. 389-420.;
його ж: Орест Зілинський і Польща // Наша культура. - Варшава, 1978. - No 4. С. 6-7.
67 Мушинка М. Науковець з душею поета. До 60-річчя Ореста Зілинського (1923-1976).
- Бавнд-Брук (США), 1983. - 58 с.
68 Орест Зілинський. Літературознавчі праці / Упор. М. Мушинка, Р. Радишевський. Київ, 2013. - 672 с.
69 Орест Зілинський. Вибрані праці з фольклористики / Упор. М. Мушинка. - Київ,
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Чacmu1-ta учас1-tuків Між1-tарод1-tої 1-tаукової ко1-tфере1-tції присвяче1-tої
О. Зіли1-tському 1-ta його могилі у Свuд1-tuку 1993 р.
Вправо: М Мушu1-tка та син Ореста Богдан Зилі1-tський.

,, Українські

1-tародні балади Схід1-tої Словаччu1-tu '' (рукопис якої знитт~ила

чехословацька комуністична цензура в

1973

році) 7 0 • Ці об'ємні томи з мо

їми грунтовними вступними статтями або післямовами з' явилися друком

у Видавництві Національної академії наук України у Києві в

2013

році і

сприяли реабілітації Ореста Зілинського в Україні.

Обкладu1-tкu к1-tuжок та відбитки наукових студій О. Зілинського.

2013:
70

Кн.

1. - 384

с.; Кн.

2. - 575

с.

Зілинський О. Українські народні балади Східної Словаччини / Гол. ред. Г. Скрипник,
післямова М. Мушинка.
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-

Київ,

2013. - 728

с.

Свого часу на Пряшівщині значної популярності набули вірші
Михайла Качш,уби. Після

1968 року

він зник із літературного обрію.

У 2008 році ти його несподівано ,,воскресив''. Як це стш,ося?
Репресований

лікар

Михайло Качалуба
окупації

та

після

(1908-1993)

Чехословаччини

військами в

письменник
радянськими

1968 році разом з сім'єю

емі

грував до Швейцарії. На Заході він ви
дав десять збірок поезій та чотири томи

спогадів. Я з ним підтримував стосунки
через

в

1993

ка

листування,

а

.

.

~

п1сля

иого

смерт1

році опублікував про нього кіль

статей-некрологів 71 •

Частину творів

М. Качалуби до 100-літгя з дня його наро

дження на прохання його сина Михайла

(також лікаря у Швейцарії), я опублікував
окремою книжкою 72 • Окремим виданням

з' явилася і моя вступна розвідка до неї73 •
Розкажи також про Осипа Маркова.

Із правником Осипом (Йосифом) Марковим (1890-1976) я познайо
мився за посередництва його дружини

1989) у першій половині 60-х років.

-

етнографа Еми Маркової

( 1902-

До його 80-літгя я опублікував першу

україномовну статтю про нього (правда, під чужим прізвищем) 74 , яка його
•

'-#

•

•

дуже пот11ттила и зм1цнила наш1 взаємини.

Ми з ним часто зустрічалися. Осип Марков був прекрасним оповіда
чем. Розповідав, як перейшов від москвофільства на українські позиції.

Я хотів ці спогади записати на магнітофон, однак він не погоджувався.
Як тільки я включив магнітофон, він перестав розповідати: ,,Мені це на
гадує допит у слідчій тюрмі. Краще я спогади напишу для Вас на папе

рі'',

-

казав він. Коли я відвідав його у черговий раз, він не написав ні
••

•

рядка, однак моєму при1зду т1шився

71

•

•

•

•

1 знов розпов1дав ц1каво-прец1каво,

Мушинка М. Вигнанець з рідного краю. З приводу смерті письменника і лікаря
МихайлаКачалуби

// Дукля. -Пряшів, 1993. - No 4.

- С.

25-32.;

його ж: Одіссея

Михайла Качалуби закінчилася. [Некролог] // Нове життя. -Пряшів,

1993. - No 18.
- С. 4.; його ж: Лікар Карпатської України. (З приводу смерті Михайла Качалуби) //
Закарпатська правда. - Ужгород, 1993. -No 68. -С . 4.; його ж: Михайло Качалуба
лікар, поет, патріот // ж. Тернопіль. - Тернопіль, 1994. - No 5-6. - С. 45-48.
72

Мушинка М. (упор.) Михайло Качалуба. Муза і стетоскоп. До І ОО-ліття з дня наро
дження. -Пряшів,

73

с.

Мушинка М. Цілитель тіла і душі. До 100-ліття Михайла Качалуби
Пряшів,

74

2008. -Бібліотека ОКО. -No 15. - 318

2008. - Бібліотека ОКО. - No 16. -48

(1908-1993). -

с.

[Мушинка М.]. Проф. Осип Марков 80-річний

// Нове життя. - 1970. -No 43. -С. 5.

[Підписаний В. Капішовський].
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Осип Марков

не дозволяючи мені робити будь-яких
~

записів. Иого дружина словачка, яка
була присутня при цих розповідях,
•

1з

немалим

здивуванням

зауважила:

,,Я живу з чоловіком багато років, од
нак те, що він розповідає Вам, чую
вперше''. ,,Тим паче все це треба за

писати, аби залишилася пам'ятка для
історії''

-

аргументував я. Пан профе

сор задумався і після кількахвилинної мовчанки заговорив: ,,Я куплю маг
нітофон і коли буду в настрої, а у кімнаті буду один, наговорю спогади на
магнітну стрічку''. ,,Але ж ви не вмієте орудувати магнітофоном'',

-

казала

дружина75 • ,,Пан Микола навчить мене'', - знаходив вихід з положення пан
професор. Я впіймав його на слові: ,,Давайте підемо і купимо магнітофон
зараз, а я вас ще сьогодні навчу ним користуватися''. Пан Марков, на вели
ке наше здивування, погодився.

Ми втрьох поїхали у спеціальний магазин ,,Електро'' і купили наймо
дерніший тоді магнітофон

,,Sonet duo''.

У той же день я навчив його корис

туватися ним.

Та коли через кілька тижнів я знов завітав до їхнього гостинного дому,

знайшов магнітофон незайманим, навіть в упаковці. ,,Для писання спо
гадів потрібна внутрішня потреба, а в мене така потреба ще не настала.
Хто і коли буде слухати мої спогади? Та чи взагалі настане колись така
потреба?''

-

запитував він самого себе. Мої аргументи його і на цей раз

не переконали. Він був людиною ,,твердої натури''. За мого посередни

цтва він значну частину своєї цінної бібліотеки подарував Дослідному ка
бінетові україністики Пряшівського університету та Музеєві української
культури у Свиднику. Свій рукописний архів, включно з листуванням, він,
•

за св1дченням дружини, спалив.

Останні місяці О. Марков часто лежав у лікарні (рак шлунку). І там
.

~

.

Я иого ОДНОГО разу в1дв1дав.

За моєї ініціативи він за декілька тижнів перед смертю все ж таки написав

75

Подружжя Марків з обох боків належало до старовинних шляхетських родів і до
смерті зверталися одне до одного на ,,ви''.
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'

Один з листі О. Маркова до
М Мушинки

три зошити спогадів

(132

с.)

•

1 попросив дружину
..
. .

переда-

.

'-'

ти 1х мен1 п1сля иого смерт1
V

разом з десятком надзвичаи•
•
р1дюсних

но

книжок

( серед

••
укра1нських

них: перше

видання ,,Русалки Дністро

вої''

1837 р.,

спомини''

ва

М.

(Львів,

життєве

,,Австро-руські
Драгомано

при-

1889-92),
•

видання

•

в1рш1в

76

Т. Шевченка тощо) •
Скорочену версію ,,Авто

біографії проф. Осипа Оси
повича

Маркова''

з

моєю

вступною статтею я опублі
кував у ,,Науковому збірни

ку Музею української культури у Свиднику'' 7 7 . Машинописну копію по
вного тексту спогадів я в

1977 році вислав у рукописний відділ Львівської

наукової бібліотеки та в Архів юридичного факультету Університету ім.
Я. А. Коменського, де він працював до відходу на пенсію.

Пані Маркова після смерті чоловіка подарувала мені його так ніколи
і не розпакований магнітофон. Ним я користувався довгі роки у фолькло•

ристичних польових експедиц~ях.

У наших роwовах часто звучшzо і.м, 'я Євгена Вирового. Хто він такий?
Євген Вировий

(1889-1945),

уродженець Катеринославщини (нині

-

Дніпропетровська область) був видавцем, філателістом, нумізматом та
громадським діячем. Політикою він не займався, тому, на відміну від біль

шості емігрантів, у

1945
76

року його прийшли арештовувати органи радянської контррозвідки

[Мушинка М.] Життя і наукова діяльність О. О. Маркова. (Некролог)

- N° 6.
77

1945 році не тікав із Праги на Захід. Та коли 17 травня

- С.

67-74.

// Дукля. - 1977.

[Підписаний Василь Капішовський].

Мушинка М. Спогади забутого українського юриста та етнографа // Науковий збірник
Музею української культури у Свиднику. -Т.

18. - Пряшів, 1992. -С. 181-198.
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,,Смерш''

(,,Смерть

шпіонам''),

він,

щоб не потрапити до їхніх рук, покін
чив життя самогубством, вискочивши
з четвертого

••

поверху своє~ квартири

на бруківку перед машиною (,~орним
вороном''), якою мали відвести його

в тюрму. ,,Смершівці'' провели грун
товний обшук його квартири, забрали

•

ус1

документи,

рукописи

праць,

листування, фотографії, однак у під

вал, де знаходився архів Вирового
та

~

иого

видавництва,

не

заглянули.

А там були справжні шедеври укра
їнської культури. Саме там я знайшов

і рукопис спогадів Івана Голубовсько
го про Олексу Новаківського, який

Євген Вировий

.

.

'-'

...

вив1в мене на сл1д иого колекц11 кар-

тин О. Новаківського . Про це я розпо

вім пізніше. На основі новознайдених
матеріалів я написав про Євгена Ви-

рового кілька статей

78

та післямову до перевидання опублікованого ним

,,Кобзаря'' Т. Г. Шевченка

79

1941 року •

А хто такий Іван Голубовський, про якого ти теж написав кілька
статей?
Іван Голубовський

(1878-1957) був

адвокатом, письменником та колек

ціонером мистецтва, який жив і працював у Кракові, Львові, Хемніці (Ні
меччина) та Вейпртах (Чехія), де й помер у

1957 році, залитттивши там свій
80

багатий архів. На його основі я написав про І. Голубовського кілька статей •

78

Мушинка М. ,,Іду на вічність''. До 100-літrя з дня народження Євгена Вирового //
Сучасність.

-

Мюнхен,

1990. - N° 5. -

С.

100-103.;

його ж: Книгознавець, видавець,

філателіст. До
Пряшів,

79

1ОО-річчя від дня народження Євгена Вирового // Нове житrя. 1989. - No 8. - С. 6.

Мушинка М. Історія празького перевидання Кобзаря тараса Шевченка // Тарас
Шевченко: Кобзар.

1840-1940. Репринтне видання 1941 року. -Черкаси, 2006. -С.
417-440; його ж: До історії празького видання ,,Кобзаря'' Т. Г. Шевченка 1941 р. // Тарас
Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу. Збірник матеріалів
міжнародної наукової конфереm~ії 20-21 травня

1996. - Київ, 1998. - С. 81 -90.
80 Мушинка М. Олекса Новаківський та Іван Голубовський // Український календар.
-Варшава, 1978. - С. 165-167.; його ж: Іван Голубовський. В бурхливих хвилях
молодості. Уривок із знайденого рукопису // Дукля. - Пряшів, 1987. - No 2. - С. 6063 .; його ж: Нове ім'я в українській літературі. З приводу двох видань повісті-есе
Івана Голубовського про художника Олексу Новаківського // Дукля . -Пряшів, 2003 .
- No 1. - С. 78-93.; його ж: Письменник Іван Голубовський та його колекція картин
Олекси Новаківського // Наукові записки. Історичні науки. - Острог, 2008. - Вип. ІІ. С. 402-414.
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j

Опублікував також не-

.
"""
в1домии,
мною

"""

знаидении

рукопис

V

ги

"""

иого

кни•

спогадш

••

укра1нського

про

худож-

ника Олексу Новаків
ського ,,Розм,ахом мо

гутніх крил ''

81

Книга

.

.

'-'

стала чи не

наиповн1-

шою інформацією про
V

життя одного з наиви•

ТТТТу'7"

знат::_г::..............

••

украшських
•

•

худОЖНИКІВ

ЮНЦЯ

ХІХ і першої третини
ХХ

століття.

Україн

ському мистецтвознав

Портрет Івана Голубовського пензля

цю В. Овсійчуку вона
послугувала
джерелом
сання

головним

для

"--'

Олекси Новаківського.

.

напи-

..

наиповн1тпо1

до

цього часу монографії
про

Олексу

Новаків

ського82 .

Перенесім.ося на недалеку Лем,ківщину, де ти відкрив світові відо
мого збирача лем,ківського фольклору Никифора Лещишака та народну
співачку Марію Макару.
Никифор Лещишак

(1858-1914)

був священиком, збирачем фоль

клору та громадським діячем. В Етнографічному музеї Кракова я знай
шов його загублену рукописну збірку:

225

лемківських пісень 80-х років

ХІХ ст., записаних ним ус. Білична Грубашевського повіту, й опублікував
83

їі з rрунтовною статтею про його трагічне життя - спочатку в Едмонтоні ,
84

а потім у Пряшеві . Постаті Н. Лещишака я присвятив кілька статей в
українській пресі, щоб ними поінформувати громадськість про цього не

відомого патріота України 85 •

81

Голубовський І. Розмахом могутніх крил. Повість-есе. - Львів,

2002. - 116 с. Перед

мова: Мушинка. М. Іван Голубовський та його повість-есе про Олексу Новаківського
(с.

82
83

4-19).

Овсійчук В. Олекса Новаківський.

-

Львів,

1998. - 334 с.

Мушинка М. Стоїть липка в полі. Збірник лемківських народних пісень Никифора
Лещи11rака з рукописної спадщини І. Франка. - Едмонтон,

84

с.

Муrтrинка М. Стоїть липка в полі. Збірник лемківських народних пісень Никифора
Лещишака з рукописної спадщини І. Франка.

85

1992. - 185

Мушинка М. Никифор Лещитттак

-

-

Пряшів,

1996. - 146 с.

забутий збирач фольклору Горниці //
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••

СТОІТЬ
ЛИПКА
В ПОЛІ

Обкладинка збірника місень
Н Лещишака (Пряшів,

1996)

Могила Н Лещишака
уЛелюхові

Національно свідомий український патріот Никифор Лещишак на по
чатку Першої світової війни перед наступом Російської армії втік із села
Воля Якубова Дрогобицького повіту в Галичині до своєї дочки та зятя
священика, що жили в селі Лелюхів на Західній Лемківщині. Австрійські
•v

•

'-І

•'-'

вшськов1 органи иого там вважали рос1иським шпигуном

•

1 погрожували

повісити не лише його, але й дочку та зятя. Перебуваючи в стані глибокої
депресії, він наклав на себе руки, перерізавши горло косою. Селяни Ле
люхова завезли його, закривавленого, у лікарню в Мушину, де він помер,

прийнявши перед смертю ,,святі тайни'' ( саме так написано у польсько
мовній метриці померлих м. Мушини).
Отже, поховали його на лелюхівському цвинтарі не як самогубця, а як
•

•

християнина, з1 вс1ма почестями.

Мені вдалося ідентифікувати на цвинтарі занедбану могилу о. ЛещиХристиянський календар ,,Дзвони''.

-

Нови Сад (Югославія),

1994. -

С.

85-92.;

ж: Фольклорист із Лемківщини та його унікальна збірка. [Никифор Лещишак]
Слово і час. -Київ,

1996. - No 11-12. - С. 6-9.;

його

//

його ж: Никифор Лещишак та його

збірник лемківських пісень // Наше слово. -Варшава,
Никифора Лещишака, відгукніться!

// Свобода.

1988. -No 47.; його ж: Потомки
- Нью-Иорк, 1991. - No 193. - С.
~

З.; його ж: Трагічна доля лемківського збирача фольклору. До 80-ліття з дня смерті
Никифора Лещишака
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// Лемківщина. - Кліфтон (США), 1994. -No 4.

-С.

17-21.

шака, на якій Об'єднання лемків
Польщі з моєї ініціативи встано
вило пам'ятний дубовий хрест.

У його рідному селі Білична теж
із моєї ініціативи було реставровано

каплицю

V

на зруинованому

обійсті його батьків, а на цвинта
рі

-

кам'яний пам'ятник на моги

лі батька86 •
Із десятків або й сотень ін
форматорів із якими я зустрівся
•

•

п1д час польових досл1джень, на
•

перше м1сце

ставлю

•

лемк1вську

співачку із с. Висова Горлицького
повіту в Польщі Марію Макару,

дівоче прізвище Гойсак

(1900-

1993). Її обличчя випромінювало
якусь

•

внутр1шню

•

енерг1ю,

спо-

кій і доброту. Вже від першої зу-

Марія Макара

стрічі в середні 70-х років вона
дивувала мене феноменальною

пам'яттю: довгу пісню, яку вона співала Ф. Колессі 12-річною дівчиною 87 ,
через

60 років

повторила слово в слово. Коли я запитав ії, як це можливо,

вона відповіла лаконічно: ,Для мене рідна лемківська пісня

-

це молитва,

яку я в духу повторюю майже щодня. А ви бачили, щоб із молитви хтось
пропускав якесь слово або додав нове?

''.

Від неї я записав на магнітну

стрічку ( пізніше - на відео) сотні пісень, спогадів, описів звичаїв. На жаль,
все це поки що неопрацьоване, чекає свого упорядника.

Я віддав їй шану серією статей, якими намагався популяризувати ії ім' я
88

у світі та зберегти його від забутгя • Згідно з бажанням М. Макари я під

86

Детальніше про Н. Лещишака та його взаємини з Іваном Франком див.: Мушинка
М. Ровесник Івана Франка Никифор Лещишак та його збірка лемківських народних
пісень.

-

У кн.: Пшеничний Є. (упор.)

Бібліографія. -Дрогобич,

87

2016. -С.

Doctor honoris causa Микола Мушинка.
10-36. [Інавгураційна лекція]

Ой приїхали козаки з обозу. Співали: Марія Гойсак і Анна Дудич. В кн.: Колесса Ф.
Народні пісні з Галицької Лемківщини.

88

-

Львів,

1929. -

Мелодія: С.

1. Текст:

С.

277-228.

Мушинка М. Лемківська співачка Марія Макара. До 80-річчя від дня народження

// Наша культура. -Варшава, 1980. -No 2. -

С.

11-12.; його ж:

Пісня

- моя молитва.
80-річчя народної співачки Марії Макари // Наше слово. -Варшава. 1990. -No 35. С . 6.; його ж: Враження з Лемківщини. Музей нікому не потрібний? 91-річна народна
співачка. -Лемківщина. Кліфтон (США), 1991. -No 3. - С . 7-8.; його ж: Молитва
і пісня їі найбільше багатство. Некролог - Марія Макара // Християнський голос.
- Мюнхен,

1993. - No 19. -С . 2.;

його ж: Померла найстарша лемківська співачка

Марія Макара // Наше слово. Варшава,

1993. - No 28. - С. 4.; його ж. Лемківська
співачка Марія Макара. Некролог // Нове життя. - Пряшів, 1993. - No 17. - С. 5.
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час похорону виголосив промову над ії могилою у рідному селі Висова

Горлицького повіту у Польщі. Там же виступав я і на похороні їі дочки

Юлії (теж знаменитої співачки) та зятя Степана (також згідно з їх перед
смертними бажаннями).

З Лем,ківщиною пов'язана і постать письменника, журнш~іста та
громадського діяча Дмитра Вислоцького, якого ти також ,,зберіг від
небуття''.

Із визначним лемківським політичним, громадським і культурним ді
ячем Дмитром Вислоцьким

(1888-1968)

(більш відомим під псевдоні

мом Ваньо Гунянка) я заочно був знайомий з дитинства - його оповідання
та одноактні п'єси, писані лемківською говіркою, були дуже популярні
й у нас. Під час своїх польових експедицій я зустрічав людей, які з пам'яті
читали його вірші та цілі уривки з драми ,,Петро Павлик''. Після Першої

світової війни він емігрував в Америку, де розгорнув широку громадсько•

•

•

пол1тичну ДІЯЛЬНІСТЬ.

Я особисто познайомився з ним у грудні

1965

року під час аспірант

ського відрядження із Києва у Львів. Тоді я навіть записав на магнітну
плівку його дуже обережні спогади.
Він і його дружина Ольга Бурик (сестра письменниці Ірини Невицької)
перебуванням у Радянському Союзі були незадоволені і дуже хотіли пере
селитися до сестри дружини у Пряшів. Вона, за моєю порадою, надіслала
їм офіційне запрошення, однак органи радянської влади не дали їм дозво••
лу на ви1зд, що прискорило 1хню смерть.
••

Д. Вислоцький був особою суперечливою. У міжвоєнний період він

-
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Дмитро Вислоцький

був великим москвофілом і радянофілом. У

...

.

1934

році був навіть членом

.

'-'

делегац11 визначних зах~дноєвропеиських та американських 1нтелектуа-

лів, яким радянська влада ,,наочно'' показала ,,щасливе життя'' робітників
та колгоспників у Країні Рад. І він, як і інші члени делегації, повірив усьо
му побаченому й почутому, не підозрюючи, що це було звичайне інсцену
вання. Прочитавши його статті сотні лемків добровільно переселилися із
США та Польщі в СРСР, де їх чекало велике розчарування.

Після Другої світової війни, в грудні
дворив Д. Вислоцького,

1945 року, американський уряд ви
як комуніста й радянофіла у Польщу. У 1946 році

він, разом з усім населенням Лабови та інших сіл польської Лемків11щ
ни, був депортований в Україну. Спочатку він жив в Ужгороді, пізніше

-

у Львові. Аби не потрапити до Сибіру і не втратити привілейовану персо

нальну пенсію, він змушений був служити радянській політиці.

До

1ОО-річчя з дня народження Д. Вислоцького я опублікував статтю 89 ,

пізніше - окрему брошурку90 •
Перебуваючи у Львові в

1965 році,

ти познайомився і з відомим, укра

їнським, етномузикологом Володим,иром Гошовським,.

Заочно я знав Володимира Гошовського

(1922-1984)

як невизнаного

в Радянській Україні музичного фольклориста ще із студентських років.

У середині 60-х років навіть почав листуватися з ним, тому він був одним
із перших львів'ян, з якими я особисто познайомився в

1965 році,

і це зна

йомство переросло у щиру дружбу.

-

В. Гошовський та М Мушинка у Празі.

89

Мушинка М. ,,Моє житrя не було марним''. До

1ОО-річчя від дня народження Дмитра
-Пряшів, 1988. -No 45. - С. 7.

Вислоцького

(1888-1968) // Нове життя.
90 Репертуарний збірник до 1ОО-річчя з дня народження та 20-річчя з дня смерті Дмитра
Вислоцького (Ваня Гунянки). - Дмитро Вислоцький - несправедливо забутий
робітничо-селянський письменник. На допомогу функціонерам і активістам КСУТ та
колективам НХС І Упор. М. Мушинка.

-

Пряшів,

1989. - No 2. - 64 с.
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Нас поєднували спільні інтереси і навіть долі: і він, і я були фолькло
ристами, обидва вчилися в Празі, обидва цікавилися фольклором Закарпат
тя. Пізніше ми стали дисидентами, не визнаними в рідному краї. Правда,
В. Гошовський, в порівнянні зі мною, мав перевагу в тому, що розумівся на
електронній техніці і першим у Радянському Союзі застосував комп'ютер
у дослідженні пісенного фольклору, в той час, як для мене комп'ютерна
техніка була (і досі є) чимось загадковим і недосяжним.

Незважаючи на це, одну з його новаторських праць, забракованих офі
ційною радянською фольклористикою, я вже у 1967 році опублікував
91
у ,,Науковому збірнику Музею української культури в Свиднику'' • Згодом ії
93
92
було перевидано російською в Москві та чеською в Брно • В. Гошовському
я теж присвятив юлька статеи, деяю п1д чужими 1Менами, так як в тои час
•

'-"

•

•

•

V

4

моє ім'я не могло з'явитися друком у рідному краі'9 • Вже після його смерті
одну з моїх статей було перекладено із словацької мови українською і (ра
зом з бібліографією його праць, теж мною укладеною) було видано у Льво
ві окремою брошурою95 • Я посприяв відкриттю меморіальної дошки з його
барел' єфом, в Ужгороді на Театральній площі, на будинку де він жив у після
воєнний період. При їі відкритіі мені була надана честь зняти з неї полотно.
Я добре пригадую хореографа Володимира Лібовицького, якого

у 50-х роках. вигнш~и з Пряшева через політичні причини. Здається, що
і з ним ти був у близьких стосунках..

Володимир Лібовицький (1906-1984) був визначним хореографом
та балетмейстером чесько-українського походження, переслідуваним
комуністичною владою Східної Словаччини. Він, хоч був набагато стар

шим, став моїм близьким другом. Я часто гостював на його дачі у Псарах
за Прагою або на квартирі у Празі, а він у мене -у Пряшеві та Курові. Пер91

Гошовський В. Спроба генези одної лемківської весільної пісні // Науковий збірник
Музею української культури у Свиднику. Т. 3. -Пряп1ів, 1967. -С. 261-276.

92 Гошовський В. У истоков народной музьІКИ славян. Очерки по музичному
славяноведению. - Москва, 1971.
93 Hosovsky V. U pramenu lidove hudby Slovanu. -Praha, 1976.
94 Musinka М. Volodymyr Hosovsky а modema etnomuzikol6gia (k 65. narodeninam) //
Slovensky narodopis. - Bratislava, 1987. - S. 650-656.; його ж: Етномузиколог, який
випередив свою добу. З приводу смерті Володимира Гошовського // Дукля. - Пря111ів,
1997. -No 2. - С. 69-74.; його ж: Випередив свою добу. (З приводу смерті Володимира
Гошовського) // Карпатський край. - Ужгород, 1997. - No 6. - С. 100-102.; його
ж: Etnomuzikolog, ktery predstihl svou dobu. К nedozitym narozeninam Volodymyra
Hosovskebo // Narodopisna revue. - Straznice. - 1997. - С. 3-4. - S. 148-150.; його ж:
Піонер комп'ютеризації фольклору. (З приводу смерті Володимира Гошовського) //
Нове життя. -Пряшів, 1997. -No 5-6. -С. 7. [Крип. -ка]; його ж: Za Volodymyrom
Hosovskym. (Nekrol6g) // Slovensky narodopis. - Bratislava 1997. -С. 1. - S. 107-110.;
V

його ж: Володимир Гошовський і Чехословаччина // ,,Народній пісні я життя своє
присвятив''. -Львів, 2001. -С. 61-72.

95

Володимир Леонтович Гошовський. Біо-бібліографічний покажчик наукових праць /
Вступ і упорядкування М. Мушинка. - Львів, 1992. - 26 с.
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.,,

М Мушинка та

.

...

В. Лібовицький

(70. роки).

•

>

---·~"t

ші мої ,,реабілітаційні'' статті про нього з' явилися під чужими іменами
в українській пресі Пряшівщини в часі, коли я мав сувору заборону публі

кування96, або під моїм іменем в Канаді

97

98

та Польщі • Навіть некролог про
99

смерть В. Лібовицького я змушений був підписати чужим іменем •
Він був неординарною людиною. Коли його у

1957

році прогнали

з Пряшева, він не мав де жити, тому що як артист, вів богемне життя. Як
професійного балетмейстера, його, за законом, пенсіонували передчас
но. Тож не маючи квартири, він купив галявину серед лісу у селі Псари,

за Прагою, на якій власноруч побудував невеличку дерев'яну хатинку, де
на самоті, далеко від світу, вирішив доживати свій вік. Там він виростив
прекрасний сад і розвів пасіку. Я відвідав його там і був зачарований роз
повідями про мандрівки світом, виступи на чільних сценах Праги, Братис
лави, Женеви, Ужгорода, Хуста, Пряшева та оригінальними картинами, які
•

в1н там малював.

Десь наприкінці 70-х років він несподівано успадкував двокімнатну квар

тиру в центрі Праги і переселився туди

96

100

• Там ми з дружиною відвідували

[Мушинка М.]. Розмова з Володимиром Лібовицьким. До 70-ліття від дня
народження // Дружно вперед. - Пряшів,

1976. -No 10. -С . 26-27. [Підписаний
Рудольф Смотер]; [його ж]: Володимиру Лібовицькому - 70 // Дукля. - Пря11тів, 1976.
- No 6. - С. 74-76. [Підписаний Василь Капішовський].
97 Musinka М. Volodymyr Libovickyj // Forum. - Toronto (Kanada), 1985.
98 Мушинка М. Володимир Лібовицький (10. 9. 1906-18. 12. 1984) // Український
календар.-Варшава, 1986. - С.176-181.

99

[Мушинка М.] Володимир Лібовицький. [Некролог]

1985. - No 2. 1ОО

С.

10-11.

// Дружно вперед. -

Пряшів,

[Підписаний Рудольф Смотер].

Квартира в Празі дісталася В. Лібовицькому як несподіваний подарунок. Десь
наприкінці 30-х років він одружився з чеською продавщицею-красунею та після кількох
тижнів вони розійшлися без офіційного розлучення. Більше він їі не бачив. А пізніше

може й бачив та не впізнавав їі. Скитаючись світом і ведучи богемне життя, навіть забув
про неї. Дружина, маючи в Празі крамничку з продажу капелюхів, теж не цікавилася
долею принагідного чоловіка. Наприкінці 70-х років вона померла в лікарні, не маючи
жодних родичів, які б ії поховали. Поліція за метрикою встановила, що в померлої є
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---

Автопортрет В. Касіяна

,, Ой літа орел rr,

.І

.

.

надісланий

В. Лібовицькому з лікарні Фефанія під
Києвом з коментарем В. Лібовицького.
1975р.

-·--

його. На жаль, довго він у столиці не прожив. Невиліковна хвороба (рак гор

ла) звела його в могилу на 78-році життя. Перед смертю він заповів мені
значну частину свого архіву та, власноручно написаною телеграмою (яку за-

..

..
лишив у своє~ плем1нниц1 з проханням поставити на н1и дату смерт1 1час по.

.

.

'-'

хорону), запросив мене на свій похорон. На похороні виявилося, що подібні
""

.

.

.

запрошення та телеграми одержали десятки иого родичш та давн~х друзш,

які лише з моїх промов у крематорії та на поминках (заздалегідь замовлених
ним у ресторані), довідались про славне минуле Володимира Лібовицького.

На підставі успадкованого архіву В. Лібовицького я опублікував кілька
вищезгаданих статей. В Україні моя розвідка про нього з'явилася лише в

1994

році 1° 1,

а потім і в Пряшеві

102

та

3
Острозі 1° • До

століття з дня народжен

ня В. Лібовицького я влаштував у Пряшеві науковий семінар, на якому ви

ступили його пряшівські друзі та колишні співробітники

104

.

законний чоловік, який живе у Псарах і визвала його похоронити законну дружину.

В. Лібовицький охоче виконав цю місію. Та при впорядкуванні спадщини померлої
виявилось, що в неї є двокімнатна квартира в центрі Праги, яка за законом належить
V

иому

-

•

•

законному ЧОЛОВІКОВІ.

101 Мушинка М. За мистецькими заповітами Василя Авраменка. Про хореографічну
діяльність Володимира Лібовицького // Народна творчість та етнографія. - Київ,
1994. -No 1. - С. 25-31. В. Лібовицький був учнем славного українського хореографа
Василя Авраменка. Пишучи про В. Лібовицького, я у даній статті навів і деякі не
відомі факти з життя останнього (на основі архіву В. Лібовицького).

102

Мушинка М. ,,Мистецтву я відцав цілого себе''. До століття з дня народження

балетмейстера Володимира Лібовицького (1906-1984) // Дукля. -Пряшів, 2006. -No

6. -

С.

34-38.

103 Мутпинка М. Волинський чех Володимир Лібовицький (1906-1984). Короткий
життєпис // Зб. Наукові записки Національного університету ,,Острозька академія''.
-Ви11.

21 . -Острог, 2013. -С. 212-215.; його ж:
Лібовицького // Там само. - С. 216-220.

Театральна діяльність Володимира

104 Мушинка М. У Прятпеві відмітили сторіччя з дня народження двох корифеїв
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Отже і Володимира Лібовицького ти ,,відродив із політичного не
буття'', як написано в твоєму дипломі лауреата Прем,ії фонду Т. Шев
ченка. Декілька років тому я прочитав твою книжку ,,Лицар волі'' про
закарпатоукраїнського діяча Степана Клочурака, з яким у тебе теж
були особисті стосунки.

Президент Гуцульської республіки, журналіст та політичний діяч між
воєнного періоду Степан Клочурак

дванадцять з полови

(1895-1980)

ною років відбував покарання на шахтах Воркути в Сибіру за свою само

віддану працю на користь України. Після повернення з ГУЛАГу до сім'ї
у Прагу він залишився без будь-яких засобів до існування, так як 25-річV

8

•

8

••

8

••

•

V

•

НИИ пер1од журнал1стсько1 та ПОЛІТИЧНО! ДІЯЛЬНОСТІ у МlЖВОЄННИИ та воєн-

ний час нова комуністична влада Чехословаччини йому не зарахувала до
пенсійного віку, а за дванадцять з половиною років, які він, будучи юрис
том з вищою освітою, відпрацював на шахтах Воркути, радянські органи
не видали йому жодної посвідки. Майже до
норобом у державній

1980 року він працював чор
фірмі ,,Geologicky pruzkum'' (Геологічна розвідка).

У ,,Науковому збірнику Музею української культури у Свиднику''

1970

року я, як головний і єдиний його редактор, опублікував першу

його статтю після понад ЗО-річної перерви ,До громадської діяльності
д-ра І. Панькевича на Закарпатській Україні'' (т.
V

4,

кн.

1,

с.

259-263)

і за-

•

охотив иого до написання спогад1в.

Я відредагував першу частину його спогадів ,До волі''. Вона з'явилася
....,

у Нью-Иорку в

1978

році і мала для С. Клочурака фатальні наслідки. Піс-

ля ії появи органи чехословацької безпеки (разом з ,,експертом'' радянського
КДБ) провели на його квартирі rрунтовний обшук, забрали рукопис другого
тому спогадів (міжвоєнний і воєнний пері....,

од) та матеріали третього (ГУЛАГ). Иому
пригрозили, що коли опублікує на Заході
бодай один рядок - опиниться знову в Сибі
рі. Мовляв, він не є реабілітованим, а лише
,,помилуваним гуманною радянською вла

дою''. Ця подія дуже підкосила його.
У

1999

році в Ужгороді на кошти то-

•

•

•

•

•

д1шнього заступника м1н1стра внутр1шн1х

справ України Геннадія Москаля (раніше
начальника управління МВС України у За

карпатській області), нині

(2015)

голови

,

Державної адміністрації Закарпатської об
ласті, були перевидані спогади С. Клочу
рака ,До волі'' з моєю передмовою
волі - з вінком терновим'' (с.

-

,До

5-1 О).

українського театру [В. Лібовицького та Ю. Шерегія]

- No 5-6. -

С.

// Нове життя. -Пряшів, 2007.

4.
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Степан Клочурак
«

У

1995 році в тому ж Ужгороді

я видав книжку під назвою ,Дицар

. ,,

-

волz

про

.

1 громад-

життя

сько-політичну діяльність Степа

,

на Клочурака, що вийшла двома
.....

виданнями 105 • Иому ж я присвя-

..

'

1

j

1

'
1
1
І

j

.

.

..,
тив к1лька допов1деи на наукових

конференціях 106 та серію газетних

статей 107 • На основі моїх книжок
і статей на батьківщині С. Кло
чурака

в

с.

пам'ятник

з

наджиттєвої

Ясіня
його

поставили

скульптурою

величини

роботи

Михайла Беленя. На урочистому
•

•

•

в1дкрит1 я виступив 1з промовою
та

зняв

полотно

•

1з

монументу.

Отже, своїми працями я і С. Кло
чурака ,,вивів із небуття''.
Розкажи і про військового діяча полковника Сергія Єфре.м,ова.
В історіографію України я увів ім'я головнокомандуючого Національ
ною обороною Карпатської України ,,Карпатська Січ'' Сергія Федорови

ча Єфремова
березня

105

(1893-1966)

1939 року й

108

,

роздобувши його спогади про події

опублікувавттти їх в Ужгороді

109

15-16

• У книзі я на підставі

Мушинка М. Лицар волі. Життя і політично-громадська діяльність Степана Кло
чурака.

1995. - 284 с.; його ж: Лицар волі. Життя і політична діяльність
Степана Клочурака. - Ужгород, 2011. - 448 с.
106 Мушинка М. Степан Клочурак - засновник і голова Гуцульської республіки // Зб.
Гуцульщина. -Івано-Франківськ, 1994. - С. 6-9.; його ж: Син України// Карпатська
Січ. - Ужгород, 1996. - С. 213-216.; його ж: Гуцульщина в житті і діяльності Степана
Клочурака // Зб.статей наукової конференції ,,Україна, Галичина, Гуцульщина''. Коломия, 2009. - С. 119-129.; його ж: Степан Клочурак і Карпатська Україна // Зб.
матеріалів конференції до 70-рі ччя проголошення Карпатської України. - Пряшів,
Ужгород, 2010. - С. 42-65.
107 Мушинка М. Колеса крутяться ... - Кн. 2 та 3. -Пряшів, 1998; 2013 (див. ,,Іменні
-

Ужгород,

реєстри'').

108

Не плугати із літературознавцем Сергієм Олександровичем Єфремовом

109

(1876-1939)

~

иого дядьком.

Полковник Сергій Єфремов: Бої

1939 року на Карпатській Україні.
Редакція, вступна стаття та примітки М. Мушинка. - Ужгород, 2009. - 1ОО с.
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14-15

березня

j

~

-~

'J
'
·1
і

·,·•

,,·,
І

"

Обкладинка книги С. Єфремова.

.
арх1вних

"'

джерел та листування з иого

ріднею в США подав біографію С. Єф
ремова. Вже після виходу книги, мені
•

'-І

вдалося знаити у словацьких арх1вах

матеріали про його службу в Словаць
кій армії в

1939-1943

роках. Поки що

ці матеріали неопубліковані.
Ти ,,вивів із небуття'' і визначного українсько-білоруського діяча Іва
на Красковського та його дочку Людмw,у. Розкажи щось про них.

Іван Красковський

(1880-1955)

був визначним українським та біло

руським істориком, дипломатом та громадським діячем. Заступник мі
ністра закордонних справ УНР, голова Української дипломатичної місії
в Києві, посол УНР в Грузії. У 20-х роках працівник Держплану Білорусь

кої СРР та доцент Білоруського університету. У

1930

році переведений в

Москву на роботу в Держплані СРСР. У грудні того ж року заарештований
за ,,білоруський буржуазний націоналізм'' і постановою суду (разом з дру
жиною) засуджений до заслання в м. Самара в Росії без права виїзду. Там
сім'я жила у великих злиднях до

1953

року.

'--І

Иого дочка, Людмила Красковська

була довгорічною

(1904-1999),

'

науковою працівницею Словацької академії наук в Братиславі. Вона ма-

теріально допомагала батькам, однак ії поміч не завжди доходила до них .
••

Ії численні звернення до радянських органів дозволити батькам виїхати до
неї в Братиславу, залишалися без відповіді. Лише в

1953 році їй неймовір

ними зусиллями вдалося вирвати батька з неволі (мати тоді вже померла)
і переправити до себе в Братиславу, де він через два роки помер .
'--І

Иого смерть ні в українській, ні в чеській пресі не була помічена.
Я присвятив його життю та діяльності дві статті, написані на основі ар
хіву, що зберігся у родички Людмили Красковської

-

Ніни Бучинської

в Братиславі 11 0 •

11 О Musinka М. Ivan Кraskovskij - priekopnik bielorusko-ukrajinskych
vzt'ahov
а Sloven..,
sko // Historicky casopis. - Bratislava, 2000. - С. З. - S. 495-504.; Мушинка М . Іван
Красковський в громадска-паліть~чньтм жьтщці Українь1 і Беларусі // Література і
мастацтва Мінськ.

- 2002. - No 5. -

С.

12-13.
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З ДАВНІХ ЧАСІВ.-·
Людми;ла. КРАСКОВСЬКА

. . : - : :·

:

Людмила Красковська із своєю сім'єю в 1927 р. та обкладинка
ії спогадів, які вийшли у Пряшеві у 1999 р.

Подібні розвідки я опублікував і про Людмилу Красковську 111 , яка неза
довго до смерті видала у Пряшеві книгу своїх спогадів 112 • Пані Бучинська

передала мені цінні матеріали з архіву Л. Красковської, а я їх, у свою чер
гу, передав Академії наук Білорусії.

Про замовчуваних або недооцінюваних діячів української культури
ти написав багато статей в українських довідниках та енциклопедіях.
Цей список можна було б продовжити десятками статей, опублікованих
в періодичній пресі та енциклопедіях. Лише у шістнадцятьох досі виданих
томах ,,Енциклопедія сучасної України'' (літери А-Л, Київ

щено

2001-2015) вмі

113

224 моїх статей • Сумніваюся, що хтось із закордонних україністів
•

"'

•v

•'--'

•••

•

має ст1льки статеи в ц1и престижн1и енциклопед11, що виходить п1д голов-

ною редакцією Івана Дзюби, Аркадія Жуковського (до його смерті

2014

року) та відповідального секретаря Миколи Железняка.

111

Мушинка М. Людмила Красковська [Некролог]

No 27-28. -

Пряшів,

1999. -

С. З; його ж. Перша дама словацької археології - донька репресованої

української сім'ї [Людмила Красковська]

112

// Нове життя. -

//

Пороги.

-

Прага,

2002. - No

З. -С.

23-24.

Мушинка М. Спогади першої дами словацької археологі1·. Красковська Л. З давніх

часів.

// Нове життя. - Пряшів, 1999. -No 31-32. - С. 6.
113 Пшеничний Є. (yпop.) .Doctor honoris causa Микола Мушинка: Бібліографія Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. - Дрогобич,
2016. - С. 140-145.
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-

Пряшів,

1999. - 85

с.

Наступне моє запитання буде трохи бульварним. В колах, тво~ не
другів (яких, на жаль, є не мш~о) поширюється думка, що ти є дуже за
можною людиною, оскільки Україна за твою працю і заслуги платить

тобі великі гроші. Якою є реш~ьність?
Ні за статті в ЕСУ, ні за інші статті та книги, видані в Україні я жод
ного гонорару не одержую. Дехто дивується, що ні за звання академіка,

ні за ступінь доктора наук я не отримав ніякого додатку до платні. Коли
я на це звернув увагу свого працедавця (деканат філфаку Пряшівського

університету), мені сказали: ,,Ці титули надала Вам Україна, для якої Ви
працюєте, то нехай вона дає Вам додаток до платні!''.

Нинішня моя пенсія не сягає рівня середньої пенсії кваліфікованого ро
бітника. Та це анітрохи не відштовхує мене від безплатної роботи у сфері
україністики. Все роблю з переконанням, що таким чином приєднуюся до
почину моїх попередників (частково перерахованих у відповідях на по
передні питання), які, живучи за межами України, безкорисливо творили
велику науку в надії, що колись їхні праці будуть служити Україні. І вони
не помилялися. Хоч більшість із них не дожили до омріяної незалежної
України, їх праці нині видаються в Україні (на жаль, поки що невеличкими
тиражами) і сприяють утвердженню її незалежності.
Єдиним гонораром для мене є авторські примірники опублікованих

праць. Та і їх я не залишаю в себе, а дарую Державній науковій бібліотеці у
Прятттеві, щоб вони сmт-...т,~~.,.І,J. широкому загалу науковців. Там моя бібліотека

буде творити окремий фонд ,,Бібліотека М. Мушинки''. Частину бібліотеки
вже перевезено туди. На кінець

2015 року ,,Бібліотека М.

М

дах Прятттівської Державної наукової бібліотеки становила
тому числі

11 770 книжок та 2 209 періодичних видань

.L.LL&.L&.
...... ..,......._
...

,.т...-,, у фон-

13 970 одиниць, в

(річників часописів,

наукових збірників тощо). Всі вони вже дігітально опрацьовані й доступні

широкій громадськості. 114 Пізніттте туди потрапить і весь мій архів.
У твоїй бібліотеці я бачив кількатомну ,,Мш~у українську енцикло
педію'' Євгена Онацького, видану в Аргентині, яка в Україні була прире
чена на забуття. Здається, ти першим ,,відродив із небуття'' Є. Она
цького. Як і коли тобі вдалося роздобути цю цінну енциклопедію?

Із

визначним українським енциклопедистом

(1894-1979),

Євгеном

секретарем Української Центральної Ради

дипломатичної місії УНР в Італії

Онацьким

(1918),

головою

(1936-1943), редактором кількох

україн

ських газет в Аргентині (1960-1970-ті роки) та автором унікальної 16-том
ної ,,Малої української енциклопедії''
на хвилях ,,Празької весни''

1968

(1957-1967) я

заочно познайомився

року. Він надіслав мені два комплекти

МУЕ (один для Дослідного кабінету україністики, один

- · для

мене осо

бисто) та кілька своїх наукових праць.

114

Доступ посередництвом сторінки:

www.svkpo.sk
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Зізнаюся, я був шокований глибокими зна•

ниями автора, переважно у галуз1 народознав-

ства, яке в МУЕ переважає.

16

книжок МУЕ

я дав оправити у три томи і оберігав їі як зі
ницю ока. В часи ,,нормалізації''

роки

(70-80

минулого століття) я, чекаючи на обшук ор
ганами ШТБ, переховував МУЕ (разом з ЕУ

та іншими найціннішими книгами моєї біблі
отеки) в різних тайниках свого помешкання.
Та як тільки ,,лихо минало'' (як я думав), я ви

тягав їх на світло Боже, бо без них не міг на
уково працювати.

Євген Онацький і
його Українська мала

Енциклопедія

На міжнародній конференції ,,Українська

енциклопедистика'', яка відбувалася у Києві
в рамках VШ Міжнародного конгресу украї

ністів у жовтні

2013

року, я зачитав доповідь

про Є. Онацького і його енциклопедію

115

• Ви

явилось, що їі комплекту немає навіть в Ін
ституті енциклопедичних досліджень НАН
України в Києві. Директор Інституту Мико
ла Железняк виявив бажання перевидати цей
.

._,

.

ц1ннии тв1р, а мене попросив написати вступну статтю до перевидання.

Я охоче виконав замовлення директора

і позичив Інститутові свій комплект МУЕ. На
жаль, через брак коштів справа перевидання

. ._,

.

застрягла на мертв1и точц1.

Із книги твоа спогадів ,,Колеса крутять
ся'' я довідався, що ти свої.м,и науковими
знах,ідкам,и спричинився і до повернення
Україні таких і.Jнен, як Олена Теліга, Докія Гуменна, Тарас Кущинський,

Ольга Дутко та Юрій Костюк. Чи міг би ти хоча б коротко представи
ти читачам, кожного з них?
Спробую, хоч це не легка справа - кількома реченнями розповісти про
•v-

'-'

•

•

людину, як1и я присвятив десятки, а то и сотн1 годин наукових досл1джень.

Серед найвизначніших документів, які я знайшов у згадуваному вже

архіві Євгена Вирового, були коректорські гранки антології української
патріотичної поезії ,,Буде буря'', укладеної Оленою Телігою

(1907-1942)

115 Мушинка М. Євген Онацький - призабутий український енциклопедист // Українська
енциклопедистика. Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 20-23
жовтня 2013 року. - Київ, 2014. - С . 98-104. - Режим доступу: http://encyclopedia.
Kyev.ua/vydaniya/Dopov2013.pdf
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..

для ,,похідних груп'' ОУН-М. Антологія охо

плювала

65

віршів 33-х українських поетів

та невеличку передмову письменниці. Вона

мала вийти спочатку у Кракові, потім у Пра

зі, де ії рукопис було поліграфічно набрано
і верстку підготовлено для коректури. Однак
•

•

пІсля розгрому похІдних груп нацистами та

,

розстрілу їх провідних діячів (включаючи

і

О. Телігу та її чоловіка Михайла), видання
стало неактуальним

•

верстка залишилася в

1

архіві Є. Вирового.

Мої спроби знайти для неї видавця зали
шилися марними. Зате я опублікував низку

Олена Теліга

(1907-1942)

статей про збірку, щоб зацікавити широку
громадськість і спеціалістів 116 . Поки що безрезультатно.

Зустріч з українською письменницею Докією Гуменною

влітку

(1904-1996)

'-"

1989 року в Нью-Иорку справила на мене велике враження. Ще біль-

·-·
.
ше схвилював мене маиже десяток 11 книжок, що вона менІ подарувала в по'-'

дяку за мої праці, опубліковані на Заході. Між нами зав'язалося інтенсивне

М Мушинка, Д. Гуменна та Магда Мушинка. Нью-Йорк, І 989 р.

116 Мушинка М. Невідома антологія Олени Теліги // Слово і час. - Київ, 1992. - No 7. С. 34-39.; його ж: ,,Свій обов'язок сповнила до кінця''. (До 90-літгя з дня народження
Олени Теліги) // Наше життя. -Торонто (Канада), 1997. -No 7-8. - С. 6-8.; Олена
Теліга // Нове життя. - Пряшів, 1992. - No 8. - С. 10-11.; його ж: Хто був видавцем
антології Олени Теліги ,,Буде буря''? До 85-річчя з дня народження і 50-річчя з

дня смерті // Дукля. -Пряшів,

1993. - No 1. - С. 74-76.; його ж: Олена Теліга та
їі антологія ,,Буде буря''. До 85-річчя з дня народження і 50-річчя з дня смерті //
Самостійна Україна. - Київ, 1992. - Квітень-червень. - С. 34-35. Передрук: Дукля. Пряшів, 1992. - No 2. - С. 46-53.
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Т. Кущинський
таМ Мушинка
•

на порозz хати
останнього.

Пряшів,

1971 р.

Фото
Т. Кущинського

(самоспуск).

листування. Я опублікував про неї кілька статей, якими наблизив творчість

цієї талановитої письменниці до читачів України та Пряшівщини

11 7

•

Із чеським художнім фотографом українського походження Тарасом

Кущинським

(1932-1983) я познайомився і заприятелював ще під час

навчання в Празі, і ця дружба тривала до останніх його днів. До речі,
в підвалі його квартири я знайшов архів Євгена Вирового, про який роз

повім пізніше. Я був захоплений його світлинами й опублікував про нього
кілька україномовних статей

11 8

, представляючи його українській публіці

як українського фотографа. Його батьки Антін та Зінаїда були політич
ними емігрантами з Полтавщини, а їх єдиний син Тарас від народження
до шкільного віку виростав на закарпатській Гуцульщині, де обоє батьків
працювали вчителями. Офіційне українське радянське мистецтвознавство

не визнавало новаторське фотомистецтва Тараса, зокрема після його подо

рожі в Україну

1968 року, коли він представив на виставках кілька фото

графій зруйнованих церков Києва. Частиною з його світлин було ілюстро
вано пряшівський український ,,Народний календар на

1970 рік''.

У центрі фотомистецтва Тараса Кущинського була краса жіночого тіла.
Знімки він робив винятково на природі. Ці знімки здобували перемоги на

світових виставках, навіть у Японії, де, як першому фотографу з Євро
пи, йому влаштувала виставку світлин у найпрестижнішій фотогалереї
м. Токіо та нагородили найновішою японською фототехнікою. Радянські

117

Мушинка М. Докія Гуменна та ії ,,Діти' '// Слово і час. - Київ,

1993. -No 1. -

С.

26-35 .; його ж: П'ять разів ,,похоронена'', а все ж таки жива. Про Докію Гуменну
// Сучасність. - Київ, 1995. - No 4. - С. 139-143.; його ж: Її кредо - правда. Докія
Гуменна - остання з живих членів ,Длуга'' // Дукля. - Пряшів, 1992. - No 1. - С. 43-54.
118 Мушинка М. Виставка фотографій Тараса Кущинського // Дружно вперед. Пряшів, 1970. -No 5. - С. 16-17. [Крип. М. М.]; його ж: Тарас Кущинський // Наше
слово. - Варшава, 1984. - No 15. - С. 3.; його ж: Світ поезій у фотографіях Тараса
Кущинського // Нові дні. -Торонто (Канада), 1984. -No 410. - С. 7, 10.; його ж: Тарас
у Братиславі // Нове життя. - Пряшів, 1989. -No 49. - С. 5.; його ж: Тарас - фотограф
-поет// Український журнал. - Прага, 2007. - No 3. - С. 19-21.
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Т. Кущинський.
Портрет сина
М Мушинки

Ігоря.

19 71 рік.

органи влади вважали його художні твори порнографією і через них на
початку 70-х років не дозволили йому в'їзд до України, оголосивттти його
,,персоною нон rрата''.

Я ініціював його останню прижиттєву виставку ,Драгнення краси ''

в Музеї української культури у Свиднику

1983 року 119 , до якої було видано

'V

гарнии каталог.

Мені довелося виступати з промовою і на його похороні в Празі, а після
проголошення незалежності України я представив його життя і творчість

у львівському фотожурналі ,,Світло і тінь''

1 20

кував і в ,,Енциклопедії Сучасної України''

121

Ольга Дутко

(1910-2004) -

• Статтю про нього я опублі

•

музикант, диригент

-

племінниця Авгус

тина Волошина по материній лінії, в' язень угорських тюрем та таборів

(1939).

Із

1942 року

мешкала у дядька Волошина в Празі та вивчала музи

ку у Празькій музичній консерваторії (класи фортепіано та диригування);
після війни

-

славістику в Карловому університеті, де в

1953

році захис

тила докторську дисертацію на тему ,,Генеза закарпатоукраzнськоz· пісні''.
У тому ж

1953

році вона переселилася на Пряшівщину і брала участь

у заснуванні Українського ансамблю пісні і танцю в Меджилабірцях, піз
ніше -у Цем'яті біля Пряшева, ставши диригентом його хору. Після двох

років

(1955

р.) ії звільнили з роботи за вигаданий ,,український буржуаз

ний націоналізм''. Повернувшись у Прагу, вона розгорнула широку діяль•

•

н1сть 1з заснування

Незадовго до і-і

119

•

••

•

1 ведення укра1нських хор1в.
смерті в 2004 році я записав

на відеоплівку і-і спогади,

Мушинка М. Поезія у фотографіях. З виставки чехословацького фотографа Тараса
Кущинського у Свидницькому музез· української культури

1983. - No 36. 120

С.

// Наше слово. -

Варшава,

5.

Му111инка М. Тарас Кущинський - український фотограф Чеха-Словаччини. До недо
житого 60-ліття від дня народження // Слово і тінь. -Львів,

121

Мушинка М.

2015 -

1992. - No 4. - С. 18-21.
Кущинський Тарас // Енциклопедія сучасної України. -Т. 16. - Київ,

в друку.
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на основі яких опублікував їі найповнішу біографію 122 та некролог 1 23 • ,,Во
скресінням'' Ольги Дутко ,,із політичного небуття'' була моя стаття про неї

в ,,Енциклопедії Сучасної України''

124

•

Із пряшівських фольклористів, з якими мені довелось спілкуватися, я
б на перше місце поставив Юрія Костюка
карпатської України, який від

1948

уродженця За

(1912-1998),

року жив і працював у Пряшеві. Ми

з ним їздили в експедиції і видали кілька спільних публікацій пісенного

фольклору (мої магнітофонні записи та перепис текстів

його нотні роз

-

птифровки мелодій) 125 •
У

1974

році розпочалося колективне фольклорно-етнографічне дослі

дження сімох українських сіл області Верхньої Цирохи, призначених для
асанації у зв'язку з побудовою резервуару питної води. Мені було призна
чено вивчення пісенного фольклору цього регіону, однак партійні органи
Східної Словаччини (з ініціативи своїх же л1одей

-

пряшівських україніс

тів) викреслили мене зі списку дослідників.
Я вирішив провести дослідження самостійно і в липні
с. Дара Снинського округу записав на магнітну плівку
шифрував їх тексти, а Ю. Костюк - музику

799

(390 мелодій).

року в

1974

пісень і роз

Колискові пісні

із них (тексти і мелодії) увійшли до його розвідки ,,Колискова пісня села

Дара в районі Верхньої Цupoxu на Снинщuні'' 126 • Подібним способом він
розшифрував мої записи земплинських народних пісень Яна Опушка

(392

мелодії). Плівки і нотні переписи ми надіслали в архів Інституту музикоз
навства Словацької академії наук у Братиславі. Пізніше Ю. Костюк роз-

111ифрував мелодії моїх магнітних записів лемківських народних пісень
Марії Макари із с. Висова у Польщі

(150

мелодій) та ін. Всі вони досі

залишаються в рукописах. Друком вийшли його розшифровки мною запи

саних народних пісень співачки Анці Ябур із Стащина
них Іваном Панькевичем за допомогою фонографа в

122

Мушинка М. Диригент і музикознавець д-р Ольга Дугко
Пряшів,

123

2004. - No

З. - С.

1929 та 1935 роках

1 28

с.

2008 -

36-41.

// Пороги.

-Прага,

2004. -No 3. -

С.

6-7.
-

Т.

8. -

550-551.

З українського фольклору Східної Словаччини . Упорядкування, вступна стаття та

примітки М . Му111инка

1963. - 62 с.;

// Репертуарний збірник на допомогу гурткам

НХС.

-

Пряшів,

На чужині. Пісні про еміграцію в Америку. Зібрав М. Мушинка. - Ноти

розшифрував Ю. Костюк // Нове життя (додаток). - Прятт1jв,

1964. -No 3. - 16

с.; його

ж : Репертуар фольклорного колективу ,,Курівчанин''. Розшифровка нот Ю. Костюк.
Репертуарний збірник. - Пряшів,

126

С.

-

Т.

9. -

Кн.

2. -

Пряшів,

215-253.

Срібна роса. З репертуару народної співачки Анці Ябур із Стащина / Упорядкування,
вступна стаття та примітки М. Мушинка. -Пряшів,

128

-

1989. - No 3. - 72 с.

Науковий збірник Музею української культури у Свиднику.

1979. 127

•

(1910-2004) // Дукля. -

Мушинка М . Дугко Ольга Михайлівна // Енциклопедія сучасної України.
Київ,

125

та пісень, записа

Мушинка М. Нехай ле11<ою буде вам чеська земля ... Померла визначний український
музикант Ольга Дутко

124

127

1970. - 144

с.

Мушинка М. Голоси предків. Звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана

Панькевича

-66-

(1929, 1935). -

Пряшів,

2002. - 256 с . + CD.

Юрій Костюк

Життю

і

творчості

Ю. Костюка я присвятив кіль

ка статей 129 , а з нагоди 100-ліття

у

з

дня

2012

...,
иого

народження

році ініціював наукову

конференцію в його рідному

селі

Дротинцях

Виноградів-

.

...,
...,
ського раиону, на як1и виголо-

сив головну доповідь 130 •

Крім Ольги Дутко та Юрія Костюка ти підтримував тісні стосун
ки і з іншими вихідцями із Закарпатської України.

Спочатку я б хотів розказати про найвизначнішого карпатознавця
у Словаччині Олену Рудловчак

(1919-2007),

яка була моїм шефом у До

слідному кабінеті україністики. Державні органи Східної Словаччини вва-

·-·
.
.
·-·
..
.
..
жали 11 ем1гранткою 1 не допустили 11 до захисту докторсько1 дисертац11 та
не дозволили інаугуруватися на професора 1 31 •

Тісні стосунки я підтримував із сім'єю Баботів. І Микола

(1909-1989)

і Маргарита

(1917-2009) були активними діячами Закарпатської України
у міжвоєнний період, зокрема в 1938-1939 роках, коли було проголоше
но автономію Карпатської України, а згодом, самостійну українську дер
жаву у березні
у

1939 році

129

1939

року. Обоє зазнали репресій з боку угорської влади

й у післявоєнний період від влади Чехословаччини.

Мушинка М. Музика-його стихія. Розмова з музичним педагогом Ю. Ю. Костюком //
Нова думка. Вуковар (Югославія), 1984. - N° 40. - С. 27-30.; його ж: Музичний педагог
з шістьома державними екзаменами. До 80-річчя Ю. Костюка // Християнський
голос.

-

Мюнхен,

1992. - No 12. -

С.

4.; його ж:

Маестро Юрій Костюк: ,,І в чужому

середовищі можна служити рідному народові'' // Карпатський край.

- No 31-34. -С. 21-22.; його ж:

-

Ужгород,

1992.

Без хліба проживу, без музики ні. До 80-річчя з дня

народження Ю. Костюка // Закарпатська правда. -Ужгород,

1992; його ж: Ні одно дня
без музики. До 85-ліття з дня народження Юрія Костюка // Нове життя. - Пряшів, 1997.
- No 9-1 О. - С. 2. Передрук: Карпатський край. - Ужгород, 1997. - No 6-1 О. - С. 98.
1ЗО Мушинка М. Із Закарпатської України через Дуклю і Прагу - до Пряшева // Дукля. Пряrпlв, 2012. - No 2. - С. 55-64.
1З 1 Детальніше про мої взаємини із Оленою Рудловчак див. с. 149-150 цієї праці.
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Любиця Бабота, Вікендій ІПандор та

Maptapuma Бабота.

Пряшів

1990

На початку 80-х років вони переселилися із Західної Словаччини до
дочки Любиці у Пряшів. Я з ними був у тісних взаєминах, тим більше, що

мешкали вони біля моєї кочегарки. Про поневіряння пані Маргарити під
час угорської окупації та комуністичного режиму я опублікував обшир

не інтерв'ю з нею 132 та статтю в американському українському жіночому
журналі ,,Наше життя'' 133 , а попрощався з нею некрологом 134 •
Посередництвом пані Маргарити я зав' язав стосунки з ії братом Ві
кентієм Шандором

(1907-2003) -

визначним політичним та громадським

діячем Карпатської України 1938-39-х років. У

1989

році я відвідав його
OJ

та його дружину Оксану (дочку Володимира Січинського) в Нью-Иорку і
став рецензентом його праць
Бабота

(1944) -

135

• Літературознавець і перекладач Любиця

дочка Миколи та Маргарити і по сей день залишається

найближчою приятелькою нашої сім'ї та частою інформаторкою у пресі

132

Мушинка М. Розмова з однодумцями. Життя, віддане рідному народові // Нове
життя. -Прятпів,

133
134

С.

5.

Мушинка М. Не зломлена// Наше життя.

~

Нью-Иорк,

-

Мушинка М. Маргарета Бабота [Неклорог]
-С.

135

2003. -No 35-36. -

2005. - No 5. -

// Нове життя. -

Пряшів,

С.

9-1 О.
2009. -No 9-10.

5.

Мушинка. Прізвище мадярське- серце українське. Вікентій Шандор і його ,,Історія
Закарпаття''// Дружно вперед.
Ужгород,

1995. -No 4. -

С.

-

Пряшів,

1995. - No З. -

89.; Шандор В.

С.

10-11.; передрук:

Тиса.

-

Підкарпатська Русь від виникнення ЧСР

до радянської анексії ( очима безпосереднього учасника подій І Пер. з англійської Л.
Надь, ред. Б. Соларжик.

2013. - 312 с. // Український історичний журнал. Київ, 2014. - No 3. - С. 205-211.; його ж: Shandor Vincent. Podkarpatska Rus od vzniku
CSR ро sovetskou anexi (ocima pnmeho ucastnika udalosti' // S1ovansky preh1ed. - Praha,
2015. - С . 1. - S. 189-196.
V
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Прага,

про моє життя і наукову

36
діяльність 1 •

І їй я присвятив кілька статей 1 37 • Дея

кі статті, наприклад про розвиток культури русинів-українців Словаччини
ми опублікували у

38
співавторстві 1 •

У книзі ,,Розмови з однодумцями'' є і твоя розмова із закарпатцем
Василем Маркусем. Які були твої взаємини з ним?

Про історика, політолога та громадського діяча української діаспори
Василя Маркуся

(1922-2012)

я дізнався з його статей розміщених у пер~

ших чотирьох томах ,,Енциклопедії українознавства'' (Париж-Нью-Иорк,

1953-1962),

які ще наприкінці 60-х років подарував мені Орест Зілин

ський. Мене захоплювала глибина його знань, зокрема з історії та культу
ри Закарпатської України. У 70-х роках він приїздив до мене в гості разом
з дружиною Дарією Маркусь

(1935-2008).

На рідне Закарпаття його, як

,,українського націоналіста'' та ,,ворога Радянського Союзу'' не пускали.
Десь в середині 80-х років я, на його прохання, офіційно запросив на Свя
то культури русинів-українців Чехословаччини до Свидника його брата
і сестру з Бедевлі на Закарпатті, яких він не бачив від

1938

року, а також

Василя з дружиною та двома дітьми. Це була зворушлива зустріч у нас у

Пряшеві і в Свиднику.
Саме тоді до Свидника прибув штаб Московського телебачення зніма
ти телефільм про Свято. Вони вимагали когось, хто добре знає фольклор

українців Словаччини і володіє російською мовою. Їм порадили Миколу
Мушинку, замовчавши, що я тоді був дисидентом і працював кочегаром.
Одним із запитань модератора програми до мене було: ,,Що притягає до
Свидника отаку масу людей?

'' Тоді на Свято прибуло понад 20 ООО людей.

Я відповів: ,,Не лише програма, але й факт що тут зустрічаються українці
зі всіх континентів''. Модератор: ,,А могли б ви назвати конкретний при
клад?''. Я: ,,Наприклад, професор Чикагського університету в Сполучених

// Нове життя. Пряшів, 1991. - No 8. -С. 7.; їі ж. Prvy zahranicny doktor vied na Ukrajineje Presovcan.
Satisfakcia М. Musinkovi // Presovsky vecernik. -Presov, 1998. - С" . 70. - S. 3.; і-і ж:
Книжка про В. Січинського // Нове життя. - Пряптів, 1996. - No 17-18. -С. 20.; і-і ж:
Всі сили - народній справи // Дружно вперед. - Пряшів, 1996. -No 1. - С. 8-9.; їі ж:
Широкий діапазон наукових інтересів. До 70-ліття М. Мушинки // Дукля. - Пряшів,
2006. - No 2. - С. 51-54.
13 7 [Мушинка М.] Ювілей Любиці Баботи // Нове )КИття. - Пряшів, 1994. - No 3132. -С. 2 [Крип. М. М.]; його ж: Нова завідуюча кафедри україністики [Доц. д-р
Любиця Бабота, к-н] // Нове житгя. - Пряшів, 2001. - No 29-30. - С. 2.; Пряшівський

136

Бабота Л. Життя прожити - не поле перейти (До 55-річчя М. М.)

літературознавець із закарпатоукраїнським корінням. До життєвого ювілею Любиці
Баботи

172-173.; Тернистий
шлях до науки. До круглого ювілею Любиці Баботи // Дукля. -Пряшів, 2004. - No 5. ....,
С. 77-79. Передрук: Наше життя. - Нью-Иорк. - Ч. 11. - С. 5-7.
138 Мушинка М. -Бабота Л. Kulturne aktivity Rusinov-Ukrajincov ро roku 1989 // XXV
Fabry Napok Kassa 1995. Osseallitotta es szerkesztette: Dr Mate Laszk6. - Kosice, 1995. S.27-31 .; їх же: Олекса Мишанич [Некролог] // Нове життя. - Пряшів, 2004. - No 1-2.
-С .

// Календар

,,Просвіти'' на 2004 рік.

-

Ужгород,

2004. -

С.

6.
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Із Василем Маркусем. Чікаtо

2009.

штатах Америки Василь Маркусь не бачив рідного брата і сестру із

1938

року. А тут вони зустрілися після майже п'ятдесятьох років''.

Репортаж із Свидника на всесоюзному телебаченні, отже і в Укра
їні крутили кілька разів. Завдяки цьому репортажу сільрада Бедевлі за
просила Василя Маркуся з сім'єю в його рідне село . ,,Коли ми приїхали
в Бедевлю, - згадував пізніше Василь,

-

нас зустріли односельчани хлібом

і сіллю під звуки церковних дзвонів. Це була неймовірно зворушлива зу
стріч. Плакали не литтте ми, але й ті, хто нас зустрічав. І все завдяки одному
твоєму реченню. Таке запам'ятовується на все життя''.

У

1990

році В. Маркусь прибув до Пряшева (і на Закарпаття) вдруге,

аби заохотити тутешню інтелігенцію до співпраці над центральноєвро
пейським томом ,,Енциклопедії українськоj· діаспори'', редколегію якої він
очолював. Тоді він залучив мене до співпраці з органом Комісії зв'язку

й інформації закарпатських українців у діаспорі

-

,,Інформаційним лист

ком'', зокрема, він надсилав мені примірник кожного номеру видання,
а я розмножував його у 25-50 примірниках й розсилав у бібліотеки та інди

відуальним особам у Словаччині. На його сторінках я опублікував кілька
•

V

десятюв статеи.

Ми зустрічалися багато разів на різних нарадах, конференціях та котре~

сах у Пряттrеві, Празі, Ужгороді, Києві, Нью-Иорку, Чикаго та інших містах.

Я опублікував ювілейну статтю до його 80-літгя 1 39 й інтерв'ю з ним
у циклі ,,Розмови з однодумцями'' 140 . Востаннє ми з дружиною відвідали

139

Мушинка М. Закарпатець, вірний Украl'ні. До 80-ліття проф. Василя Маркуся //

Свобода. -Нью-Йорк, 2002. - N° 52.; передрук: його ж: Закарпатець
з феноменальною пам'яттю. До 80-літгя професора Василя Маркуся // Старий замок.
-Мукачево,2003. - Січень.

140

Мушинка М. Розмова з однодумцями. Василь Маркусь - історик української діаспори
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його в Чикаго у

2009

році, коли він вже був важко хворим (після кіль

кох інсультів). Я попрощався з Василем Маркусем некрологом у ,,Новому
житті''

141

•

Ти також був знайомий і з російським фольклористом Пйотром Бо
гатирьовим.

Із роботами російського славіста, етногра
фа та літературознавця Пйотра Богатирьова

співзасновника

(1893-1971),

•

V

структуралізму
~

•

•

в народознавств1, якии в М1ЖВоєннии пер1од жив

і працював у Чехословаччині, інтенсивно ви
вчаючи народну культуру русинів Словаччини

і Підкарпатської Русі, я познайомився ще під час
навчання в Празі. За його вузівським підручни

ком я вивчав російський фольклор. Навчаючись
в аспірантурі в Київському університеті в

1964-

1965 роках, я двічі їздив до нього на консультації
в Москву. Одну з його робіт (,,Похоронні звичаї

Підкарпатської Русі'') я за допомогою словни

Пйотр Богатирьов

ка навіть переклав із французької на словацьку
мову в рамках т. зв. ,,аспірантського мінімуму''

для обов'язкового іспиту з іноземної мови (вже після передчасного по
вернення із Києва у Пряшів). Ще раз я особисто зустрівся з ним на
Міжнародному з'їзді славістів у Празі у серпні
•

•

1968

VI

року, де- він з вели-

•

•

ким усп~хом виступав на пленарному зас1данн1 у повн1стю заповненому

найбільшому Конгресовому залі. Там йому було надано титул Почесного
доктора Карлового університету

(Doctor honoris causa).

Через рік такий же

титул дав йому і Брненський університет.

Я пишаюся тим, що можу вважати себе учнем цього славного фолькло
риста. Про П. Богатирьова я опублікував перший некролог у Чехословач
чині142, а згодом й обт11ирну наукову розвідку 143 •
Словацькій громадськості ти представив й автора першої закор

донної книги про словаків

- українця Васш,я Доманицького.

Про книгу Василя Доманицького

(1877-1910) ,,Словаки. Про іх жит
тя та національне відродження'', видану у Києві 1909 року, у Словаччині
// Нове житгя. 141

Прятттів,

2003. -No 19-20. -

С.

5.

Мушинка М. Проф. Василь Маркусь (Некролог) // Нове житгя. - Пряшів,

No 22. -

С.

2012. -

6.

142 [Мушинка М.] Проф. Петро Григорович Богатирьов [Некролог] // Нове житгя.
Пряшів, 1971. - No 43. - С. 6. [Крипт. -м - ].
143 Мушинка М. Peter Bogatyrjov а zakarpatski Ukrajinci // Slovensky narodopis. Bratislava,
"
1994. - С.
1. - S. 62-65.
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•

•

мало хто знав, в1рог1дно тому, що сюди вона зо-

всім не потрапила. Лише через

18

років на неї

звернув увагу секретар Матиці словацької Ру

дольф Клачко

(1892-1975).

Та ні після його захо

плюючої рецензії у журналі

(1927,

с.

118-119)

,,Slovenske pohl'ady''

на неї ні у Словаччині, ні

в Україні не звернули увагу, хоч йшлося про пер
шу книгу про словаків, видану за межами Сло

ваччини та Чехії.
Я довго ,,полював'' за нею та не знайшов їі

Василь Доманицький

в жодній бібліотеці. Врешті-решт їі копію наді
слав мені професор Микола Чабан з Дніпропетровська. На їі основі та з допомогою інших

праць Доманицького та про Доманицького у

2001

р. я опублікував rрун

товне дослідження про нього з детальним аналізом праці ,,Словаки''
У

2003

144

•

році доповідь про В. Доманицького і його книгу я зачитав на між

народній науковій конференції про словацька-українські взаємини у Пря

шеві 145. В обох розвідках я закликав до перевидання цієї цінної книги та
ії перекладу словацькою мовою. Та ні для перевидання, ні для перекладу

коштів не знайшлося. В Україні її перевидали у

цях В. Доманицького

1 46

2010 році у вибраних пра

.

Люди, яких ти ,,вивів із небуття'' (Гнатюк, Панькевич, подружжя

Дністрянських, Січинський, Рудницький, Наріжний, Доманицький та
інші) були українськими науковцями, імена яких свідомо за;новчувш,и

за радянських часів з політичних мотивів. Але серед відкритих тобою
'

для загш,у L+tенє є і люди з. нашого краю, твої знайомі.

,,Вивів із небуття''

-

занадто сильне словосполучення. Краще вжива

ти словосполучення ,,увів у літературу'', ,,увів у фольклористику'', ,,увів
у мистецтво''. А таких людей є кілька. Почну зі свого рідного села Курова.

У моєї сусідки Марії Гост, яку я знав з дитинства і яка вийшла заміж
за хлопця з вишнього кінця Павла Коста народилося двоє дівчат: Марій

ка

(1978-2009)

й Еріка

ліковною хворобою

-

(1982).

Обоє були від народження уражені неви

дистрофією м'язів. Зовсім не могли рухатися без

чужої допомоги. Лікарі, виходячи із офіційних світових статистик, давали

їм максимальний час життя

-

три-п'ять років. Та їх мати залишила ви-

144 Musinka М. Vasy1' Domanyckyj ajeho kniha о Slovakoch zo zaciatku 20. storocia // Slovensky narodopis. -Bratislava, 2001. - С. З. - S. 355-367.
145 Musinka М. Neznama kniha Vasyl'a Domanyckeho о Slovakoch zo zaciatku 20. storocia
// Slovensko-ukrajinske vzt'ahy v oblastijazyka, literatury, histбrie а kultury // Zbornik
materialov z vedeckej konferencie Acta facultatis philosophicae Universitatis Presoviensis.
- Presov, 2003. - S. 31-44.
146 Доманицький В. З науково-творчої спадщини. Статті, нариси, рецензії / Ред. В. Т.
Полищук. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2010. - Кн. 1. - С. 181-211.
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Сестри Кастові із своїми батьками та бабусею.

гідну роботу і повністю присвятила себе опіці дівчат: годувала, купала,
пеленала, перевертала з боку на бік, вчила говорити, виховувала їх

24 го

дини на добу, рік за роком. Розумово дівчата були розвинені дуже добре,
чому сприяло телебачення
•

єдина їх розрада. Коли ж вони доросли до

-

•

•

••

••

•

тттк1льного в1ку, учител1 давали 1М домашн~ уроки з навчання початково~ та

нижчої середньої 11тколи. Вони бездоганно оволоділи середньошкільною
••

••

•

програмою навчання, включаючи правопис словацько1 л1тературно1 мови.

Батько Павло виготовив для них спеціальні крісла з дошками для чи

тання, писання й малювання. У молодшої Еріки був вроджений талант до
малювання. Якщо Еріці покласти руку на дошку та помістити між пальці
олівець, то вона виводить чудові малюнки. Ними була оздоблена вся їхня
,,дитяча кімната''. Коли стартттій минув 25-й, а молодшій

-

20-й рік, обоє

дівчат наполегливо вимагали: ,,Хочемо комп'ютер!'' Батьки пішли назу
стріч їх бажанню, і з того часу комп'ютер став їхнім нерозлучним супут
ником. Поза межі будинку їх майже не вивозили.
Коли я вперше їх відвідав (а було це десь у

2003

році), то був приголо

мшений ,,домашніми завданнями'' Марійки та малюнками Еріки. Аби зао••

••

•

хотити 1х до творчост1, я з легко~ руки

заявив: ,,Пишіть, малюйте, готуйте
книжку, а я ії видам друком''. Вони
знали,

що

,,вуйко

Микола''

пише

Обкладинка книжки Марії Каст
,,Загублений принц,,_

Братислава,

2013 р.
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і друкує книжки (недавно видав монографію про Курів, яку вони прочита
ли кілька разів) і зловили мене на слові.

Через нецілий рік вони вже подзвонили мені до Пряшева сказавши, що
книжка готова. Книжка

,,Rozpravkove vselico па dobru пос '' (Казкова вся

чина надобраніч) була не лише надрукована на комп'ютері й ілюстрова
на, але й ними зверстана відповідно до поліграфічних вимог. Читаючи і-і,

я був здивований до крайності. З чимось подібним я в житті не зустрічав
ся. Це були модерні високохудожні казки, адресовані молоді. Видати конче
треба, але де взяти кошти на видання?

Я опублікував статтю про дівчат в окружній щотижневій газеті

,,Bardejovske novosti'' і навів одну із казок та заклик на фінансову підтрим
ку видання. Зголосилося вісімнадцять спонсорів, і у першу чергу сільрада

( obecny йrad) села Курів, яка взяла шефство над виданням.
Книжку з моєю передмовою ми видали на крейдяному папері з кольо
ровими ілюстраціями

1 47

• Вона зазнала неочікуваного успіху. Про неї заго

ворили в пресі, по радіо, телебаченні. Авторок запрошували на бесіди та
презентації навіть у столицю Словаччини. У

на русинську мову
читали по радіо. У

148

2006 році книжку переклали

, а окремі казки переробили на п'єси й багато разів

2007 році сестри видали наступну книжку ,,Тваринна

всячина на добраніч'' 149 •

Все

це

сприяло

популяризації курівських авторок з

підірваним

здоров'ям. Установи соціальної опіки та благодійні організації подбали

про обладнання їх ,,дитячої кімнати'', купили їм електричну коляску, а щоб
не переносити їі високими сходами, побудували ліфт до їх кімнати. На
жаль, коляскою могла користатися лише Еріка, яка була спроможна в ній

сидіти і пальцями одної руки керувати. Їм часто надавали місця в санато•

• ••

р~ях, влаштовували для них екскурс11 тощо.

,

147 Maria а Erika Kostove. Rozpravkove vselico na dobru noc. Uvod а redakcia М. Musinka.
- Kurov, 2005. - 61 s.
148 Марія і Еріка Костовь1. Приповідки на добру ніч. - Прят11ів, 2006. - 11 О с.
149 М. Kostova - Е . Kostova. Zvieracie vselico na dobru noc. - Kurov, 2007. - 84 s.
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Марійка померла З І-річною в

2009 році, Еріка дуже переживала смерть

сестри і до 35-річчя з їі народження видала їі повість ,,Загублений принц''

із власними ілюстраціями 150 •
В Курові ти ,,виховав'' і скульптора-різьбаря, про якого ти написав
книгу.

Андрій Павук

(1934-2006) був моїм шкільним товаришем,

на два роки

старшим за мене. Майже усе життя він працював на деревообробному
заводі

,,Piloimpregna'' у сусідньому
. .

з Куровом селі Кружлів. Коли одного

. . ..

....,
разу пилкою иому в1др1зало три пальц1 л1во1 руки, иого призначили коче'-'

гаром у заводській кочегарці. Там він проводив час за вирізанням з дерева

різних фігур. Я його у цьому занятті всебічно підтримував. Оскільки не•

•

•

\.І

• •

•

подал1к вІд иого кочегарки знаходилася канцеляр~я моє1 сшьськогосподар-

ської артілі, ми часто зустрічалися. Час від часу він після зміни заходив
до моєї пастушої колиби, яка знаходилася в лісі над деревообробним за
водом. Між нами відновилася колишня дружба.
Потім він захворів на діабет. Спочатку йому відрізали одну ногу, по
тім і другу. Оби; (ві вище колін. Я відвідував його і в цьому важкому стані
та заохочував його до різьби: ,,В тебе є вроджений талант різьбаря-са
моука. Колись ти станеш славним сам,одіяльним художником, яким став

,, наzвний •• маляр Никифор Дровняк з недалекої Криниці у Польщі,

картини

якого знає цілий світ''. На доказ
•

V'

свого твердження я прив1з иому

альбом картин Никифора і літера

туру про народну різьбу. Андрій
повірив мені й вирізьбив понад
п'ятсот
з

невеличких

найтвердішого

скульптур

букового

або

дубового дерева. З них жодну не
продав. Він дуже радів, коли міг
дарувати свої роботи сільраді, бу•

динку культури, школІ, дитсадку
••
•
та численним сво1м друзям, р1д-

ним і знайомим. Для в 'їзду в село
Курів він, за моєю порадою, ви

різьбив жанрову картину
лянському дворі''

151

,Jla

се

•

Вірною його помічницею ста
ла наймолодша дочка Анна, яка
покинула вигідну роботу на за
воді й повністю присвятила себе

150 Maria Kostova. Strateny princ. - Bratislava 2013. - 126 s.
151 Нині різьба ,,На селянському дворі'' зберігається у будинку культури

с. Курів.
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Різьби Андрія Павука

опіці батька. А ним потрібно було опікуватися як дитиною-немовлям
у прямому розумінні цього слова, бо мама (дружина Андрія) була теж хво'"""

ра. Про будинок інвалідів Андрій і чути не хотів. Иого здоров' я з кожним
•

роком пог1ршувалося.

До 70-ліття з дня народження Андрія Павука я опублікував ювілейні
статті в газетах ,,Ватра''

152

та

,,Bardejovske novosti'' 153 • Ці статті неймовір

но потішили А. Павука. Він з дитячою наївністю перечитував їх багато

разів і знав напам'ять. Адже це було перше визнання його таланту поза
межами рідного села. Безногий курівський різьбар став центром уваги за'""

собів масової інформації. Иого відвідували редактори газет, журналів, радіо, телебачення (навіть центрального) і кожен публікував про нього стат
ті, фотографії, інтерв'ю. Українська редакція Радіо ,,Патрія'' в Кошицях
в рамках програми ,,Корені'' зробила з ним ЗО-хвилинну передачу (редак

тор Людмила rарянська), яка мала кілька реприз. Нікому невідомий різь
бар раптом зажив ,,десять хвилин слави'' (за висловом Енді Варгола) і став
,,героєм дня'' .

Наприкінці 2005 року я влаштував персональну виставку А. Павука
у Криниці у Польщі. Нею я ілюстрував свою доповідь ,,Андрій Павук

-

народний різьбар Пряшівщини'', виголошену на міжнародній конферен
ції про лемківське різьбарство. Виставка користувалася значним успіхом
серед учасників. На жаль, різьбар через свій стан здоров'я не зміг бути
•

•

•

присутн1м на верн1саж1.

Я вже раніше почав писати монографія про Андрія Павука та його до152 Мушинка М. Андрій Павук - народний різьбар з Пряшівтr~ини // Ватра. - Горлиці
(Польща), 2006. - No 50. - С. 20-21.
153 Musinka М. I:udovy rezbar z Kurova. К 70. narodeninam Andreja Pavuka // Bardejovske
"
novosti. - Bardejov, 2004. - С. 48. - S. З.
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чку Анну, в основу якої поклав їх відповіді на мої письмові запитання

154

•

На жаль, Андрій Павук вже не дочекався видання книги. Умер

18 червня
2006 року у Бардіївській лікарні. Поховали його в рідному Курові 26 черв
ня 2006 року. Я попрощався з ним промовою на поминках та некрологом
155
156
у ,,Новому житті''
та ,,Bardejovskych novostiach'' •
Моя книга має характер інтерв'ю із Андрієм та Анною Павуками.
Правда, їх відповіді я піддавав грунтовній редакторській обробці. Оста••
•
•
точну редакцпо я 1м перечитував, доповняв виправляв до11утт~ен1 помилки
•

1

•

та неточност1.

Вступну статтю ,,Андрій Павук, його творчість і нарис історіїКурова''
(с.

5-34)

я подав паралельно словацькою та українською мовами, решту

тексту (с.

36-80)

говіркою Курова латиницею. А чому латиницею? В Ку

рові переважна більт1тість населення, на жаль, вже не володіє кирилицею
і користується словацькою мовою. А мені хотілось зафіксувати говірку
рідного села на певному етапі та прищепити любов до неї своїм землякам.
На моє запитання, ким вважає себе Андрій, він вj7(11овів:

,,Jajem Rusin.
Besiduju ро rusnacky, а ро urjadoch, сі vo spytal'u - ро slovensky, Ьо zyjeme
na Sloveiisku. Mam rad besidu, sto ііа mama naucili, а nigda sa za nu nehanbju.
Narodnost mam ukrajinsku. І v obcanskym preukazi mam tak zapisano. Pre
mene Rusin і Ukrajinec je jedno і to iste, lem Rusin je starse pomenovaiia,
а Ukrajinec - novse'' (Я русин. Гороворю по-русинськи, а в державних
установах та у лікарні - словацькою, бо живемо у Словаччині. Люблю
мову, якої мене навчили мама і ніколи їі не забуду. За національністю
я українець. І у паспорті так записаний. На мене, русин і українець

одне і те ж, тільки русин

-

старіша назва, а українець -новіша.)(с.

До книжки я долучив словник діалектних слів ( с.

(с.

97-120- 55

світлин, із них-

60).

це

81-94) та фотододаток

52 кольорові).

А кого крім курівчан ти ,,увів'' у літературу?

Першим був самодіяльний поет Юрко Колинчак

(1909-1984)

про

стий хлібороб і майстер на всі руки із села Старина Снинського округу.
З ним я познайомився під час першої польової експедиції на Снинщину в

1956

році (керівник Єва Врабцова), пізніше кілька разів відвідував його.

Він полонив мене не тільки багатством фольклорного репертуару (піс
ні, казки, легенди, перекази, спогади з життя), але й власними віршами.
Я опублікував першу статтю про нього 15 7 та його вірш 158 .
...,

154 Musinka М. Kurovsky rezbar. Zivot а dielo Andreja Pavuka. V nareci оЬсе Kurov. - Presov, 2006. - 120 s.
155 -М. М.- Андрій Павук [Некролог] // Нове житгя. - Пря11тів, 2006. - No 25-26. -С. 6.
156 Musinka...,М .. Zomrel kurovsky rezbar Andrej Pavuk // Bardejovske novosti. - Bardejov,
2006. - С. 26. - S. З.
157 [Без підпису]. Юрко Колинчак // Нове житгя. -Пряшів, 1964. - No 31. - С. 4.
158 Вам діточки!// Нове житгя. - Пряшів, 1964. - N° 30. -С. 6. [Слова Ю. Колинчака із
Старини Снинського округу. Записав М. Мушинка].
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Згодом про нього писали й інші. Оле

'

~...

•

на Рудловчак включила його вірші до
антології т. зв. ,,народних'' поетів ,,Зеле

JI ~...

•

ний віночок

-

червоні квіточки'' (Пряшів,

У Пряшеві було видано збірник

1965).

його народних пісень (М. Гиряк: ,Дісні
Юрка Колинчака''

- 1982) й окрему книж

ку його поезії ,Дідвигорлатська бистри

на'' (1977). Мою статтю про нього забули,
хоч вона й була першою.

Чи вдалося тобі так саJНо показати
світові письменників з України?
Тут я б назвав лише одне ім'я - Тетяна
Фролова

••

(1941). Ії ім'я не знайти в жодно•

•

му дов1днику, хоч дос1 вона видала понад

п'ятдесят книжок поезії та прози, зде
З Юрком Колинчаком на

подвір 'ї його хати.
Старина, 1964 р.

більшого власним ко111·1·ом та за допомогою спонсорів. Не

. . . . . . . LhJ.І.JІТТ.І.:._._....., тсь
___

на всі їі пра-

ці, вона не є членом Національної спілки
письменників України, ані членом жодної
••

іншої письменицької організації. Ії чомусь вважають письменницею-аматором, хоч їі твори за ідейним та художнім рівнем високопрофесіональні. Мої

спроби популяризувати їі творчість виявилися марними.
Письменниця від раннього дитинства сліпа. Свої патріотичні вірші,
казки та оповідання пише азбукою Брейля

-

крапками. Старанно їх шлі

фує, а коли твір вважає досконалим, диктує його комусь із зрячих людей і
здає у видавництво.

Микола і Маrда Мушинки в гостях у Тетяна Фролової (із сином та
чоловіком Лайошом Мольнаром)
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Обкладинки частини
книжок Т. Фролової із
бібліотеки М Мушинки

Вона самотужки здобу
ла вищу філологічну освіту
•

1

виховала

трьох

здорових

синів. Перший чоловік Фро

лов (теж незрячий) сім'ю
покинув.
V'

Вдруге вона ви•

ишла

зам~ж

кобзаря,

за

угорця

незрячого

Лайоша

Молнара, який став пристрасним шанувальником її таланту та ії творів,
V

•

•

•

и ш1ц1атором

••

книжкових видань.

ix

Тетяна ще й прекрасна співачка. Разом з Лайошам вона влаштовує ху
дожні концерти (здебільшого із власних творів), на яких продає свої книж
ки, а на виручені кошти видає наступні свої праці. Зрозуміло, невисокими

тиражами. Її твори та концерти користуються значною популярністю се
ред вузького кола невибагливих, але національно свідомих любителів мис

тецтва. Чого, не можна сказати про професійних критиків. Проводирем
.
.
.. . .
.
..
"'
сл1пих музикантш та 1хн1м 1мпресар10

-

'--"

є 1х наимолодшии син.

Чим ти допоміг Тетяні Фроловій, як письменниці?

Мені випадково потрапила до рук їі перша книжка віршів ,,Виклик

долі'', яка зробила на мене сильне вражіння і я їі прорецензував, а свою
рецензію проілюстрував кількома їі віршами 159 . До другої збірки, ,,Солос
пів'' (Львів, 1999) я написав післямову, а третю їі книжку, ,,Стежка від во-

р іт'' (спогади на дитинство) я видав у Пря111еві коштом нашої сім'ї і передав

·-·
.
11 тираж авторц1.

Презентацію книжки ми провели у Пряшеві, Львові та в їі рідній Бі
лозірці на Тернопільщині. Всюди з великим успіхом. Дружба між нами
триває по сей день. Тетяна присилає мені кожну книжку в кількох примір
никах. Прорецензував я і деякі інші їі книжки 160 •

159 Мушинка М. Незряча, яка колір бачить. Тетяна Фролова: Виклик долі. Поезії //
Дукля. - Пряшів, 1997. - No 4. - С. 77-79. [Крип. М. М:]; передрук рецензії: Дзвін. Львів, 1998. - Ч. 4.
160 Мушинка М. Казки писані крапками [Тетяна Фролова. Зимова казка. - Львів, 2002.
- 40 с.] // Веселка. - Пряшів, 2003. - No 5. - С. 7; його ж: Сім тернових доль Тетяни
Фролової. Т. Фролова. Тернова доля . Оповідання. - Львів, 2002. - 72 с. // Дукля. Пряшів, 2003. -No З. - С. 69-71; його ж: Казки бабусі Тані. Тетяна Фролова. Коли ти
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Я щиро вірю, що членом Спілки вона

~ Степан Карпл1ок ~

все ж таки стане і ії твори з' являться

у товстому ,,Вибраному'' у Києві, або й
у кількатомному виданні. Вони на це

справді заслуговують

161

•

У Пряшеві ти видав за допомогою

спонсорів віршовану ,,Історію Русі
України'' львів'янина Степана Карп
люка. Що тебе спонукнуло на такий
вчинок?

З

робітником-пенсіонером

Степа

ном Карплюком
...,

знаиомив

Історія Русі-Україна

(1927-2006) мене по.
музикознавець 1 композитор

Іван Майчик. Вже після перших відвід,V

•

ин иого ЛЬВlВСЬКОГО помешкання я до-

відався, що він за професією учитель
Обкладинка пряшівського

видання книжки С. Карплюка

історії, колишній член ОУН

1947

-

УПА, у

році арештований органами ра

дянської безпеки прямо на уроці. Після
.
...,
.
тяжких тортур, п1д час яких иого так
•

•

не змусили н1 в чому з1знатися

•

1

•

1 н1кого

видати, він був засуджений на сім років

таборів

у і три роки позбавлення громадянських прав. Після відбут

тя повного строку покарання у страшних умовах Сибіру Степан був звіль
нений без права поселення у великих містах. Одружився з львів'янкою
Любою Кугаєвич

..

-

дочкою свого репресованого друга. Після народження

'-'

1х першого сина иого засудили на два з половиною року заслання

.

1 пра-

ці на вугільних шахтах Караганди (Казахстан). На цей раз ,,за нелегальне

проживання у Львові'' (у законної дружини).
У

1959 році йому дозволили повернутися до сім'ї у Львів, де він до
відходу на пенсію у 1991 році працював робітником на важких фізичних
роботах.
~

З дитинства він любив віршувати. Иого вірші ,,дотабірного'' і ,,табірного'' періодів зникли. Збереглися лише вірші, написані після повернення
із заслання

-

у кількох зошитах і на клаптиках паперів. За підрахунками

самого С. Карплюка їх було понад п'ятсот. З них лише кілька були опублі•

•

.'-'

•'-,І

•

кован1 в рег1ональн1и малотиражн1и прес~.

Мене найбільше зацікавив зот11ит ,Jсторія Русі Украlни у віршах,". Це
навчився читати // Веселка. - Пряшjв,

2005. - No 5-6. -

С.

12; його ж:

Свічка незрячої

поетеси не згасає. Тетяна Фролова. Щоб не згасла свічка. Поезії. - Львів,
с.

// Дукля. - Пряшів, 2005. - No 4. -

С.

83-84.

2004. - 176

[Крип. М-ка].

161 Про ставлення Тетяни Фролової до М. Мушинки див. нас. 348-349 цієї книжки.

- 80 -

був повний курс історії України у

77 ві

Степан КАРПЛЮК

ршах, причому кожен вірш був присвя
чений іншій темі. Курс охоплював за

снування Києва і хрещення Русі (,,Кня
жа доба''), національно-визвольну бо
ротьбу

16-18

століть (,,Козацька доба'')

та ,Jloвy епоху'' (Котляревський, Шев

•

/Іоеrяvва роз.ао111д1,

ченко, Грушевський, Петлюра, Бандера,
Роман Шухевич та інпті).
Степан Карплюк на моє прохаШІЯ

позичив мені рукопис для глибшого зна
йомства. Я був зачарований його зміс
том і, знов з його дозволу, зробив для
себе ксерокопію рукопису. Повертаючи

.

.

...,

ориг1нал власников1, я запитав иого, чи

він би погодився на його публікацію
Льuів
Видавu~ц,1;111-0 о:Край•

у Пряшеві. Він охоче дав згоду. Тоді я
•

'-і

2003

• ••

попросив иого поповнити курс 1стор11

чотирма віршами: про Олександра Дух

Тиrпульна сторінка львівського

новича, Карпатську Україну, Операцію

видання книжки С. Карплюка

,,Вісла'' та Петра Павла rойдича.
З тими його поповненнями його пе•

редмовою та моєю ПІСЛЯМОВОЮ ми ви-

дали книжку в

2001

році, коштом дванадцьох спонсорів, які відг т;::,.r~~ ся

на наш заклик присвятивши їі десятій річниці незалежності України 162 •
Значну частину тиражу

(500 прим.) я вислав

авторові, чим він був неймо

вірно потішений. Це ж була перша історія України у віршах, призначе
на молодому поколінню, і перша (й остання) його авторська книжка. ,,Ви
увели моє ім 'я в історію України'',

-

не без гордості сказав він мені у те

лефонній розмові. Кілька десятків примірників я розповсюдив у школах
Словаччини.

Видавництво ,,Край'' у Львові перевидало їі фотодруком з ілюстраці

ями Юрія Казмирчука тиражем

1000

примірників 163 • Автор прислав мені

один примірник перевидання з присвятою: ,,Славоному подвижникові
України М Мушинці від автора. С. Карплюк,

2004 р.

При чергових відвід

инах Львова я вже не знайтпов його в живих. Що сталося з його рукопис
ною спадщиною

162

-

не знаю.

Карплюк С. Історія Русі-України. Поетична розповідь. Загальна редакція: Микола
Мушинка. Мовна редакція: Ірина Цельняк, Ярослав Швягла. Технічна редакція:

Олесь Мушинка. Обкладинка: Микола Стратілат. Комп'ютерний набір: Магда Му
шинка. -Бібліотека ОКО ,

163

No 9. -

Фундація ,,Карпати'' . -Пряшів,

2001. - 96

с.

Карплюк С . Історія Русі-України. Поетична розповідь. Редактор І. Цельняк. -Львів,

2003. - 187 с.
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Окрему книжку ти написав і про мого однофам,ільця Володим,ира
ПІуркма. Скажи пару слів і про нього.
Володимир Шуркало

(1951)

був не лише твоїм однофамільцем, але

й однофамільцем моєї дружини Маrди, бо ії дівоче прізвище теж ,,Шурка

ла ''. А що до книжки 164 , то на їі виданні маєш головну заслугу ти, бо ти був

·-·
. .
11 видавцем 1 сп1вавтором передмови.

Володя захоплював і досі захоплює мене своєю пристрастю до рідно

го села своїх батьків
. . •,., . ,..

~ІР",·'·,

• ..

-

Радоцини в Горлицькому повіті на Лемківщині у

"ci'"':ti:1f"r:c::~',1lt~''"''"F.·

"';:!;'-~

Польщі, яке після Акції ,,Вісла'' було

~ зрівняне з землею. Не залишилось там

GiM~t<ona ,. . .
r~ .МУwин~

~п=!,;J:i,iб¼RXE?;t

••

.·.

жодно~ хатини, лише розвалини муро-

"'

•

1~м1

-~

ваної школи. А все ж таки Володя при-

..1жджав

"'

туди и

.
..
. .
дос1 при1жджає 1 к1лька

разів у рік, інколи автобусом з одно
сельцями та священиком. У п'ятницю

і суботу усі ,,чистять'' неіснуюче село,
•

впорядковують могили на цвинтар~, но-

чують тут же у палатках або в автобусі.
У неділю вранці сповідаються, беруть
•

• ••

•

•

участь у л1тург11 тут же на цвинтар~ п1д

відкритим небом, причащаються, а піс
ля обіду (який кожен споживає на ,,сво
єму подвір'ї'' відправляються на фести

валь лемківської культури у Ждиню або
Зиндранову.

Усім цим керує Володя Шуркало

-

успішний пі;{11риємець-будівельник,

який у Пустомитах побудував цілу лемківську вулицю, назвавт1ти її Радо
цинською. Для побудови хати у Радотщні в нього здавна заготовлений весь

будівельний матеріал. З ним охочі приїхати в Радоцину на постійне перебу

ваІПІЯ також інші вихідці з цього села або їхні потомки, народжені в Україні.
Та реалізувати свій задум не дозволяють їм закони Польщі. У книжці я про
це пишу детальніттте, бо бачив усе це на власні очі.
Своє п'ятдесятиліття у

2001 році, поєднане з ,,хрещенням'' книги ,Дем

ко на фоні Радоцини '', Володя Шуркало відзначив у неіснуючій Радоцині
та на Ватряному полі у Ждині. На святкування 50-ліття ми з тобою запро
сили Генерального посла України у Польщі ~. ::,...,....,ра Павличка та архиє

пископа Адама 1 65 • Вони були хрещеними батьками книги.

Книжкою ,,Лемко на фоні Радоцини'' ми вирішили засвідчити неймо
вірний локалпатріотизм молодої людини до батьківщини своїх предків.

164

Мушинка М. Лемко на фоні Радоцини. До 50-ліття з дня народження Володимира
Шур кала.

165

-

Пря11тів,

2001. - 48 с.

М[ушинка М.]. Зустріч на Лемківщині // Нове ЖИТТЯ. - Пряшів,
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2001. -No 19-20. - С. З.
-

Франтішек Главачек

Франтішек Тіхий

Флоріан Заплетал

•

А з ким, із чеських україністів в тебе були найтісніші взаємини?

Я б назвав три імені: Франтішек Главачек, Франтішек Тіхий та Флоріан
Заплетал.

Франтішек Главачек

(1876-1974) -

визначний чеський журналіст,

громадський і політичний діяч. Незважаючи на те, що під час Другої сві
тової війни він був в'язнем нацистських концентраційних таборів, після

1948

року він потрапив у неласку комуністичних органів, які не могли

пробачити йому участь у Чехословацьких легіях в Італії в роки Першої

світової війни, співпрацю з президентом Т.

r. Масариком та, зокрема, пост

генерального секретаря Чехословацької народно-демократичної партії
'-І

(1925-1931).

Иого перестали друкувати, понизили пенсію до мінімуму,

а державна безпека

V

(StB)

стежила за кожним його кроком, особливо після

того, як його єдина дочка емігрувала до Західної Німеччини і працювала
дикторкою у чеській редакції ,,Вільна Європа''.

Довідавшись про те, що Ф. Главачек був особистим другом Володими
ра Гнатюка, я у

1966 році зав' язав з ним

листування, а на сторінках мною

редагованого ,,Наукового збірника Музею української культури у Свидни

ку'' опублікував його спогади про взаємини з Володимиром Гнатюком 166 •
Це нас зблизило. Він приїжджав до мене у Пряшів, а я був частим гостем
у його празькій квартирі на Виноградах. Від нього я довідався багато ці
кавих речей про його перебування в Галичині, на Закарпатській Україні

(Угорській Русі), в Росії, Франції, Італії, Югославії та інших країнах; про

166 ffiavacek F. Moje styky а spoluprace s Volodymyrem Нnatjukem // Науковий збірник
Музею української культури у Свиднику. -Т. З. - Пряшів, 1967. - С. 31-50.
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І

•

!

j'

'
і

Ф. Главачек у колі руських письменників з Югославії. на квартирі
М Мушинки (зліваДюра Папгаргай), справаДюра Латяк).

1967 р.

його взаємини з людьми, яких я знав лише з літератури. А оповідач він був
....,
чудовии.

Досі не досліджене наше багате листування

(1966-1974).

У часи, коли

його ім' я не могло з' явитися ні в пресі України, ні у пресі Чехословаччини,

я опублікував кілька статей про нього

167

•

Коли я мав сувору заборону друкуватися, Ф. Главачек ,,позичив'' мені
свій давній псевдонім ,,Федір Головаченко
•

•

•

''.

Я надсилав йому у Прагу го•

•

•

тов 1 до друку статт1, надрукован1 на машинц1, а в1н власноручно п1дпису-

вав їх (псевдонімом і власним прізвищем), ставив свою зворотну адресу
і з супровідним листом (написаним мною) надсилав у одну із пряшівських
українських редакцій. На жаль, у Пряшеві цей трюк дуже швидко роз

гадали і ,,Головаченка'' перестали друкувати. У

1967 році

він виступав на

захисті моєї кандидатської дисертації в Карловому університеті.
У тому ж році я запросив його на Свято культури русинів-українців
Чехословаччини до Свидника (програма якого йшла за моїм сценарієм),
яким він був захоплений, а свої враження описав у rрунтовній рецен-

167

Мушинка М.

90 років життя нашого друга. Ф. Главачек // Дружно вперед. - Пряшів,
1966. - No 11 . - С. 24-25.; його ж: Франтішку Главачкові 90 років // Дукля. - Пряшів,
1966. - No 6. - С. 69-73.; його ж: Тричі про нашого вірного друга Ф. Главачка // Нове
життя. -Пряшів, 1969. -No 9. - С. 7.; його ж : Франтішек Главачек і Югославія.
Інтерв'ю з піонером чехословацько-юrославських зв'язків // Шветлосц . - Нови Сад
(Югославія),

1970. - No 3. - С. 232-242.; [його ж]: Піонер україністики. Ф. Главачек
- 95-річний // Нове життя . - Пряшів, 1971. -No 49. - С. 5. [Крип. М. М.]; його ж:
Франтішек Главачек-Головаченко 95-річний // Дукля. - Пряшів, 1971. -No 6. -С.
69-70. [Крип. М. М.]; його ж: Vjeran prijatelj Jugoslavena. Prosla je godina dana od smrti
Frantiseka Hlavaceka // Нова думка. - Вуковар (Югославія), 1976. - No 12. -С. 47-49.

- 84 -

зії. Чеська преса опублікувала з неї лише незначний фрагмент із однією
фотографією. Ціла стаття у моєму архіві. Напередодні Свята я на своїй
пряшівській квартирі влаштував зустріч Ф. Главачека з моїми друзями

-

русинами Югославії (Дюрою Латяком, Миколою Кочишем, Дюрою Пап

гаргаєм та Симоном Сакачем), на якій він дивував їх спогадами (бездоган
ною сербською мовою) про свої дипломатичні зв' язки з югославськими
політиками (зокрема Прібишевичем) в міжвоєнний період. Вони одразу
запросили його в Югославію. І пізніше він туди поїхав.
Франтішек Тіхий

У

(1886-1968).

1922 році

його було призначено ди

ректором Євангелічної гімназії у Пряшеві, пізніше - головним редактором
першого щоденника Закарпаття ,,Русин''. Живучи у Пряшеві та Ужгороді,
він розгорнув багату культурно-громадську діяльність та видав кілька цін
них праць. У 30-х роках він повернувся із Закарпаття в Прагу і займався
педагогічною роботою. В часи ,,Протекторату'' нацисти звільнили його

роботи у школі. Після комуністичного путчу

1948 року

він знов став ,,не

благонадійною особою''. Ф. Тіхого депортували з Праги на периферію,
""
.
.
а иого квартиру нац1онал1зували.

Ф. Тіхий, як і Ф. Главачек, був особистим знайомим В. Гнатюка (мого

взірця науковця), тому я вже у середині 60-х років зав'язав з ним особис
ті стосунки і у першому випуску ,,Наукового збірника Музею української
культури'' опублікував його статтю ,,Кілька приміток до світських пісень

у Московському пісеннику''

168

•

У наступному збірнику цього ж видання, присвяченому пам'яті В. Гна
тюка, я опублікував його розвідку ,,Слідами Володимира Гнатюка в Бачці

і

169
Сріму '' ,

якій передувала моя ювілейна стаття до його 80-ліття

170

• Там

же я подав надзвичайно цінну розвідку Володимира Гнатюка ,,В справі

л ітературної мови підкарпатських русинів ''

171

,

написану

1924 року на за

мовлення Ф. Тіхого. В часи, коли в Закарпатті велися запальні дискусії,
якою має бути літературна мова закарпатських русинів і переважала дум
ка, що цією мовою повинна бути російська, В. Гнатюк висловив пророчі

слова: ,Дітературною мовою Підкарпатської Русі буде та сама україн
ська, що є в Галичині, на Буковині, в Київщині, на Кубані, на Зеленім Клині,
в Америці. Тимчасовим переходом до неї може бути місцевий говір вер
ховинський, найбільше зближений до літературної мови. Як уступка для
••

• ••

старшоz генерацzz може полишатися тим часом

•

•

z етимологzчна

право-

пись. Отсей народний говір виключно повинен запанувати в уряді і школі,
а не який інший, до пори, поки не буде можна перейти вповні до загальної

168

Тіхий Ф. Кілька приміток до світських пісень у Московському пісеннику // Науковий
збірник Музею української культури.

169

Свидник,

Тіхий Ф . Слідами Володимира Гнатюка в Бачці і
С.

170
17 1

-

1965. - No 1. - С. 181-2 13.
Сріму // Там само. - 1968. - No

З.

-

112-126.

М[ушинка] М. Франтішек Тіхий

- 80 // Там само. - 1968. -No

З.

-

С.

Гнатюк В. В справі літературної мови підкарпатських русинів // Там

No З. -

С.

109-111.
само. - 1968. -

19-25.
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української літературної мови ''

172

•

Саме через це ,,українське спрямуван

ня'' стаття В . Гнатюка пролежала в рукописі

43

роки. Та вона не втратила

••
• •
своє~ актуальност11 в наш час .

У четвертому випуску ,,Наукового збірника МУК'', присвяченому

пам'яті Івана Панькевича, я опублікував спогади Ф. Тіхого про цього ви
значного українського вченого і громадського діяча

-

,,Іван Панькевич

-

людина та друг'' 173 • На жаль, Ф. Тіхий свою, надруковану у чорній рамці,
статтю вже не побачив.

Повертаючись пішки через ліс від могили своєї коханої дружини на
цвинтарі м. Бероун, він помер через параліч серця. Про це було корот

ке повідомлення у празькій вечірній газеті. На його основі я опублікував
у пряшівській ,,Дуклі'' некролог

1 74

• Це стало єдиною згадкою про смерть

визначного вченого. Згодом я присвятив йому й інші статті

175

•

Флоріан Заплетал

(1884-1969) був третім із когорти моїх найстарших
чеських друзів. До речі, влітку 1967 року я супроводжував групу із двадця
ти студентів-україністів Ужгородського державного університету по Чехії.
На Слов'янському острові в Празі (де Іван Франко в

1891

р. виголосив

промову), я влаштував зустріч із піонерами чесько-українських взаємин:
Главачком, Тіхим і Заплеталом. Зустріччю обидві сторони були дуже за•

доволен1.

Ф. Заплетал розповів про свої студентські роки в Празі (у проф. Тома

ша Тарика Масарика) та Відні (у проф. Макса Дворжака), про перебування
в російському полоні у Нижньому Новгороді, про участь в Чехословаць
ких легіях у Росії (Петроград, Москва, Київ) та про 16-місячне

(1920-1921)

перебування в Ужгороді і роботу на посаді секретаря першого губернатора
Підкарпатської Русі Григорія Жатковича, а також про свої наступні подо
рожі в цей прекрасний край. Згадував він і про взаємини з Ігорем Граба
рем, Августином Волошиним, Володимиром Січинським, і про свою вели

ку колекцію фотографій дерев'яних церков Закарпаття та інших об'єктів.
Ужгородським студентам він подарував низку своїх публікацій: книжки
про Горянську ротонду, Адольфа Добрянського, село Ясіня та інші.

З того часу я підтримував із Ф. Заплеталом інтенсивні зв' язки. Від ньо
го я довідався, що після

1948 року і

він потрапив у неласку комуністичної

'-'

влади. Иого звільнили з посади директора Музею Визволення та з армії,
а також заборонили публікувати будь-які статті про Закарпаття.

172

Гнатюк В. В справі літературної мови підкарпатських русинів // Там само.

No 3. 173

С.

- 1968. -

25.

Тіхий Ф. Іван Панькевич - людина та друг// Там само.

- 1969. - No 4. -Кн. 1 -

С.

251-

258.
174

Мушинка М. Невтомний дослідник закарпатоукраїнської культури Франтішек Тіхий

(1886-1968) // Дукля. -

1968. - No 4. - С . 343-344.
17 5 Мушинка М. Франтішек Тіхий - вірний друг бачванських русинів-українців //
Шветлосц. - Нови Сад (Югославія), 1968. - С. 161-168.; його )К: Frantisek Tichy
(1886-1968) // Carpato-Rusin American, Pittsburg (USA), 1984. - Num. 3. - Р. 3.
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Пряшів,

j

Обкладинка альбому
Заплетала ,Дерев 'яні
церкви Закарпаття''

ФЛОРІАН ЗАПЛЕТАЛ

••• FLORIAN ZAPLETAL

ДЕРЕВ'ЯНІ ЦЕРКВИ ЗАКАРПАТТЯ
•

'~~

'

Як

головний

,,Наукового
зею

у
у

редактор

збірника

••

••

укра1нсько1

Свиднику'',
нього

про

Му-

культури

я

замовив

написання

дерев'яні

книги

церкви

За

карпаття і Східної Словач
чини, яку обіцяв опубліку
вати

окремим

додатком

до

•

томом

DREVENE KOSTELiKY ZAKARPATi
WOODEN CHURCHES IN CARPATHIANS

або

котрогось

ви-

пуску. Такою пропозицією він був захоплений і при перших відвідинах

його квартири в центрі Праги показав мені свої фотографії, які дуже мені
сподобалися. Коли я розповів про Ф. Заплетала директорові Свидницько
го музею Іванові Чабиняку, той залучив цю працю до видавничого плану
музею на

збірника''

1969
176

рік та іменував його внутрішнім рецензентом ,,Наукового

• У Празі я зустрічався з ним ще кілька разів й переконався, що

він працює над обіцяною книгою.

На жаль, окупація Чехословаччини радянськими танками перекресли
ла наші плани і певною мірою була причетна до його смерті. Перед цим

він, за моєю порадою, встиг подарувати Музеєві української культури
у Свиднику понад два центнери надзвичайно цінних закарпатських газет
і журналів міжвоєнного періоду, про що я в ,,Новому житті'' опублікував

статтю 1 77 • Пізніше я опублікував про Ф. Заплетала ще кілька статей, якими
пропагував ім'я цього забутого чеського друга Закарпаття в українській

та американській пресі

176

178

• Альбом фотографій Ф. Заплетала я підготував

Ім'я Заплетала як ,,рецензента окремих статей наведене на задній сторінці титульного
листа ,,Наукового збірника МУК''.

177

Пряшів,

1969. -

Мушинка М. Подарунок Флоріана Заплетала
С.

178

-

Т.

4. -

Кн.

1.

// Нове життя. - Пряшів, 1967. -No 42. -

2-3.

Мушинка М. Флоріан Заплетал // Нове життя.

-

Пряшів,

1969. - No 45. -С. 6, 8.; його

ж: Дослідник культури закарпатських українців. Життя і наукова діяльність Флоріана
Заплетала // Дукля. - Пряшів,

1970. - No 1. - С. 56-60.; його ж:

Закарпаття - Флориян Заплетал // Нова думка.
С.

Вуковар (Югославія),

1985. - No 51. Над фотографіями Флоріана Заплетала // Дукля. - Пряшів, 1990. - No

33-37.; його ж:
4. -С . 59-64.; його ж:

-

Визначни виглєдовач

Флоріан Заплетал-дослідник народно1· архітектури Закарпаття //

Український календар. - Варшава,

1978. - С. 158-161.; його ж: Florian Zapletal
(1884-1969) // Carpatho RusynAmerican. - Pittsburg (USA), 1984. - Num. 1. - Р. 3.
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до друку, однак, не знайшовши видавця ні у Пряшеві, ні в Ужгороді, тож

опублікував його у Відні під чужим іменем

1 79

•

Після політичної реабілітації я влаштував кілька виставок фотографій
Ф. Заплетала у Празі, Пржерові, Братиславі, Кошицях, Пряшеві, Свидни
ку, Гуменному та Ужгороді. Майже до кожної з них було видано каталог.
Цим я остаточно ,,відродив із політичного небуття'' визначного чеського
••

•

••

досл1дника закарпатоукра1нсько1 культури.

У

2015 році ужгородське видавництво Олександри Гаркуші видало
альбом 208 фотографій Ф. Заплетала ,Дерев 'яні церкви Закарпаття'' з
моєю вступною статтею ,, Чеський дослідник сакральної архітектури За
карпаття'' (с. 3-19) - українською та чеською мовами. У альбомі фото
графії зроблені у 1920-1925 рр., 173 з них із Закарпатської обл. України, 3 5
із русинська-українських сіл Словаччини. До кожного фото є підпис трьо
ма мовами (українською, чеською та англійською). Співупорядник книги

Михайло Сирохман навів роки (або вік) побудови споруд, а часто і роки
їх знищення. До книги долучено тримовний ,,Реєстр місцевостей'' ( с.

118) та англомовне резюме (с. 119)

180

117-

•

І Главачка, і Тіхого, і Заплетш~а можна зарахувати до класиків чесь

ко-українських взаємин міжвоєнного періоду. Та ти також підтриму
вав тісні стосунки з чеськими україністшни та друзями України після
воєнного періоду. Будь ласка, розкажи хоча би про декого з них.
Моїм другом був літературознавець та перекладач проф. Вацлав Жид

ліцький

(1931-2002) - волинський чех. Ми разом з ним відвідували лекції

проф. Івана Панькевича в Карловому університеті, де він згодом працював

впродовж цілого життя

(1955-1999). Пізніше ми з ним зустрічалися наріз

них українознавчих заходах вдома і за кордоном. Довгі роки він був голо
вою Асоціації україністів Чехії (а я

-

Словаччини), і співзасновником та

членом президії Асоціації україністів Білорусі. Україністика та білорусис
тика були основними ділянками його наукових зацікавлень. В обох він за
лишив помітний слід. Зокрема важливими є його праці про письменників
,,розстріляного відродження'' та ,,шістдесятників'', про яких він регулярно
інформував чеську громадськість. Він також активно стежив за розвитком

української літератури у Словаччині.

На жаль, після ,,ніжної революції'' у Чехословаччині

1989 року деякі

чеські ,,ура-патріоти'' закидали йому занадто тісні стосунки з Радянським

Союзом під час т. зв. ,,нормалізації' ' (70-80-ті роки), що завдало йому мо-

179 Holzkirhen in den Karpaten -Wooden churches in the Carpathians. Die Fotografien
Florian Zapletals ausgewahlt und eingeleitet von Paul R. Magocsi. W. Braumtiller. А 1092. - Wien, 1982.
180 Флоріан Заплетал-Flоrіаn Zapletal: Дерев'яні церкви Закарпаття-Drеvеnе kosteliky
Zakarpati / Упорядники Микола Мушинка, Михайло Сирохман. Дизайн, оригінал
-макет Олександра Гаркуша. Редактор чеського тексту Владімір Гулін- Мігалець. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. - 120 с.
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ральних травм. До того ж він страждав від

сімейних негараздів. У стані глибокої депре
сії він спалив увесь свій український та біло.

.

..,.

руськии арх1в, включно з листами в1д сотень

...,

..

.

людеи 1з цих кра1н.

У серпні 2002 року на його похороні на Оль

шанському цвинтарі в Празі крім рідні, друзів
і знайомих, були також консули України та

Білорусії. Я написав про нього некролог 181 та
статтю в ,,Енциклопедію СучасноїУкраїни'' 182 •
До замовчуваних чеських музикантів і ком
позиторів належить і мій ровесник Вацлав
Дворжак

(1936-2009).

Із ним я познайомився

наприкінці 70-х років, коли він працював хор-

мейстером та диригентом Піддуклянського

Вацлав Жидліцький

українського народного ансамблю у Пряшеві

(1978-1980).

Звільнили його із роботи і про-

гнали із Пряшева через політичні причини,
приписавши йому

-

чехові з діда-прадіда

-

,,український буржуазний на

ціоналізм'', а також зв'язки з дисидентами.
До Пряшева він повернувся разом з дружиною Марією Няхай у

2004

році. Треба сказати, що це було надзвичайно гармонійне подружжя. Забі
гаючи наперед, скажу, що дружина зразково дбала про чоловіка до остан-

.

.

..,.

н1х дн1в иого земного життя.

Будучи реабілітованим, Вацлав продовжував працювати, нині вже
у Піддуклянському умелецькому (художньому) ансамблі. Часто заходив на
нашу квартиру позичити ту або іншу книжку з моєї бібліотеки. Я теж був
частим гостем у них вдома. З ним було дуже цікаво говорити, адже він
був високоосвіченою людиною і добре розбирався в історії чеської, укра

їнської та світової музики. Та ні Прага, ні, тим більше, Пряшів, його ,,не
визнавали'' і недооцінювали. Час від часу він друкувався в місцевій пресі,

а в одній статті добрим словом згадав і мене 183 •
У 2006 році до його 70-ліття я опублікував ювілейну статтю

184

, яка його

дуже потішила, бо це була мабуть єдина стаття до його життєвого ювілею.
Ще більше його потішила моя стаття з фотографією в ,,Енциклопедії

181

Мушинка М. До сфери його наукових зацікавлень входила і література Пряшівщини.
З приводу смерті Вацлава Жидліцького [Некролог]

// Дукля. - 2002. - No 6. - С. 62-66.
182 Мушинка М . Жидліцький Вацлав // Енциклопедія сучасної України. - Т. 9. - Київ,
2009. - С. 563-564.
183 Дворжак В. І на празькому небі різдвяна ,,Зоря ясна засіяла'' // Нове життя . - Пряшів ,
2003. - No 51-52. - С. 5.
184 Мушинка М. Чеський музикант у Пряшеві. До 70-ліття з дня народження д-ра Вацла
ва Дворжака // Нове життя. - Пряшів, 2006. - No 17-18. - С. 5.
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Вацлав Дворжа із
дружиною Марусею
Няхай

сучасної України''
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• ,Дієї статтею Ви зробили з мене класика і зберегли

моє ім 'я від забуття

1
', -

жартома казав він.

В останні роки він дуже страждав від раку підшлункової залози. Мав
сильні болі. На початку літа

2009 року я відвідав його вдома. Він вже не

міг піднятися з ліжка, але явно зрадів моїм відвідинам. Прощаючись, він
попросив: ,,Пане Миколо, я відчуваю, що наближається кінець моєму зем
ному життю. Я був би радий, якби на похороні Ви сказали про мене добре
слово''. ,,Що ви, пане Вацлаве, Ви видужаєте і ми з Вами ще не один юві
лей відзначимо'',

- намагався я його втішити.

Після того ми поїхали на цілий місяць у Канаду. Пізніше пані Маруся
говорила, що Вацлав майже щодня питав ії чи не повернулися Мушинки з

Канади. Повернувшись, я негайно подзвонив на їхню квартиру. Слухавку

підняла Маруся. Сказала, що Вацлав вже третій тиждень лежить у лікарні.
Наступного дня подзвонила, що чоловік дуже зрадів нашому поверненню

і передає нам привіт. Через кілька днів

31 липня 2009 р. В. Дворжак помер.

Я виконав його бажання: розповів на похороні і поминках про його не
легке життя, а у пряшівській українській пресі опублікував некролог 186 , ма

буть єдиний про цю заслужену людину, щирого друга української культури.
До найближчих моїх чеських друзів слід зарахувати і визначного ко

меніолога, довгорічного директора Музею А. Коменського у м. Пржеров
(Моравія) Франтішка Гібла

(1941), з яким доля звела мене завдяки спад
щині Флоріана Заплетала. У 2005 році ми у співавторстві видали книжку
187
про Ф. Заплетала , а в тому ж 2005 році були ініціаторами влаштування
міжнародної конференції про нього. Матеріали цієї конференції вийшли

185 Мушинка М. Дворжак Вацлав // Енциклопедія сучасної України. -Т. 7. - Київ, 2007.
- С. 263.
186 Мушинка М. Помер Вацлав Дворжак // Нове житгя. - Прm111в, 2009. - No 33-34. -С.
5.
187 Hybl F., Musinka М. Florian Zapletal. Zivot а dilo. - Muzeum Komenskeho. - Prerov,
2005. - 63 s.
V
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І

І

j

М Мушинка та Ф. Гібл на могилі Флоріяна Заплетала у с. Бохорж.

друком під редакцією Ф. Гібла
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• У збірнику я опублікував студію ,,Фло

ріан Заплетал і Закарпаття'' з повною бібліографією його праць про За

карпаття

(161

позиція, в тому числі вісім самостійних публікацій) та роз

шифровкою ЗО його криптонімів та

89
псевдонімів 1 •

Сакральна дедрев'яна

архітектура Закарпаття представлена у rрунтовній розвідці Михайла Си

рохмана, опублікованій паралельно чеською та українською мовами
З нагоди конференції я подарував Музеєві Коменського
щоденників Ф. Заплетала

1919-1969

146

190

•

зошитів

років та деякі інші матеріали з його

спадщини, що знаходиться у мене.

У

2007

році за моєю порадою він привіз

меблі та інші речі для обладнання ,,чеської
школи'' у Краєзнавчому музеї села Колоча

ва. За його пропозицією

2006

року мене було

нагороджено медаллю міста Пржерова, по
чесною грамотою та речовим подарунком ,,за

збереження історичних матеріалів пов' язаних

з Пржеровом'' 191 • З нагоди турне чеського гі
тариста Степана Рака та Альфреда Стрейчка
на Закарпатті

Comenius''

2011

року з концертом

,,Vivat

Ф. Гібл уклав, і власним коштом

видав, буклет зі своєю статтею про Я. А. Ко-

.

....,
менського та виконавц1в иого твору.
V

188 F]orian Zapletal - Zivot а dilo. Sbomik pfispevku z
konference Muzea Komenskeho v Pferove, р. о. 18-19. fijna 2005 / Zodpovedny redaktor
F. Hybl. - Prerov, 2006. - 194 s.
189 Там само. - С. 37-60.
190 Там само. - С. 69-81.
191 Тамсамо.-С.194.
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Р П1ишкова на
•••

презентацzz книги

,, Ukrajinska nafeci
vychodniho Slovenska ((
у Пряшеві

2005 р.

й

обкладинки їі" книжок,
опублікованих
•

•

у спzвавторствz

з М Мушинкою.

Говорячи про своїх чеських друзів, я не можу не згадати учня І. Пань
кевича, видатного чеського мовознавця-структураліста Олдржіха Лешка

(1927-1997),

з яким я підтримував зв'язки від студентських років. У

1957

році ми разом з доц. І. Панькевичем та з А. Куримським їздили у діалек
тологічно-фольклорну експедицію до Курова, потім зустрічалися багато
разів, зокрема в його робочому кабінеті у Слов'янському інституті ЧСАН,

де він опрацьовував зібрані матеріали із експедицій. У співавторстві
з О. Лешком, Р. Шишковою ми видали частину експедиційних матеріалів
у книзі ,,Розповіді з Підкарпаття''

(1998),

видання якої він вже не доче

кався. У ній ми опублікували його некролог.

Після смерті О. Лешка справу вивчення закарпатоукраїнських гові
рок продовжила працівниця Слов' янського інституту Ружена Шишкова

(1937). До праці над проектом з вивчення мови східнословацьких русинів
українців вона залучила й мене. У співпраці з нею ми видали три книж

ки192 . Ружена у співавторстві видала підручник української мови для чехів,

192

Лешка О. , Шишкова Р., Мушинка М. Розповіді з Підкарпаття. Українські говjрки
'-'
"
Східної Словаччини. - Нью-Иорк, Прага, Київ, 1998. - 360 с.; Siskova R., Musinka
"
М. , MusinkaA. (ed.) Ukrajinska nafeci Slovenska. - Praha, 2005. - 180 s. + CD; Siskova

R., Musinka М. , Hrusovsky J. Vypraveni а pisne Rusinu z vychodniho Slovenska.
Jihokarpatska ukrajinska nareci v antentickych zaznamech. -Praha, 2009. - 312 s. + 2 CD.
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а також ,,Українсько-чеський'' та ,~есько-український'' словник. Останнім
часом вона інтенсивно працює над ,,Словником закарпатських говорів,, І.
Панькевича.
Ти писав про турне чеського гітариста Степана Рака по Закарпат

ті, яке розпочш~ося у Пряшеві з твоєю участю. Фактично ти пред
ставив Степана Рака громадськості Закарпаття. Будь ласка, розкажи
про нього.

Професор Академії музичного і театрального мистецтва

muzickych umeni)

Степан Рак

(1945)

(Akademie

належить до найзагадковіших по

статей чеської музики. До зрілого віку він не знав ні дату, ні місце свого
народження, ні імен своїх батьків.

Справа в тому, що його в ранньому дитинстві усиновило бездітне чесь
ке подружжя із м. Радотіна, яке забезпечило йому щасливе дитинство і
якісну музичну освіту. Прийомна мати Марія Ракова лише у

2008

році в

листі до прийомного сина (врученому йому після їі смерті) написала при
близно таке: ,,Твоя мати

-

Василина-Цецилія Сливка із села ПІандрово на

Закарпатті, медсестра Чехословацького корпусу генерШlа Людвіка Сво
боди, зШlишила тебе як однорічну дитину без яких-небудь документів у

дитячому притулку у Празі. Після двох років вона хотіла забрати тебе
на Закарпаття, однак ми категорично відмовилися виконати ії моль

бу, бо дуже полюбили тебе. А право було на нашому боці. Вибачай нам!
Пам'ятай, що на Закарпатті є в тебе брат і сестра від другого шлюбу
Василини!

''.

Після концерту у Москві на початку

2009

року Степан Рак розповів

про це журналістам, які знайшли Степанового брата Володимира Сливку
(водія вантажних автомашини) і привезли його на черговий концерт Рака
в Києві у квітні того ж

2009 року.

Зустріч двох братів відбулася перед очи

ма мільйонів глядачів в рамках популярної телепрограми ,,Жди меня''. На
жаль, з цієї зустрічі гітарист запам'ятав не багато, бо він не володів укра
їнською, а Володимир

-

чеською мовами.

Директор Музею Коменського у Пржерові Франтішек Гібл порадив ма

естро Ракові звернутися до мене як до знавця архівної справи і спеціаліста
з питань Закарпатської України.

У празькому Військовому історичному архіві я знайшов справу Васи
лини Сливки. З їі евіденційної карти я, між іншим, довідався, що вона

-

православного віросповідання. У книзі хрещених Православного храму

св. Кирила і Мефодія в Празі я знайшов запис, що там

14 серпня 1945 року

був похрещений позашлюбний син Василини Сливки Степан, народже
ний

8 серпня 1945 р.

У Державному архіві Закарпатської області мені вдалося роздобути
судову ,,Справу'' Василини (,,Дело''

тримання на кордоні в

1941

No

С

- 3868 - 36

аркушів) про їі за

році, перебування у слідчому ізоляторі, засу-
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Степан Рак,
Микола Мушнка та

Альфред Стрейчек,
Ужгород

2011

дження ,,трійкою'' на три роки таборів ,,за нелегальний перехід кордону'',

післявоєнні заяви Василини про реабілітацію та надання посвідки про
роки проведені в слідчому ізоляторі, таборах тощо.
У Хусті я кілька разів зустрічався з їі сином Володимиром, сестрою

Марією та іншими людьми, які поінформували мене про післявоєнне жит
тя Василини Сливки.

Для проф. С. Рака усе це було великим відкриттям і він, разом із артис
том Альфредом Стрейчком вирішили дати на Закарпатті п'ять безкоштов

них концертів на пошану Василини Сливки. Для концертів вони обрали
свою найпопулярнішу програму ,,Слава Коменському'', нагороджену пре
мією ЮНЕСКО.
Модеровані мною концерти, що відбувалися у Пряшеві, Ужгороді, Хус

ті, Олександрівці (кол. Шандрово) та Мукачево від

22

до

29

травня

2011

року, були надзвичайно успішними. Зокрема зворушливим був концерт
С. Рака та А. Стрейчка у дерев'яній церкви з

XVI століття в Олександрівці

та у Хусті. Брат Степана в Хусті після концерту влаштував для дорогих

гостей величавий фуршет у своїй хаті. На концерт прибула і їх сестра Люба

(1954) із Черкаської області, яка не

була на Закарпатті понад тридцять ро

ків. Зворушливим був концерт С. Рака на могилі матері в с. Буштино. Про
триумальну подорож С. Рака на Закарпатті із захопленням повідомляли за
соби масової інформації, а кошицька студія національно-етнічних передач
зняла про С. Рака та його концерти документальний телефільм (режисер

-

Люба Кольова, оператор

-

Ладіслав Чікі).

2 травня 2015 року Степан Рак присвятив окремий концерт своїй біоло
гічній матері під назвою ,,Тобі, моя мамо'' у Музеї Другої світової війни у
селі Грабінє біля Оттави (Моравія). Перед концертом я виголосив промову

про життя його біологічної матері Василини Сливки.

Про Степана Рака, його матір Василину та концерти я написав кілька
статей 193 і навіть наукову студію, якими увів його ім'я в українську му-

193

Мушинка М. З гітарою навколо світу. Славний музикант Степан Рак приїздить до
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•

Микола Мушнка, Альфред Стрейчек, Степан Рак та Юрій Глеба
в Ужгороді, 2011 р.

зичну культуру

194

• Зараз я готую окрему книжку про Степана Рака та його

матір Василину, яка б мала появитися українською та чеською мовами.
Зворушлива розповідь про нещасну долю жінки, яка, по суті закінчи
лася геппіендом, бо якби Степан залишився у своєї біологічної матері,
він би не став усесвітньо визнаним гітаристом та композитором. Та
ти писав і про інших чеських та словацьких друзів Закарпаття.

До групи щирих друзів Закарпатської України слід віднести і таких
чеських вчених як Еміл Голуб

(1847-1902), Адольф Черний (1864-1952),
Франті111ек Ржеrорж (1857-1899), Їржі Полівка (1858-1933), Лубора Ше
дерле (1865-1944), Ченєк Зібрт (1864-1932), Їрю Краль (1893-1975), Ма
тій Мурко (1861-1952), Їржі Горак (1884-1975), Карл Хотек (1881-1967)
та

•

•

lHITTl.

Із словаків: Самуела Цамбеля (1856-1909) та Йозефа Шкультеті

(1853-1948). Усі вони особисто або через листування спілкувалися з Воло••

димиром Гнатюком. Іх листи я знайшов у львівських архівах і використав
у своїх наукових працях, зокрема в монографіях про В. Гнатюка. Листи
нас -на свою батьківщину // Старий замок. -Мукачево,

201 О. -No 15. -С. 20.; його

ж : Чеські артисти Степан Рак та Альфред Стрейчек по дорозі на Закарпаття дали
концерт у Пряшеві // Нове )КИття.

-

Пряшів,

2011. - No 21-22. - С. 5.; його ж: Чеський

гітарист Степан Рак знай111ов на Закарпатті свою батьківщину // Свобода (Нью~

Иорк), 2011.

-No 28. -С. 16.; його ж: Степан Рак вшанував маму на достойному рівні
// Пороги (Прага), 2012. - No 19. - С. 4.
194 Мушинка М. Чеський гітарист та його закарпатоукраїнська біологічна мати Василіна
Сливка // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. -Ужгород, 2012. с. 46-59.
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Обкладинка фотоальбому
Рудольфа Гулки. Прага,

2016.

деяких чеських та словацьких

кореспондентів

В.

Гнатюка

я опублікував 195 •

Їржі Горак (1884-1975) був
опонентом

••

моє1

••

кандидатсько1

дисертації про В. Гнатюка та
автором

•

••

вступно1

статт1

до

мною упорядкованого науково

го збірника на його пошану
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•

На окрему увагу заслуговує

постать РудольфаГул:ки (1887-1961 ), який у 20-х роках жив на Закарпатті. Він
їздив до В. Гнатюка у Львів, а після Другої світової війни був найактивнішим
перекладачем літератури з української мови на чеську. В архіві Слов'янської

бібліотеки у Празі зберігаються листи 41 його коресподента з України.
Мало

хто

знав,

що

він

був

і

чудовим

фотографом.

Нещодавно

у Слов'янській бібліотеці в Празі була виявлена коробка з майже

4 400

фотографіями (позитивами та негативами) Рудольфа Гулки, серед яких
є

1451

світлина з території Закарпатської України

1920-1928

років.

173

із них (переважно кольорових) увійшли у двомовну книгу Ганни Опле
штілової та Лукаша Бабки

,, ]никнутий світ Підкарпатської Русі у фо
тографіях, Рудольфа Гулки '' 197 • Окрім того, ця книга містить 28 світлин
Р. Гулки з Моравії (7), Словаччини (16), Хорватії (2), Італії (1 ), Африки (2) та
,Jнвентарний список усіх документів з тематикою Підкарпатської Русі''.
Я разом з А. Пілатовою мав честь бути рецензентом рукопису цієї праV

195 Musinka М. Volodymyr Hnat'uk а Cechy. Pfispevek k ukrajinsko-ceskym kulturnim stykum. Cesky lid. - Praha, 1968. - С. 2-3. - S. 188-192.; його ж: К problematike narodopisneho vyskumu Ukrajincov na vychodnim Slovensku // Slovensky narodopis. Bratislava,
1969. - С. 2-3. - S. 407-410.; [його ж]: Z korespondence Cechu s Volodymyrem Нnat'ukem. Pnspevek k dejinam cesko-ukrajinskych kulturnich styku // Slovansky pfehled.
- Praha, 1971 . - С. 4. - S. 304-310 [підпис - Міlаn Musinka]. (Листи Ф. Главачка, А.
Черного та Ф. Тіхого); його ж: Dopisy ceskych narodopiscu Volodymyru Нnat'ukovi. Pnspevek k 100. vyroci narozeni V. Нnat'uka (1871-1926). (J. Polivka, С. Zibrt, L. Niederle,
М. Murko, J. Horak) // Narodopisny vestnik Ceskoslovensky, VП/1-2. - Bmo, 1972. - С.
1-2. - S. 199-224.
196 Слово в дорогу академіка Їржj Горака // Науковий збірник Музею української
v

V

V

V

V

культури у Свиднику. Т.

3. Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. - Пря1пів,

1967. - с. 7-8.
197 Babka L. - Oplestilova Н. Zmizely svet Podkarpatske Rusi ve fotografiich Rudolfa Hulky
(1887-1961)- The Lost World of Subcarpathian Rusi in the Photographs ofRudolfHulka
(1887-1961). - Praha, 2014, 292 s.
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ці. В післямові до книги про це сказано:

,,Zvlastnipodekovani patfi Mikulasi
Musinkovi а Agate Pilatove za vecnou ротос pfi zpracovani rukopisu knihy,
vysvetleni fady mistnich vyrazй, za pfiblizeni zivota а kultury Podkarpatske
198
Rusi а ротос pfi identifikaci mnoha Hйlkovych zaverй '' •
Я вважаю книгу найвизначнішим фотоальбомом в історії Закарпатської

України. Альбом фотографій із Закарпаття конче потрібно видати й укра••

ІНСЬКОЮ МОВОЮ.

Більш детальний аналіз цієї цінної праці подала моя дружина Магда
Мушинка в доповіді, виголошеній на Міжнародній науковій конференції

,,Ерделівські читання''

13-14 травня 2013 року

199

•

Якщо не помиляюся, то останньою твоєю книжкою була моногра
фія про Василя Капішовського.

Із

пря111lвських

культурно-громад

ських та політичних діячів я найбільше
поважав Василя Капі111овсь:кого

2002)
•

1

(1914-

за його чесність, послідовність
•

•

в1ман1сть

•

справ~,

яку

вважав

єдино

правильною. Він, як професійний розвід

ник Червоної армії у Словаччині, ставши
об'єктом зради, пройшов кількома сло
вацькими в'язницями, а завершив строк

свого покарання у таборі смерті Маутха
узен. У 50-х роках знову був репресоваV

V

•

нии, на цеи раз комун1стичною владою

-

за ,,український буржуазний націона

лізм'', та це його не зламало.
У
•

1960

дом1гся

ного

році він на моє прохання

заснування

кабінету

•

науково-досл1д-

народної

словесності
\J

при Університеті ім. П. И. Шафарика

Портрет В. Капішовського
роботи Єви Бісе

в Пряшеві, який став місцем моєї робо

ти (та колеги Михайла Гиряка).

У

1965 році В. Капішовський, будучи депутатом Словацької Національ

ної Ради та головою ЦК КСУТ, вберіг мене від арешту в Радянському Со

юзі, заявивши органам державної безпеки Чехословаччини, що я везу ру
копис І. Дзюби ,,Інтернаціоналізм чи русифікація?'' на його замовлення

198

-

Переклад: Окрема подяка належить Миколі Мушинці та Аrаті Пілатовій за ділову
•

•

•

•

допомогу при опрацюванн1 рукопису книги, поясненн1 ряду м1сцевих вираз1в , за

наближення життя і культури Підкарпатської Русі та за допомогу при ідентифікації
багатьох світлин (с.

199

209).

Мушинка М. Невідома колекція художніх фотографій Рудольфа Гулки із
Підкарпатської Русі

1920-1928 років // Науковий вісник Закарпатського
інституту. - Ужгород, 2013. -No 4. - С. 33-42.

художнього
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щоб довідатись, що діється в Україні в на
ціональному питанні. З того часу ми стали
добрими друзями, а пізніше й родичами
(я одружився з його племінницею Магдою
дочкою його сестри Марії).

-

У часі, коли я мав сувору заборону дру
куватися,

В.

Капішовський,

ризикуючи

своєю кар'єрою, опублікував кілька моїх

.

.._,

статеи

ПІД

..

.

сво1м

пр1звищем,

наприклад,
~

обширний некролог про правника Иосифа
2 00

Маркова

та ювілейну статтю про балет
201

мейстера Володимира Лібовицького

.

Я записав спогади на В. Капішовсько•

•

•

го на магн1тну стрІчку, в1дредагував

•

1 ПІД-

готував до друку. Вони були опубліковані

Обкладинка книги

окремою книжкою

М Мушинки про

202

під його прізвищем.

Вже після реабілітації я присвятив В. Ка

В. Капішовського,

Ужгород,

•

пішовському дві ювілейні статті 2 03 та не

2014

кролог204. Із нагоди

1ОО-річчя

з його дня

V'

народження я перевидав

иого

спогади

в

Ужгороді, розкривши історію їх написання205 та влаштував у Центрі укра
їнської культури в Пряшеві семінар з виставкою його праць, документів
2 06

про його життя, орденів та медалей

.

Ти також мав інтенсивні зв 'язки з духовенством. Будь ласка, роз
кажи про декого з них.

Найтісніші стосунки я підтримував із главою Української автокефаль

ної православної церкви Мстиславом, в мирі Степаном Скрипником

(1898-1993)- племінником Симона Петлюри
200

Капішовський В. [Мушинка М.] Життя і наукова діяльність О. О. Маркова // Дукля.
Пряшів,

201

1977. -No 6. -

С.

67-74.

С.

-

Пряшів,

1994. - No 26. -

С.

2.

204

Пряшів,

1999. -

Мушинка М. Відійшов визначний педагог, науковець і громадсько-політичний діяч.

2002. -No 17-18. -

С.

2.

Мушинка М. Вірний син Пряшівщини. Житгя і політично-громадська діяльність
Василя Капішовського. До

rражда, 2014. - 200 с.
206

// Нове житгя. -

2.

[Некролог] // Нове житгя. - Прятuів,

205

80 // Нове життя. -

[Без підпису]; його ж. ,,Не маю за що ганьбитися''. До

85-ліття від дня народження Василя Капі111овського
С.

Пряшів,

1988. - 198 с.

Мушинка М. Людина, загартована в боротьбі. В. Капішовському

No 29-30. -

// Дукля. -

74-76.

Капішовський В. Мрії та дійсність.
Пряшів ,

1ОО-річчя від дня народження. -

Юрась Ю. Відзначення 100-річчя Василя Капішовського

2014. - No 14. -

-98-

С.

2.

-

[Некролог].

Капішовський В. [Мушинка М.] Володимиру Лібовицькому- 70

1976. - No 6. 202
203

(по лінії матері).

Ужгород: Видавнит~тво

// Нове життя. -Пряшів,

Владика Мстислав разом з подружжям Мушинків та його
секретаркою Я. Павловською. Бавнд-Брук,

Навесні

1968

1989.

року в Чехословаччині офіційно скасували цензуру, на

слідком чого став необмежений ввіз друкованого слова із капіталістичних
країн. Я, як секретар Дослідного кабінету україністики Пряшівського Уні'-і

верситету ім. П. И. Шафарика, роздобувши каталог із адресами україн•

•

ських видавництв за кордоном, звернувся до них 1з проханням над1слати

нам їхні видання. На мій заклик крім інших відгукнулося Видавництво
УАПЦ в Саут Баунд-Бруку (США), очолюване тоді митрополитом Мстис
лавом. Видавництво надіслало нам кілька десятків своїх видань.

Після окупації Чехословаччини військами Варшавського договору в
серпні

1968

року політичну цензуру було відновлено. Приплив книжок із

Заходу припинився, а вже отримані книжки були означені ярликом ,,Про

гібіт'' і вилучені з бібліотек. І через ці книжки мене звільнили з роботи.
Та з Мстиславом (як і з іншими своїми кореспондентами із Заходу) я не
перестав листуватися. У березні

1969

року в мене народився син Олесь

-

і я жартома запросив Мстислава на хрестини: мовляв, будете хрещеним
батьком. Він моє запрошення прийняв, і ми продовжували інтенсивно лис
туватися, тепер вже як ,,кум Степан'' з ,,кумом Миколою''. У моєму архіві

є

1ЗО листів Мстислава до мене.

Це листування дало плідні результати, бо
207

,,кум Степан'' опублікував дві мої книжки

і кілька моїх статей в редаго

ваному ним ,,Українському Православному Слові''208 .

207 Микола Вірук [Мушинка М.]. Книжковий знак шестидесятників. -Бавнд Брук
(США), 1972. - 304 с.; його ж: Науковець з душею поета. До 60-річчя народження
Ореста Зілинського (1923-1976)-Бавнд-Брук, 1983. -58 с.
208 Мушинка М. Колеса крутяться. Кн. 2. Бібліографія/ Уклад. О. Мушинка. - Пряшів,
1998. - 125 с.
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Час від часу він радився з і мною про те, яку книжку з давнішої україн
ської фольклористики перевидати. Я порадив йому опублікувати "Україн
ські казки і прислів'я" Матвія Номиса (Симонова) від

1864 р. 209 .

Мстислав

перевидав ,Дрислів 'я" Номиса у шкіряній бібліофільській книзі разом
з матеріалами наукової конференції, влаштованої митрополитом із нагоди

120-ліття першого видання цієї унікальної збірки українських прислів'їв

та приказок210 • Я привітав цю книгу двома рецензіями 211 •
У серпні

1989

року ми з дружиною відвідали Мстислава у Бавнд

Бруку2'2, а вже через два роки я зустрівся з ним у Києві. Ми кілька разів
зустрічалися з його дочкою Тамарою в Торонто та сином Ярославом і не
вісткою Софією в Едмонтоні та Києві.
На конференції до 100-ліття з дня народження Мстислава у Києві

(1998

р.) я виголосив доповідь про свої взаємини з ним 213 •

Не менш тісні стосунки в тебе були і з представниками Греко-ка
толицької церкви.

Цю тему слід розпочати з єпископа Петра Павла І ойдича (1888-1960)

-

засновника Греко-католицької руської гімназії у Пряшеві

якої я був від

194 7 року.

( 1936),

учнем

Вже у першому класі префект гуртожитку Петро

Бунганич у рамках культурно-громадської діяльності навчив мене декла
мувати байку Крилова "Стрекоза и муравей". У читанні цього твору я до
сяг значної майстерності. Одного разу до нас у гуртожиток завітав Пре

освящений Владика. Йому дуже сподобалася байка в моєму виконанні і
він, сидячи у кріслі, покликав мене підійти і простягнув мені праву руку з
золотим перстнем, який я мав поцілувати. Та цього я не знав і замість по

цілунку потряс його руку і сказав "Сервус! "(значить привіт). Весь зал ви
бухнув бурхливим сміхом. Єпископ, побачивши моє збентеження, пригор-

209

Перше видання: Номис С. Українські приказки, прислів'я і таке інше.

-Петербург,

1864 (15

-

Санкт

ООО записів).

210

Мушинка М. Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше. -Бавнд-Брук,

211

Мушинка М. Найвизначніший збірник українського фольклору ХІХ ст.: Номис

1985 // Нова думка. -

Вуковар (Югославія),

1986. -№ 57. -

С.

37-38 (рец.).

М. Українські приказки, прислів'я і таке інше.

-

Вуковар (Югославія),

1986. -№ 57. -

С.

- Бавнд-Брук, 1985 // Нова думка.
37-38; його ж: Відродження Номиса-

-Симона. До перевидання найвизначнішого українського фольклорного збірника //

Український православний календар на
С.

212
213

1987

рік.

-

Бавнд-Брук (США),

1987. -

157-159.

Мушинка М. Колеса кругяться. Книга І. Спогади. -Пряшів,

1998. -С. 147-150.

Мушинка М. В Києві Мушинка М. Найвизначніший збірник українського фольклору
ХІХ ст.: Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше.
Нова думка .

-

Вуковар (Югославія),

1986. -

№

57 . -

С.

37-38;

-

Бавнд-Брук,

1985 //

його ж: Відродження

Номиса-Симона. До перевидання найвизначнішого українського фольклорного
збірника // Український православний календар на

1987

рік.

-

Бавнд-Брук (США),

1987. - С. 157-159.
Про взаємини Патріарха Мстислава з Пряшівщиною
№

25-26. -

- 100-

с.

5.

//

Нове життя.

-

Пряшів,

1998. -

нув мене до себе і нагородив цукеркою .

Микола Мушинка

Пізніше, коли він заходив у школу або

Розсадник

гуртожиток (а це було доволі часто),
завжди питав: ,,А де той мій товариш,

в11ховування і11телігенції

що сказав мені "сервус"? І давав мені

русинів-українців

цукерку.

У

Словаччини

2000

році до 60-річчя заснування

До 75-річчя

Пряшівської гімназії я написав окрему

Пряшівської гімназії з українською мовою

працю, в якій вперше представив його

навчання

як її засновника 214 • До того часу його
роль у заснуванні цього учбового закладу замовчувалась.

Брат єпископа Корнелій І ойдич
був парохом у моєму рідному селі Ку
рові

(1918-1941).

З його рук я прийняв

тайну хрещення.

Уже

після

лицької церкви в
неної в

1950

Пряшів

році (заборо

Праця М Мушuнкu про історію

році) я зустрівся з репре

Пряшівської гім назії; заснованої

1968

сованим єпископом Василем Гопком

( 1904-1976),

2012

оновлення Греко-като

П. П. f ойдuчем

який походив із сусідньо-

го з моїм Куровом села (Грабське), і
був моїм земляком. Зближувала нас і спільна національна орієнтація: ми
вважали себе українцями. Після реабілітації Греко-католицької церкви
у

1989 році словацькі засоби

масової інформації, а також ієрархія греко-ка

толицької церкви, представляли єпископа В. Гопка як словака (і продовжу
ють робити це і сьогодні). Я виступав у пресі категорично проти такого
трактування його національності. До

1ОО-ліття з дня народження єпископа

я опублікував статтю в американській "Свободі" 215 та у пряшівському "Но
вому житті" 216 •
Першим єпископом Пряшівської греко-католицької єпархії після ії
реабілітації в

Іван Гірка

1989 році не став

а словак Ян Гірка, а не Василь Гопко.

(1923-2014) за своїм походженням не був словаком, а сином

учасника Української Галицької Армії, який після її поразки у польсько

українській війні опинився у Чехословаччині, одружився з русинкою із
с. Абрамівці біля Пряшева, де в них народився син Іван . Батьки віддали

214

Мушинка М . Розсадник виховання інтелігенції русинів-українців Словаччини. До

215

Мушинка М . Українець Пряшівщини

75-річчя гімназії з українською мовою навчання .

- Пряшів, 2012. - 16 с .
- мученик за віру. До !ОО-ліття з д ня
народження єпископа Василя Гопка (1904-1976) // ,,Свобода" (Нью-Йорк), 2004. № 19. - С. 18. Передрук : Патріархат. -Л ьвів, 2004. - Ч. 2. - С. 22-23.

216 Мушинка М . Послідов ник Г ойдича. До І ОО-ліття з дня народження Благословенного
Василя Гопка (1904-1976) // Нове життя. - Пряшів, 2004. - № 16-17. - С. 3-4.
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Інтерв'ю єпископа І. Гірки з М Мушинкою. Пряшів,

1990 р.

його до вже згадуваної Греко-католицької руської гімназії у Пряшеві, по
її закінченню

-

до Руської греко-католицької семінарії там же, згодом на

теологічний факультет Карлового університету в Празі, де він

1949

31

червня

року прийняв сан священика з рук єпископа В. Гопка.

Після ліквідації Греко-католицької церкви у
ваний, однак після її реабілітації

21

грудня

1950 році він був
1989 року папа Іван

репресо
Павло П

іменував його єпископом. Я записав з ним одне з перших інтерв'ю, в яко
му він визнав своє українське походження і власноручно його підписав
ся по-українськи ,Jван Гірка" 21 7 . Усі інші документи він підписував по
словацьки

,.,Jan Hirka ".

У моєму приватному архіві є дві досі неоприлюд

нені відеокасети, пов'язані з біографією єпископа Я. Гірки: посвячення
єпископом дзвона вс. Ряшів Бардіївського округу та урочиста інтронізація
о. Івана Гірки на пост єпископа у Пряшівському кафедральному храмі св.

Івана Хрестителя

17 лютого 1990 року218 •

Ти був особисто знайомий і з секретарем єпископа Петра Павла 1ой
дича Степаном Саболом, більш відомим під псевдонімом "Зореслав".

Із уродженцем Пряшева о. Севастіаном Саболом-Зореславом

2003),

(1909-

визначним поетом, науковим та церковним діячем я був заочно зна

йомий ще із кінця 60-х років . Багато цікавого я довідався про нього від о.

217

Мушинка М. Я люблю русинів . Розмова з новоіменованним єпископом Пряшівської
єпархії Монс. Іваном Гіркою // Нове житrя.

218

-

Пряшів,

1990. - № 7. -

С.

5.

Мушинка М. Такого ще Пряшів не зазнав. На висвяченні Монс. lвана Гірки // Нове
житrя.-Пряшів, 1990.-№8.-С . 1 , 3.
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о. Севастіан Сабол-Зореслав,
М Мушинка та Л Бабота під
час його відвідин Пряшева
у

Степана Папа, а влітку

1990 р.

1990

року

зустрівся з ним у Пряшеві, куди він
приїхав після 42-річного екзишо.

',

Під час цих коротких відвід

ин Пряшева я провів з ним довге

інтерв'ю 219 , в якому він, вперше
•

•

•

ПІСЛЯ ДОВГИХ РОКІВ розлуки З р1д•

ним

•

мІстом,

розпов1в

про

своє

життя і творчість. Правда, ще ра

нjпrе в газ. ,,Нове життя'' 220 була
'-'

опублікована стаття И. Шелепця

про Зореслава, а в ж. ,,Дукля''

22 1

-

стаття Любиці Баботи та Михайла Романа з добіркою віршів Зореслава.
Моє інтерв'ю стало вдалою спробою повернути ім'я славного сина

Пряшівщини Україні. Із Пряшева Зореслав поїхав до Ужгорода, де його
'V

•

щиро пpLLL.LLJLI.J...I

Вже після смерті Зореслава до
у

2009

1ОО-ліття

з дня його народження

році в Ужгороді була влаштована міжнародна наукова конферен

ція, на якій мені довелося виступити з доповіддю. Про цю конференцію
я поінформував світове українство на хвилях радіо ,,Свобода'' та у нью

йоркському щоденнику з такою ж назвою 222 •
Подібну конференцію ми влаштували й у Прятттеві, там я також виголо

сити доповідь223 •

2 19

Мушинка М. ,,Доля Пряшівщини близька моєму серцю''. Інтерв'ю з поетом Зоресла
вом-Севастяном Саболом // Дукля. - Пряшів,
'J

220
221

Шелепець И.

Бабота Л., Роман М. Повернення поета Зореслава // Дукля. -Пряшів, І 990. С.

222

1990. - No 5. - С. 37-43.
Забутий поет // Нове життя. Пряшів, 1990. - No 8. - С. 5.

50-58.

Мушинка М. Закарпатські українці вшанували
'J

-

Нью- Иорк,

201 О. -No 3. -

С.

17. Передрук:

1ОО-річчя Зореслава // Свобода.

До 100-річчя від народження о .

Севастияна Сабола-Зореслава ЧСВВ // Християнський голос. - Мюнхен,

2. -

С.

2.

2010. -

Ч.

Передрук мовою русинів Войводини: 100-рочнїца од народзеня Зореслава //

Руске слово.

223

No 4. -

-

Нови Сад,

2010. -

Ч.

1-2. -

С.

2.

Мушинка М. Своє життя присвятив Богові й рідному краю. До

1ОО-річчя від
народження о. Севастіяна Сабола-Зореслава ЧСВВ // Благовісник. - Ч . 1. - С . 12-18.;
його ж: Поет і свят1tеник у ретроспекції. Вшанування 1ОО-ліття з дня народження о.
Севастіяна Сабола у Пряшеві // Нове життя. -Пряшів , 2010. -No 5-6. - С. 1, 5.
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Обкладинки частини книжок о. Степана Папа,
виданих після його смерті з ініціативи М Мушинки

І
'
І
І

І
і

'

j

І

У 70-80-х роках, у Пряшеві тебе часто можна
було побачити в товаристві священика та на
уковця Степана Папа. На наукову конференцію до
120-ліття з дня народження Володимира Гнатюка
ти покликав у Пряшів монах,а-василіяна Анастасія
'-J

Пекара з Нью-Норку. Про монах,а-васш,,іляна Марі-

ана Поташа ти опублікував кілька статей. Якими були твої особисті
стосунки з цими трьома визначними історика.ми Греко-католицької

церкви на Закарпатті?

Найбільш інтенсивні взаємини в мене були із о. Степаном Папом

1990),

(1917-

священиком Греко-католицької церкви, колитттнім членом Проводу

ОУН на Закарпатті, відповідальним за ідеологічну роботу та чільним ор
ганізатором українського Пласту. У

1950 році він ніби формально прийняв

православ'я (аби залишитися у своїй парафії в Нижній Рибниці), однак
православний єпископ, переконавшись, що перехід на православ'я не був
щирим, у

1953

році позбавив його сану свm1~еника. С. Пап повернувся до

Греко-католицької церкви (тепер вже підпільної), а після відновлення її ді
яльності в

Після

1968 році став одним із найактивніших борців за їі реабілітацію.
легалізації Греко-католицької церкви у Словаччині в 1989 році

він став пристрасним борцем за збереження і-і первісного українського
(руського) характеру. Живучи в м. Кошице, він, як головний (і єдиний)
редактор українського журналу ,,Благовісник'', щомісяця приїжджав до
Пряшева (де друкувався журнал) і майже завжди заходив до мене, аби по
зичити рідкісні книги з моєї бібліотеки і дарував мені кожну свою роботу
(а я йому свої). Це нас зблизило. Пізніттте він відвідував мене у пастушій
колибі в Курові і Кружльові та на кочегарці у Пряшеві.
Будучи важко хворим, Степан у

1989 році подарував мені машинописні

копії своїх непублікованих праць, мовляв: ,,Ви є молодшими за JUeнe, до-
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о. Степан Папп

живетеся до скасування комуніс
тичного режиму та проголошення

незалежності України; подбайте
про опублікування цих праць, над
якими я працював багато років і при усій скромності можу сказати, що

вони є новим словом у дослідженні історії мого рідного краю!

чнішою з цих робіт був тритомник ,,Історія Закарпаття''

224

''.

Найвизна

, який я видав в

Івано-Франківську зі своєю обширною передмовою про життя і діяльність

автора ,,Терниста дорога священика-народолюбця '

У

1225

•

2015 році ужгородське видавництво ,,rражда'' (директор ІванРебрик)

видало його книгу ,,Велика боротьба'' (з моєю передмовою) про майже
тисячолітню боротьбу русинів т. зв . ,,історичного'' Закарпаття (русинів ни
нішньої Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини) за свою національну
ідентичність22 6 • Це, по суті, історія Закарпаття від найдавніших часів до
кінця Другої світової війни. Основний наголос автор поставив на жорсто

ких діях мадярських фашистів після окупації Карпатської України

1944

1939-

років (яких зазнав на власному тілі) та на словакізації Греко-като

лицької церкви після Першої світової війни.
Щоб ім'я Степана Папа залиттталося у пам'яті людей, я присвятив йому
декілька статей 227 • У рукописах (в родичів дружини о. Степана Папа вс.
Середнє Ужгородського району) залитттається ще кілька інших його непу-

224

Пап С. Історія Закарпатrя. - Івано-Франківськ. Видавництво ,,Нова Зоря''.

2001. - 560 с.;

Т. ІІ.

- 2002. -447 с. ;

Т. Ш.

- 2003. - 648

-

Т. І.

-

с

225 Мушинка М. Терниста дорога священика-народолюбця // Там само. - Т. І. - С. 3-9.
226 Пап С. Велика боротьба. - Ужгород: В-во ,,rражда'' . -2015. - 380 с.
227 Мушинка М. Терниста дорога священика-народолюба. Степан Пап // Краянка. Ужгород, 1994. - No 1. - С. 98-110.; його ж: Отець Степан Пап. Найвизначніший
український священик Пряшівщини. [Некролог] ІІ Християнський голос. - Мюнхен,
1990. -No 18. -С 2.; його )І<: А ми його не помічали. Степан Пап. [Некролог] // Нове
життя. - Пряшів, 1990. - No 11. - С. З.; його ж: З нагоди недожитого ювілею (80-ліття
о. Степана Папа) // Нове життя. - Пряшів, 1997. -No 29-30. - С. 5. (Без підпису) ; його
ж: Иосиф r аганець в освітленні Степана Папа // Верховина. Збірник наукових праць
на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. - Дрогобич, 2003. С. 177-185.; його ж: Я іду слідами Духновича. (До 20-річчя від дня смерті о. Степана
Папа // Дукля. -Прятттtв, 2010. - No 1. - С. 52-55.
'J

- 105 -

З о. Н Петрашевичем
в

Erepi 90-і роки.

блікованих праць, серед них коментована бібліографія його праць на тему
історії Закарпаття та на духовні теми

(83 позиції), а також надзвичайно

цінні спогади про обставини, в яких йому доводилося видавати релігій

ну літературу в 1945-1981 роках у Пряшівській Греко-католицькій єпархії

(26 машинописних сторінок).
За посередництвом Степана Папа я познайомився з найвизначнішим

дослідником церковного співу Закарпаття, уродженцем Пряшівщини
о. Никифором Петрашевичем

(1915-2013), який в 1968 році у празькій

грамофонній фірмі ,,Супрафон'' наспівав чотири довгограючі пластинки
духовних пісень Закарпаття, що стали наочним посібником церковнго співу
для адептів на священиків та дяків відновленої Греко-католицької церкви
у Словаччині та Закарпатській Україні.

Пізніше ми з дружиною відвідали його у старечому домі для свяще
ників ум. Егері в Угорщині, де він інтенсивно працював над кирилични
ми рукописами пісенників, що зберігалися в бібліотеці Угорської академії
наук у Будапешті та в Егерській архи~11искотській бібліотеці. Він також
позаштатно викладав фольклористику ( обрядовість русинів) в Будапешт

ському університеті. У

1992 році о. Никифор повернувся у Словаччину,
був парохом у кількох парафіях, однак в 2000 році виїхав в Угорщину, де
й помер на 98 році життя. Иого праці про історію та музику східної хрис~

тиянської церкви розкидані в різних (переважно угорських) часописах і

збірниках заслуговують на видання українською мовою. Вони б стали цін
ним надбанням української музикології.
о. Атанасій Пекар

(1923-2011) -

монах-василіян, визначний істо

рик церкви Закарпатської української національної орієнтації, який із

1947 року жив у США, де був професором Візантійської католицької семі
нарії. Автор численних наукових праць з історії Греко-католицької церкви,
з яких найвизначнішою є двотомник

,J[apuc історіі" церкви Закарпаття''

(1967-1997), яка зазнала кілька перевидань.
Я познайомився з ним заочно через С. Папа в

1968 році й систематич

но одержував від нього не лише його праці (деякі з них я рецензував),
а й праці інших авторів

228

228

•

Мушинка М. Науковий збірник Отців Василіянів. [Записки Чину св. В. Великого.
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о. Атанасій Пекар

.

'-'

z иого

книга

Нариси історії

церкви Закарпаття
.;,

..

,;,;.,.

ІJАРИGИ ICТr>PfI ЦЬDИ
з~шття
Тшt І

У

1991

році я запросив його до Пряшева на наукову конференцію ,,Від

НТШ до УВУ'', на якій він виголосив доповідь про зв'язки В. Гнатюка з
229

Ю. Жатковичем

• Із Пряшева він поїхав на рідне Закарпаття, де також ви

ступив на науковій конференції. Я листувався з ним до кінця його життя і

попрощався з ним некрологом
о. Маріян Поташ

230

•

(1918-2006) -

уродженець Пряшівщини, монах-ва

силіян, греко-католицький мученик за віру, доктор теології. Із

1968 року він

1948

до

сидів у тюрмах (часто у спільних камерах з високими пред-

Обкладинки книжок о. М Поташа
з присвятою М Мушинці

/{-~U.

~

t/

-i--1,

1·~
р-,

~

OJ,

#•• .
.,

е,І( ,, ~

,

4tt 'І': \А~ '< .,(

Секція ІІ, т. XV., вип. 1-4. Ред. А. Пекар, Рим, 1996, 556 с] // Свобода. - Нью-Йорк,
1996. - No 189. - С. 2-3.; його ж: Найвизначніша монографія про історію церкви
Закарпаття: А. Пекар. Нариси історії церкви Закарпаття. Т. ІІ. - Рим, Львів, 1997. 492 с. // Свобода (Нью-Йорк), 1966. -No 23. - С. 14.
229 Пекар А. Стосунки Володимира Гнатюка з Юрієм Жатковичем // Збірник Від НТШ
до УВУ. Матеріали конференції. - Пряшів, 1992. - С. 58-70.
230 Мушинка М. о. Анатасій Пекар, ЧСВВ. - найвизначніший дослідник історії церкви
Закарпаття // Благовісник. -Пряшів, 2011. - Ч. 11. -С. 10-12.
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М Мушинка з
о. М Поташом

ставниками церков та світської влади) або був на примусових фізичних

роботах. У 1968 році ініціював ексгумацію останків владики Петра-Павла

r ойдича, замученого в леопольдівській тюрмі, і їх перепоховання у Пря
шівському кафедральному храмі.

Маріян Поташ був ігуменом Василіянських монастирів у Пряшеві та
Красному Броді. Він - автор численних праць на релігійні теми, з яких най
визначнішою є двотомник про життя блаженного єпископа Прят11івської

греко-католицької єпархії Петра Павла rойдича ,,Життя віддане Богові''
(Львів, 1994), яке в Україні витримало три видання, а у Словаччині було пе
рекладено словацькою мовою під назвою

,,Dar lasky '' (1999) та фотоальбом

про життя єпископа-мученика (Пряшів,

2004).

У рукописах залишається

кілька десятків інших його праць, які конче потрібно опублікувати.
Я з о. Маріяном був знайомий із

1947 року, коли одинадцятирічним

учнем гімназії ходив на його духовні вправи у Пряшівському монастирі

оо. Василіянів. Саме тоді при Пряшівській Руській гімназії комуністи за
радянським зразком заснували Піонерську організацію (першу у Чехос
ловаччині).

Не раз ми із піонерських зборів тікали у каплицю Монастиря оо. Васи
ліянів, де з нами проводив набагато цікавіші заняття о. Маріян.
Та зблизились ми під час т зв. ,,нормалізації'', коли він очолив про
цес відновлення Греко-католицької церкви на українських позиціях231 •
Наші близькі стосунки тривали до останніх днів його життя. Я опубліку
вав ювілейні статті до його 75-ліття

232

, 85-ліття 23 3 та прорецензував його

231 В 70-80 роках священиків напівлегалізованої Греко-католицької церкви виховував
римсько-католицький богословський факультет ім. св. Кирила і Методія у Братис

лаві, в який приймали студентів лише із закінченою гімназіальною освітою. Саме
таких студентів для заочного іспиту на атестат зрілості у Пряшівській українській

гімназії таємно готував о . Маріян . Деякі з них приходили до мене на консультації.
В один Святвечір десь в середині 80-х на чолі з о. Маріяном прийшли заколядувати
мені троє з них на кочегарку. Для мене ця ,,Коляда'' була великою несподіванкою і
запам'яталася на все життя.

232 Мушинка М. Свя11(еник вірний своєму родові (о. Маріян Поташ) // Дружно вперед. -

1992. - No 7. -

С.

10-11.

233 Мушинка М. Розмова з однодумцями. о . Маріян Поташ, ЧСВВ - соратник єпископів

rойдича і Гопка. До 85-літгя від дня народження та 60-ліття священства // Нове жит-
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Біля пам, 'ятноz· дошки
о. Івану Марtітичу у

Рахові. Справа:

І. Ребрик, о. В. Носа,
М Мушинка,

Н Ребрик,
М Мушинка,

М Косівський.

2015 р.

Внизу: присвята
І Маргітича на його

книзі подарованій
М Мушинці

книжки234 • Мій обширний некролог про його тернистий життєвий шлях

з'явився у Мюнхені та Новому Саді 235 •
Кілька разів я зустрічався з єпископом Мукачівська-ужгородської єпар
хії Іваном Маргітичем

(1921-2003),

зокрема на заходах пов'язаних із

вшануванням героїв Карпатської України. У

1996

році він запросив мене

до Ужгорода на наукову конференцію до 350-ліття підписання Ужгород

ської унії. У тому ж

1996

році ми з ним брали участь у міжнародній на

уковій конференції про Ужгородську та Берестейську унії у Слупську
у північній Польщі. До Слупська Владика привіз 20-членний хор Хреста
воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді. Прощаючись зі мною
він сказав, що їхній автобус з хором буде повертатися через Словаччину і
запропонував мені поїхати з ними. Я охоче погодився. Дорога у Словаччи-

тя. - Пряшів,

2003. - No 3-4. - С. 5. Передрук: ,,Розмови з однодумцями'' / Упор.
М. Мушинка М. - Пряшів, 2004. - С. 67-82.; його ж: Три ювілез о. Д-ра Маріяна
Поташа // Нове житrя. - Пряшів, 1993. - No 25. - С. 7.; його ж: Останній український
священик на Пряшівщині. З приводу житrєвого ювілею о. Маріяна Поташа // Патрі
архат. - Бавнд-Брук (США), 1993. -No 7-8. - С. 24-25.; його ж: Житrя єпископа-муче
ника у фотографіях. [М. Поташ. Петро Павло f ойдич, ЧСВВ - пряшівський єпископ
мученик. - Пряшів,

2004. - 172 с.] // Патріярхат. -Ч. З. - С. 19.
234 Мушинка М. Книга про єпископа-мученика [о. М. Поташ: Життя віддане Богові.
Львів, 1994] // Благовісник. -Пряшів, 1995. - No 4. - С. 2-4, 6. Передрук : Християн
ський голос. -Мюнхен, 1995. - No 10. - С. 5.
235 Мушинка М. Мученик за віру і родолюб. У Пряшеві помер відомий діяч на ниві
Господній о. Д-р Маріян Поташ ЧСВВ // Християнський голос. -Мюнхен, 2006. Ч. 6. - С. 4, Ч. 7. - С. 4. Передрук: Глас / Голос Союзу. - Нови Сад, 2006. - Ч. 9. С. 52-54.
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,...

.

ну замість запланованих
236

години

12 годин тривала 24

. Увесь цей час я сидів з владикою на

.

.

'-'

. .

одному подв1иному сид1нн1,

1 ми

наговорили-

ся досхочу. Тем для спільних розмов було в

нас багато: товариство ,,Просвіта'', угорський
концтабір ,,Ковнер'', Зореслав (Степан Са

бол ), Августин Волошин, Степан Клочурак,
Іван Панькевич, Володимир Бирчак, Корнел
Заклинський, Каленик Лисюк, Василь Мар"'

кусь, Степан Пап, Иосиф Тереля та багато

інших. Майже кожного з цих людей ми обоє
знали особисто, а я про кожного писав.

Об'єднувала нас і тимчасова спільна про

фесія
V

Могила Иосипа Терелі
в с. Нижнє Болотне

-

праця в колгоспі рідних сіл: він пра

цював у Боржавському, я -у Курові. Владика

кілька разів запрошував мене у Боржавське,
"'

та в мене ніколи не виходило приїхати. Иого
величавий храм у Боржавському та могилу

я відвідав лише в

2015 році.

З багаторічним в'язнем радянських таборів та психіатричних лікарень
'-"

Иосипом Терелею

(1943-2009) я познайомився в Ужгороді десь у середи-

ні 90-х років ХХ століття. Згодом я двічі відвідав його у Торонто, де в ньо
го було власне видавництво, в якому він окремою брошурою видав мою
працю ,,Політичний русинізм на практиці''237 • Я у Пряшеві видав три його

книжки

(,, Царство духа'',

,,Тіло і кров'' та ,,Нарис з історії католицизму''

(усі на його кошти) та опублікував чотири статті про нього в українській
пресі Чехословаччини та інших країн

238

•У

2015

році ми з дружиною Маг

дою та сім'єю Ребриків поклали квіти та запалили свічки на його могилі у
Нижньому Болотному.

У кількох статтях ти довів русько-українське походження майбут
ньої американської святої Міріям-Терези. Як це стшzося?

Десь наприкінці 60-х років минулого століття Павло Роберт Маrочій

(тоді стажист Дослідного кабінету україністики Університету ім. Шафари236 Хористи майже в кожному місті зупинялися на базарі аби щось продати та купити.
237 Мушинка М. Політичний русинізм на практиці. Редактор И. Тереля. Накладом Тов.
,,Хрест''. Тираж 20 ООО прим. - [Торонто, 1993] - 28 с.
....,
238 Мушинка М. Нашого цвіту по всьому світу. Моє єство завжди бунтувало ... Иосип
Тереля
- 80 річний // Дружно вперед. -Прятпів, 1992. - No 12. -С. 10-11.; його ж:
....,
Иосип Тереля -..., 50 річний // Нове життя- Пряшів, 1993. - N° 44. - С. З.; його ж: За
V

що розпинали Иосипа Терелю? До 50-ліття від дня народження // Карпатський край .
...,

- Ужгород, 1994. -No 1-2. -С . 49-50. Передрук:
И. Тереля: Царство духа. - Ужгород,
...,
1994. -С. 55-56 (післямова); його ж: Коли Иосип Тереля повернеться з вигнання в
Україну?// Літопис Бойківщини (ЗСА; Канада; Україна). - 2005. -Ч. 2. - С. 50-61.
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ка у Пряшеві, в якому працював і я) повідомив мені, що Ватикан після Дру
гої світової війни вирішив проголосити святим якогось американця (усі
свя·гі до того часу були європейцями). Після кількарічних розшуків жереб
пав на американську монахиню Міріям-Терезу Дем'янович

(1901-1927)
- авторку духовного трактату ,,Більша досконалість'' (Greater Perfection),
виданого після їі смерті і перекладеного на багато мов світу.
Беатифікаційна комісія встановила, що їі батьки походили з м. Бардієва
у Східній Словаччині і були греко-католиками. Негайно після шлюбу в

1884 році вони переселилися до м. Бейонне (Bayonne) в США, де в них
народилося семеро дітей . Тереза була наймолодшою.

Факт, що обоє батьків майбутньої святої походили зі Словаччини серед

словаків і у світі викликав справжню сенсацію. ,,Перша словачка буде бе
атифікованою !

''. В Римі у 1955 році з'явилася книжка Штефана Сенчіка
,,Кvet z bardejovskych zahonov'' (перевидавана кілька разів), в якій автор
однозначно твердив: ,,Demjanovicovci boli grecko-katotalickeho obradu, ale
slovenskej narodnosti. О ich narodnosti niet najmensich pochybnostf ''239•
Я зайнявся дослідженням родоводу предків Міріям-Терези і з'ясував,

що і їі батько, і мати, і дід, і бабуся й інші родичі були русинами. Усі пред
ки їі батьків прибули у Бардіїв із Пітрової, Комлоші (Хмельової), Андрі
йови, Орлова, Шеметківців та інших руських сіл, а оскільки у Бардієві
греко-католицької церкви до

1903 року не було, вони вінчалися й хрестили

дітей у найближчому руському селі Ряшеві. Результати своїх досліджень
над родоводом Міріям-Терези Дем'янович я опублікував українською 240 ,
словацькою

241

та англійською

242

мовами.

Серед словаків мої статті викликали величезну критику. Коли я був
змушений працювати кочегаром, торонтська газета

,,Kanadsky Slovak'' на

звала мене ,,комуністичним ідеологом'', в якого ніби уряд Чехословаччини
замовив цю статтю аби посварити між собою національно свідомих сло
243

ваків вдома і за кордоном

Радіо ,,Ватикан''

•

18 грудня 2013 року видало офіційну заяву такого

змісту: ,,Святий Отець вчора

17

грудня

201 З

року авторизував Конгре

гацію для кавзи святих опублікувати декрет, який стверджує чудеса ми

лосердної сестри Міріям- Терезії Дем 'янович

(1901-19 2 7)

американської

239 Дем ' яновичі були греко-католицького обряду, однак словацької національності . Про
їх національність немає найменшого сумніву. (Sencik S. Kvet z bardejovskych zahonov.
- Rim, 1995. - S. 17. - [Тут і далі переклад М. М.]
240 Мушинка М. Про родовід майбутньої американської блаженної Міріям-Терезії
Дем'янович // Благовісник. - Пряшів, 1984. -No 6. - С . 11-12.
241 Musinka М. Rodokmen Miriam-Terezie Demjanovicovej // Slovo. -Presov, 1984. - С. 6. S. 11-12.
242 Musinka М . The genealogy of sister Miriam Teresa Demjanovic // Carpatho-Rusyn
American. - Pittsburg (USA), 1984. - Num. З. - Р. 6-7.
243 Число газети зі статтею проти мене прислав мені стрико Петро Мушинка із Торонто.
V

V

На жаль, в мене вона десь загубилася.
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Міріям Тереза Дем 'янович

•

••
м~стично~ монашки

словацького

ходження'' (виділення М. М.)

244

по-

•

Цією заявою закінчився 33-річний
процес
справа
тисяч

благоречення
якого

•

нин1

•

монахині,

нараховує
•

стор1нок

що творилися

цієї

св1дчень

.
·-·
п1сля 11

про

десятки

.
смерт1 на

чудеса,

.
основ~

молитв, звернених до неї. Найвизна

чнішим чудом, підтвердженим Папою

Франциском, є повернення зору сліпій

американській дитині

245

.

Було б добре, аби походженням май

'

бутньої американської святої зайнялись
українські науковці. Мої вищенаведені статті можуть бути для них корисним дороговказом.

Словаки часто присвоювали собі і пам 'ятки культури русинів-укра
їнців Словаччини. Цій темі ти присвятив кілька статей.

Це торкається, переважно, ікон та дерев'яних церков. Словацький
мистецтвознавець Штефан Ткач, автор монографії про ікони озаглавив

книгу так: ,Jкони

XVI-XIX ст. у північно-східній Словаччині''246 , однак

у самій монографії вважає ікони пам'ятками словацької культури. Я не
погодився з таким трактуванням наших ікон, і, маючи сувору заборону

публікуватися у пресі Словаччини та України, у канадському науковому
журналі опублікував рецензію на книгу Ш. Ткача із спростуванням такого

національного трактування наших ікон 247 • У відповідь на мою рецензію
автор польськомовного видання книги назвав їі ,,Словацькі ікони''248 • І це
видання я не залишив у спокої, довівши, що ікона зі словацьким (римо
католицьким, протестантським) образотворчим мистецтвом не пов'язана.
Це

-

продукт східної (візантійської) культури, притаманний православній

(пізніше греко-католицькій) церкві249 •

244

Інтернет. Режим доступу:

am-ter:
245

http//sk.radiovaticana.va/neus/2113/ 13.8.slovensk%8Dka_miri-

о/оСЗ¾А.

Кrakovska

J. Rok 2014-rok
blahorecenia Miriam Terezie Demjanovicovej // Bardejovske
..,
novosti. - 4. 2. 2014. - С. 4. - S. 3-4.
246 Tkac S. Ikony XVI-XIX st. na severovychodnom Slovensku. - Bratislava, 1980. - 280 s.
247 Мушинка М. Чиї це ікони: словацькі, карпатські, костельні чи українські? // Журнал
українознавчих студій. - Торонто (Канада), 1981. - С. 79-89.
248 Tkac S. Ikony slowackie od XVI do ХІХ wieku. - Bratyslawa, 1984. - 208 s.
249 Мушинка, М. Ікони XVI-XVIII ст. // Лемківщина. -Нью-Иорк, 1986. - No 4-5. - С.
21. [Скорочений передрук із ,,Нової думки'', Вуковар, 1986. -Ч. 53]; його ж: Вилізло
'V
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Цією темою я не перестав цікавитися і після політичної реабілітації в

1989

році. На міжнародному культурологічному симпозіумі ,Jконописне

мистецтво української діаспори ,, в Києві

,/кони

XVI-XIX ст.

•

на Пряшівщинf ''2

V

50

,

2003 року я виголосив доповідь

яка є підсумком моїх поглядів на

•

••

нац1ональнии характер цих шедевр1в укра1нського мистецтва.

Недавно я прослухав твою 40-хвилину радіопередачу про дяка Івана
Югасевича, народженого

200 років тому у селі Прикра на

Сільського дяка Івана Югасевича-Склярськоrо

Свидничині.

(1741-1814),

ви

значного переписувача книг, іконописця, письменника та збирача фоль

клору показав світу професор Іван Панькевич, який у

1948

році видав у

Празі окремою книжкою невідомий збірник прислів'їв Івана Югасевича
від

1806

року з грунтовною вступною статтею про нього 2 5 1 • На жаль, ця

збірка після оголошення І. Панькевича ,,українським буржуазним націо
налістом'', була забута. В численних працях про І. Югасевича, виданих в
Україні після смерті І. Панькевича

1958

р. вона не згадується, а в закар

патських бібліотеках немає жодного їі примірника. Моя доповідь ,,Збірка
закарпатоукраіі-tських прислів'їв Івана Югасевича

1806 року'',

виголоше

на на Міжнародній науково-практичній конференції в Ужгороді

2014

грудня

18

року, викликала значне зацікавлення

й ужгородське видавництво
ректор Іван Ребрик) у січні

,,rражда'' (ди

2015 року пере

видало цю працю І. Панькевича окремою

книжкою з моєю вступною статтею2 52 .
Презентація книжки в Ужгороді та Пря

шеві була успішною. Було продано понад
двісті примірників книжки. У пряшівській
презентації брав участь і староста с. При-

Обкладинка книги прислів'їв і приказок
І Югасевича, упорядкована

І. Панькевичем. Ужгород,

·

2015 р.

шило із мішка. З приводу видання книжки Штефана Ткача ,,Словацькі ікони''
польською мовою // Українське православне слово.

-

Бавнд-Брук (США),

1987. - С.

157-159.
250

Мушинка М. Ікони

XVI-XIX ст.

на Пряшівщині

// Дукля.

-Пряшів,

2004. - No 2. -

С.

87-95.
251

Панькевич І. Покрайні записи ...

11. Збірка закарпатоукраїнських приповідок Івана
Югасевича з р. 1809. -Прага, 1947. -71 с. (І. Панькевич помилково вважав що І.
Югасевич уклав свою збірку 1809 року).

252

Панькевич І. Час мовчати і час промовляти. Збірка закарпатоукраїнських народних
прислів'їв Івана Югасевича з р.

1806. -

Ужгород,

2015. - 72

с.

- 113 -

Учасники екскурсії в с. Прикра
на фоні Церкви св. Михайла.

Зліва: староста села
Ян Бренишин, Магда Мушинка,
Іван Ребрик, Наталія Ребрик
та Микола Мушинка.

2015 р.

кра

для

Ян

постать

Бренишин,
V

иого

славного

якого

земляка

стала відкриттям. Він запросив

видавців (Івана, Наталію та Ан
дрія Ребриків і мене з дружи
ною) до Прикрої, щоб показати
гордість села

-

пам'ятку націо

нальної культури Словаччини

-

Церкву св. Михаїла, побудовану
в

1776

році (фундатор І. Югасе

вич) та інші пам'ятки вимираю•

•

чого села, яке нин1 нараховує с1м

(!)

постійних жителів.

Проректор Закарпатського художнього інституту в Ужгороді Н. Ребрик
при цій нагоді пообіцяла, що їі студенти виготовлять для Прикрої меморі
альну дошку з написом про те, що в даному селі народився І. Югасевич
Склярський.

Діячі української культури про яких ти розказав є представниками
старшого покоління. Але серед тих, чиї ім,ена ти відродив для історії
були і твоїровесники.

З цієї категорії людей я б хотів розповісти про Левка Довговича та Пе

r

тра роцького.
Левко Довгович

(1935) -

уродженець Закарпатської України, син гре

ко-католицького священика (який у

1944

році рятувався від ув'язнення

втечею в Чехословаччину), далекий потомок славного роду Василя Довго
вича

(1783-1849)

по батьковій лінії, та диригента, хормейстера, режисера

і громадського діяча Івана Сильвая

(1838-1904) по лінії матері.

Біографія Л. Довговича гідна подиву, тому зупинюся хоча б на їі най
основніших моментах.

14-річного хлопчика трибунал Прикордонних

військ МВС Закарпатського округу засудив до смертної кари, однак з огля

ду на те, що підсудний був малолітнім, вищу міру покарання було заміне
но десятьма роками таборів за антирадянську діяльність. Мовляв, готував
збройне повстання проти радянської влади. Військова колегія Верховного

суду СРСР

- 114-

30

червня

1950

р. долучила до цього строку ще шість років

позбавлення волі

253

• Кару він відбував у таборах на півострові Конвеєр та

на Воркуті за Полярним колом. На півострові Конвеєр протягом півтора
років Левко самотужки викопав тунель і в

1952 році

втік на волю. Через

п'ять днів його впіймали і засудили до наступних десяти років неволі.

В

1953

році за активну участь у страйку політичних в'язнів на Воркуті

-

його засудили до смертної кари, однак Верховний суд в Москві з огляду

на його молодість (йому ще не минуло

18 років)

помилував Левка, додав

ши десять років, із них рік тюрми суворого режиму, котрий він відбував
у в'язниці в місті Богучари. Отже, цей малолітній закарпатський хлопець
протягом трьох років був засуджений до

36 років неволі.

У сибірських таборах він зустрівся з Леонідом Іщенком (головним ди
ригентом Одеського оперного театру), Лео Каалмітом (директором Естон

ського національного театру) та інтттими вченими й громадськими діяча•

mr,rт, ттw•тт

ми, як1 вп.,~--

__ на иого нац1ональну загартован1сть та дали иому високу
"

•

•

"

музичну освіту. З їх допомогою він став диригентом, заснував таборові
хори та робив постановки українських п'єс.
У

1956

році ,,трійка'' Верховної ради СРСР його помилувала (не ам

ністувала і не реабілітувала) і дозволила повернутися на Закарпаття під
суворим наглядом органів НКВС. Навесні

1957 року Левко разом з мамою

та моло;:.:,,.:_.,~...__:·,~~~
rтт~ сестрами переселився ДО батька у Чехію.

Восени

1963 року Левко переселився із м. Дєчін у Чехії у Пря111ів і два
роки працював у Пі_~~ . .""7:;,:::ському українському національному ансамблі,
пізніше став методистом Культурного союзу українських трудящих.
У Прят1теві він заснував дівочий молодіжний хор ,,Весна'', який протя
гом шести років

(1965-1971) дав

понад

150 концертів у Словаччині, Чехії,

Україні та Польщі і став найпопулярнішим українським ансамблем Пря•

ШІВЩИНИ.

Наперекір незаперечним успіхам у

1971

році його звільнили з роботи

(мовляв ,,ідеологічно негативно впливав на молодь'') та з п'ятого курсу
заочного відділу філософського факультету Пряшівського університету

(спеціальність

україністика та історія) з суворою забороною працювати

з молоддю.

Переселившись у Кошиці, він, до відходу на пенсію по інвалідності
в

1987 році, працював робітником та техніком у будівельних фірмах.
У Кошицях він в 1985 році заснував український хор ,,Карпати'',

який

успішно діє по сей день. Л. Довгович був ініціатором заснування й органі
затором 13-х річників Міжнародного фестивалю духовної пісні візантій
ського обряду.

Після політичної реабілітації

1989

р. суспільно-громадська діяльність

Левка Довговича стала ще більш інтенсивною: він став засновником і го
.;1 овою українського Пласту, організатором щорічних пластових таборів,

253

Реабілітовані історією. Закарпатська область. Книга перша. -Ужгород: ,,Закарпаття'',

2003. -С. 318.
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Олена і Левко Довговичі, Кошиці

201 З

був президентом Європейського конгресу українців

(1997-2005),

активно

співпрацював зі Світовим конгресом українців та з Українською всесвіт•

V'

ньою координацшною радою.

Яку роль ти зіграв у житті Довговича?
Про культурно-громадську роботу Левка Довговича було написано
кілька статей, однак не було загальної оцінки його життя і його внеска в
українську культуру. До 70-ліття з дня його народження

блікував статтю-інтерв'ю 254

2005

року я опу

найвичерпн1птий аналіз життя і діяльності

-

ювіляра, опублікований до того часу.

-

Завдяки цій статті ужгородські краєзнавці зайнялися розшуком судової

справи Левка Довговича і знайшли її в Державному архіві Закарпатської
області. ,,Справа'' (,,Дело'') повністю підтвердила відповіді Л. Довговича
на мої запитання відносно його арешту та засудження. На їі основі журна
ліст І. Лукаш опублікував у газеті ,,Ужгород'' статтю ,,У московській ,,Бу

тирці '' від розстрілу його врятувало... неповноліття ''255, якою його було
остаточно реабілітовано і в Україні.

Окремі статті я присвятив і 75-літтю Левка Довговича256 та життєвому
257

ювілею його дружини Олени

254

•

Мушинка М. Від в' язня ГУЛАГу до Президента Конгресу. До 70-ліття з дня

народження Левка Довговича (Інтерв'ю) // Дукля. - Пряшів,

2005. -No 5. - С. 65-74.
255 Лукаш І. У московській ,,Бутирці'' від розстрілу його врятувало ... неповнолітгя //
Ужгород. - 2005. - 19 листопада.
256 Мушинка М. Бунтар із серцем музиканта. (До 75-літrя Левка Довговича) // Нове
життя. - Прятпів, 2010. - No 37-38. - С. 4.; його ж: Серпентини життя. До 75-ліття
Левка Довговича // Срібна земля Фест (Ужгород), 2010. -No 35. - С. 4. Передрук:
Дукля. - Пряшів, 201 О. - No 6. - С. 21-22.
257 Мушинка М. Їх з'єднала ,,Весна' ' . (до життєвого ювілею Олени Довгович) // Нове

- 116 -

У співавторстві з музикознавцем та диригентом Іваном Гамкалом
я опублікував статтю про Левка Довговича в ,,Енциклопедії Сучасної

України''

258

• В цій же ,,Енциклопедії'' з'явилися мої статті з фотографіями

про старших синів Л. Довговича: журналіста, піаніста та хормейстра Свя
тослава (1970)259 та диригента Ігоря
У

2013

(1973)260 •

році в Пря:тттеві була видана понад 500-сторінкова книга спо

гадів Л. Довговича ,,Хроніка життя політичного в 'язня № 2А424 ''удвох
версіях

-

українською і словацькими мовами. Ця праця без сумніву пале•

••

••

••

•

•

жить до кращих твор1в укра1нсько1 мемор1ально1 л1тератури, тому я вва-

жаю, що ії конче потрібно перевидати масовим тиражам у всеукраїнська~
•

му видавництв~.

Петро (роцький (1942-2004)-учитель української та словацької мов у
Пряптівській середній педагогічній птколі, був моїм молод111им другом від
його студентських років. Він разом з Павлом Мурашком продовжив справу
переправи самвидаву з України на Захід після мого видворення із СРСР у

1965

році. Вони були першими, кого я повідомив про те, що мене вже не

можна залучати до переправи українського самвидаву на Захід, бо після

інциденту на кордоні я буду знаходитися під наглядом органів ШТБ і КДБ.

r

П. роцький у питаннях конспірації був надзвичайно винахідливим. Через
його руки ,,пряшівською стежкою'' пройшло на Захід найбільше матеріалів.
Навесні

1972 р.

його все ж таки арештували й

18 місяців

протримали у

слідчій тюрмі. За весь цей період він ні у чому не признався і слідчі органи
не змогли довести жодного звинувачення. Щоб фінансово не компенсува

ти йому перебування у слідчому ізоляторі, його формально засудили на

18

місяців, тобто на строк, який він вже відбув. На роботі його не поновили,
так що він з кінця

1973 року до

повної політичної реабілітації в

1990 році

працював робітником Металургійного комбінату у м. Кошиці.
Саме тоді наша дружба значно укріпилася. Мої статті про нього, опублі
ковані в пресі Словаччини та України були єдиними спробами відновити
261

його добре ім' я

r

• На мої наполегливі прохання П. роцький написав спога

ди про свою дисидентську діяльність і перебування у слідчій тюрмі, які, на

жаль, загубилися. У
житrя. - Пряшів,

2004 році я записав з

2007. - N° 19-20. -

С.

ним доволі детальне інтерв'ю 262 •

5-6.; його

ж: Охоронці традицій

Довгович - дочка ,,Весни' ' й мати ,,Карпат'' // Нове житrя.
- С.

-

Пряшів,

(7) Олена
2007. - No 27-30.

7.

258 Гамкало І. Д., Мушинка М. Довгович Левко // Енциклопедія Сучасної України. - Т.
8. - Київ, 2008. - С. 177.
259 Мушинка М. Довгович Святослав // Енциклопедія Сучасної України. - Т. 8. - Київ,
2008. - С . 177.
260 Мушинка М. Довгович Ігор // Енциклопедія Сучасної України. - Т. 8. - Київ , 2008. С . 176-177.
261 Мушинка М. За що нас судили? До 50-річчя П . rроцького // Нове житгя. - Пряшів,
1992. - No 11. - С. 10.; його ж: Ako to bolo s ,,poskodzovanim zaujmov spriateleneho
statu'' // Slovensky vychod. - Kosice 1992. - С . 69. - S. З. (До 50-річчя П. rроцького).
262 Му111инка М. Розмова з однодумцями. Як то було насправді? Петро rроцький -
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Йосиф і Анна Сірки (з правої сторони) в Криниці разом з подружжям
Мушинків та Мартою Шуркалою біля пам 'ятника Никифору Дровняку.

2011 р.

Книжкового видання він вже не дочекався

- умер у своїй квартирі за досі

не з' ясованих обставин. Я на його похороні виголосив прощальну промову,

наприкінці якої поклав у домовину книжку з його інтерв'ю.

У пряшівській українській пресі я опублікував некролог2

63

-

єдиний,

що з' явився у пресі. Накінець я написав про нього статті в ,,Енциклопе
дії Сучасної України'' 264 та в Енциклопедичному довіднику ,,Рух опору

в Україні

265

1960-1990''

•
,,

Ти був одним з небагатьох людей Пряшівщини, які ще за тотшzі
тарного режиму підтримувшzи зв'язки з т. зв. ,,післясерпневими'' емі

грантами з нашого краю на Заході, а після іх політичної реабілітації
посприяв появі інформації про них. у друкованих. виданнях.
'-І

Так, тут я хочу почати розповідь з нашого з тобою спільного друга Но-

сифа Сірку

(1936) - уродженця с. Убля на Пряшівщині, який закінчив

Педагогічний інститут ім. Драгоманова у Києві, працював у Пряшеві ре
дактором ж. ,,Дружно вперед'', а у серпні

1968 року, подорожуючи за меж

ами Чехословаччини ,,забув'' повернутися додому.
посередник передач українського самвидаву на Захід // Нове жипя. -Пря11rів, 2003.
-No 7-8. -С. 5.; передрук: Розмови з однодумцями. -Пряшів, 2004. - С. 108-116.

263 М. М. Петро rроцький. (Некролог) // Нове життя. -Пряшів, 2004. -No 37-38. - С. 6.
264 Мушинка М. r роцький Петро // Енциклопедія Сучасної України. - Т. 6. - Київ, 2006.
- С. 537.
265 [Мушинка М.] rроцький Петро // Рух опору в Україні 1960-1990. Енциклопедичний
довідник / Гол. ред. О. Зінкевич. Вид. друге, доповнене. - Київ, 2012. - С. 210-212 (б.
п.).
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Іван і Ліна Гваті (в центрі) на Свидницькому фестившzі у

1990 р.

На Заході він працював редактором радіо ,,Свобода'', здобув кваліфікацію
славіста в Університеті Франкфурту, до виходу на пенсію працював виклада
чем слов'янських мов у Зіrенському університеті та Українському вільному

університеті у Мюнхені. Там же у

1978 році захистив докторську дисертацію
про українську літературу Чехословаччини 1945-1975 років, в якій основний
•

•

наголос поставив на письменниках, вилучених комун1стичною владою з ш-

тературного процесу. В Зіrені він заснував Німецько-українське товариство,
яке ще в 70-х роках влашговувало екскурсїї у Радянський Союз. Після про...,

голошення незалежності України И. Сірка щорічно кілька разів завозив туди,
зокрема у Закарпатську область гуманітарну допомогу. Від

2001 року живе у

м. Торонто в Канаді. З його ініціативи педагогічний склад УВУ поповнився
трьома викладачами з Пря111ева (Ю. Бачею, Ю. Муличаком та мною).

Я кілька разів відвідав його у Франкфурті, Мюнхені та Торонто, а до

60-річчя з дня його народження опублікував три ювілейні статті 266 , на під
ставі яких його ім'я потрапило до ,,краєзнавчого словника русинів-укра

їнців Пряшівщини''

70-ліття

269

267

та 75-ліття

• Ювілейними статтями я привітав і його 65-ліття 268 ,

270

• У місцевій пресі я прорецензував майже всі його
'V

- Приятеля спізнаєш в біді. (До 60-річчя И. Сірки) // Друж...,
но вперед. - Пря11rів, 1996. -No 2. - С. 8-9.; його ж: Розлуки, від ' їзди і повернення И.
Сірки. (До 60- річчя з дня народження) // Дукля . -Пряшів, 1996. - No 6. - С . 56-63.;
Доц. Йосиф Сірка - 60-річний // Нове життя. - Прятпів, 1996. - No 43-44. - С. З.
267 Краєзнавчий словник русинів-українців Пряшівщини. // Пряшів, 1999. -С. 514-515 .
268 М. М. [Мушинка М.]. Людина щедрої душі // Нове життя. - Пря111ів, 2001. - No 45-46.
266

Мушинка М. Наш ювіляр.

-С. З.

269

Мушинка М. З Ублі

-

у широкій світ // Нове життя.

-

Пряшів,

Україні він служив не лише словом, але й ділом // Новий

42. -

С.

2006. - No 43-44. - С. 5;
шлях (Торонто) , 2006. - Ч.

14.
'V

270

Мушинка М. Иосиф Сірка - зірка на карпатському небі // Дукля.

- Пряшів, 2011. - No
9. - С. 46-54. (Передрук: Сірка Й. Актуально 4. - Ужгород, 2012. - С. 3-20).; його
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З Павлом Лопатою на
,,Лемківській Ватрі,,

в Гановері у Канаді

2011 р.

271

основні публікації
'-'

И.

•

Сірка безмаль щороку

••

'-.І

•

•

при~жджає до д1теи та внук1в

на Закарпаття і

Словаччину,

ніколи не оминає місто Пряшів
•

та наш дІм.

Далі

розповім

про

свого

земляка з Ряшева на Пряшів
щині Івана Гватя

(1950) '-'

журналіста, який, як і И. Сірка,

у серпні

1968

року залишився в еміграції на Заході. Він здобув універси

тетську освіту в Римі та Мюнхені і, до виходу на пенсію в

2003 році, разом

із дружиною Евеліною

(1940) працював редактором радіо ,,Свобода'' у
Мюнхені (1973-1994), Києві (1995-1998) та Празі (1998-2003). До співпра
ці з радіо ,,Свобода'' вони залучили й мене.
У

2003

році вони разом повернулися у рідне село Івана Ряшів Бардіїв•

•

•

ського округу, де розгорнули широку культурно-освІтню д~яльнІсть.
272

Про Івана я написав дві статгі

у ,,Енциклопедії Сучасної України''

273

, а імена подружжя ,,увіковічнив''

.

Третім з групи моїх друзів, післясерпневих емігрантів, є художник

'V

ж: В чужих світах жив j працював для України // Свобода (Нью-Иорк),

2. -

С.

24.;

2007. -No

його ж: ,,Канада - демократична країна, яка дає мені почуття безпеки,

комфортності та свободи'' // Новий шлях.

-

Торонто,

2011. - 3

листопада; його

ж: Почесному доктору УжНУ і щирому другові Закарпатгя Йосифу Сірці - 75 //
Закарпатгя онлайн (Ужгород),

2011 . - 25

жовтня.

-

[Електронний ресурс] .

-

Режим

доступу: http://zakarpattya.net.ua/Вlogs/88678-Pochesnomu-doktoru-UzhNU-i-shchyro

mu-druhovi-Zakarpattia-Iosyfu-Sirtsi-o/oE2%80%93-75
271 Див. Мушинка М. Колеса крутяться ... Біобібліографія академіка Миколи Мушинки.
Книга ІІІ. - Пряшів, 2013. -Розділ IV: Рецензії.
272 Мушинка М. Магнітна сила тягне мене до рідного краю. Журналіст Іван Гвать всту
пив в друге півстоліття свого життя // Дукля. - Пряшів, 2001. - No 1. - С. 64-68.; його
ж: Розмови з однодумцями. Іван Гвать і його повернення до рідного краю // Нове
життя. - Пряшів, 2003. -Nol 1-12. - С. 5.
273 Мушинка М. Гвать Галина // Енциклопедія сучсної України. - Т. 5. - Київ, 2006. -С.
425; його ж.:Гвать Іван. Там само.
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Павло Лопата

(1945),

який з

1969 року

живе у Торонто в Канаді, де здо

був вищу художню освіту. Поряд з дуже активною діяльністю в україн-

.

.

.

.

.

'-'

ських орган1зац~ях, в1н малює своєр1дним, лише иому притаманним 1мп-

ресіоністським стилем. Важливе місце в його творчості займають ікони.
Після реабілітації в

1989 році персональні виставки П. Лопати відбува

лися і в Словаччині, зокрема в Музеї української культури у Свиднику.

21

картину він подарував рідному селу Калинів Меджилабірського округу, де
• V

•

з них влаштували пост1ино д1ючу виставку.

Я з Павлом Лопатою підтримую творчі контакти вже багато років. Він

був куратором виставки моєї колекції творів О. Новаківського у Торонто
в

1993

році, я представив його життя і творчість на відкритті його персо

нальної виставки в Бардієві в

2008 році274 .

Про П. Лопату і його художню творчість я написав кілька статей, якими
намагався популяризувати його мистецтво вдома й у світі275 . Статтю про
нього я вислав і в ,,Енциклопедію Сучасної України'' (знаходиться в друці) .

•

274

-мі- [Ілюк М.] Виставка картин Павла Лопати // Нове житгя.

26. - С. 5.

-

Пряшів,

2008. - No 25-

(Вступне слово про художника мав М. М.).

275 Мушинка М. Два успіхи П. Лопати // Нове життя. - Пряшів, 1999. - No 49-50. - С .
4.; його ж: Kanadsky ikonopisec z Kalinova // Logos. - Kosice, 2000. - S. 13.; його
ж: Художник-іконописець з Калинова в Канаді. До 60-ліття Павла Лопати //Дукля.

68-71; Передрук Лемківський художник в ,,У країні
кленового листа // Лемківщина. (Кліфтон (США), 2005. - Ч. 2. - С. 12-15; його ж: В
Канаді він став українським художником // Нове життя. - Пряшів, 2005. - No11-12.
- С. 5; його ж: Мистецтво П. Лопати будить думку // Свобода. - Нью-Йорк. - 2008.
- С. 12; його ж : З Калинова у т1тирокий світ. До 70-ліття художника Павла Лопати //
Дукля. - Пряшів, 2015. - No 3. - С. 59-60.
-

Пряшів,

2005. -No 3. -

С.
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Частина друга

ЗНА~ИДЕШ М. МУШИНКОЮ АРХІВИ ТА
НЕВІДОМІ ТВОРИ виз~
В обtрунтуванні нагородження тебе Премією фонду Тараса ПІев
ченка наведено, що ти знайшов архіви ,,які суттєво збагатили націо
ншzьні архівні сховища та музейні експозиції України''. Будь ласка, роз
кажи про це.

Спочатку хочу розповісти про приватний архів згадуваного вже Євгена

Вирового

Коли він

17

травня

1945

р. покінчив життя само

губством, солдати ,,Смершу'' провели прискіпливий обшук :квартири, од
нак у підвал не заг.
І

'::-.~ттт.,...::.
.

А там знаходився весь його приватний архів:

майже повна колекція женевських видань ,,Української спілки'' Михайла

і

'

Драгоманова (включно з комплектом журналу ,,Громада''); безцензур

ні видання творів Шевченка, заборонені в Росії; детальна документація
до празького видання ,,Кобзаря''

1941

року; rрунтовна рецензія рукопису

Івана Голубовського ,,Розмахом могутніх крил'' тощо. Документацію до
,,Кобзаря'' я подарував Музеєві Тараса Шевченка у Києві, частини інших
матеріали використав у серії власних наукових праць. Цей архів став зна
чним збагаченням шевченкіани в моїй приватній бібліотеці, яка нині на•

раховує понад триста видань твор1в письменника та книжок про нього.

А як тобі пощастило отримати цей архів?
Новий власник квартири, мій друг Тарас Кущинський, не знав ціни
''.

цих матеріалів. Він, як професійний фотограф, хотів перетворити підвал
на фотоательє, а архіви йому заважали. Він їх запакував, поперев'язував
мотузками і велів своїм трьом дочкам завезти їх у збірний пункт утильси
ровини. Та вони не поспішали, бо пакунків було багато, а транспорту вони

не мали. Якось наприкінці 60-х років він запропонував мені заглянути у
підвал: ,,Може там щось знайдеться для твоїх синів

-

учнів української

школи''. Я був не те що захоплений, а заворожений побаченими шедевра
ми української культури і забрав до Пряшева майже усе . Та довго руки не
'

f

r
І

(1889-1945).

'І

•

•

•

доходили нав1ть до прочитання цих матер1ал1в.

У

1972 році мене звільнили з роботи у Пряшівському університеті з су

ворою забороною друкуватися та працювати в громадській сфері, зокрема
з молоддю (аби не переносити на неї ,,контрреволюційні'' та ,,антирадян

ські'' ідеї, в чому мене офіційно звинувачили).
Працюючи пастухом худоби в артілі

(Jednotne rol'nicke druzstvo -

колгосп)

рідного села, я мав багато вільного часу і заглибився у дослідження чудом
набутих архівних матеріалів. Першу розвідку про Євгена Вирового і його
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Будинок у Празі на
вул. Градешинській

-

•

мzсце останнього

перебування

Євгена Вирового.
',

Внизу портрет

Євгена Вирового

276

архів я опублікував за кордоном

. А після роз

валу Радянського Союзу та скасування кому

ністичної ідеології в сателітних країнах (і моєї
реабілітації) я збагачував цими документами
й українознавство в Україні 277 Матеріали з ар
хіву Є. Вирового, між іншим, навели мене на
слід картин Олекси Новаківського та фондів
Музею визвольної боротьби України у Празі.

На друге місце після архіву Є. Вирового
я б поставив невідому частину архіву Володимира Гнатюка, знайдену мною у Львові в

1965 році

на квартирі Івана Боднаря та йоrо зятя - художника Григорія Смольськоrо.
Власниця цих матеріалів, дочка В. Гнатюка Олександра, яка мешкала в Па
рижі, письмово заповіла їх мені. Та я встиг перевезти у Пря111ів JПШІе незна
чну част~ину цих матеріалів. Справа в тому, що саме тоді (грудень

1965 року)

мене ви;tворили з Радянського Союзу, і досrуп до цих документів для мене

був закритий. Я звернув на них увагу свого друга Ігоря Герети в Тернополі та
краєзнавця Остапа Черемшинського у Велесневі, які подбали про перевезення

архівних матеріалів та меблів з остаІПІЬої квартири В. Гнатюка у Краєзнавчий
музей в Тернополі. Згодом на їх основі у рідному селі В. Гнатюка Велеснів

було побудовано меморіальний музей Володимира Гнатюка.
Серед рукописів нововиявленого архіву найціннішими були записи
українських народних пісень Зоріяна Долен:rи-Ходаковськоrо

(1784-

1825) з 1819 року (1019 текстів пісень) та братів Бодянських із першої
половини ХІХ ст. (154 с.). Обидва збірники в літературі вважалися без
слідно загубленими.

276

Мушинка М. ,,Іду на вічність''. До 100-ліпя з дня народження Євгена Вирового //
Сучасність.

277

-

Мюнхен,

1990. - No 5. -

С.

100-103.

Мушинка М. Розмахом могутніх крил. Повість-есе про Олексу Новаківського.

-

Львів,

2002. - 116 с. його ж: Історія празького перевидання Кобзаря Тараса Шевченка // Тарас
Шевченко: Кобзар. 1840-1940. Репринтне видання 1941 року. - Черкаси, 2006-С.
417-440; його ж: До історії празького видання ,,Кобзаря'' Т. Г. Шевченка 1941 р. // Тарас
Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу. Збірник матеріалів

міжнародної наукової конференції 20-21 травня
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1996. -

Київ,

1998. -

С.

81-90 та інші.

,

і

•

•)•

Обкладинки збірників З. Доленrи-Ходаковського та братів Бодянських

віднайдені М Мушинкою та опубліковані О. Деєм

Згодом обидва збірники видав Інститут етнографії та фольклору

ім. М. Т. Рильського АН Української РСР в Києві 278 без найменшої згадки
про мою причетність до їх знайдення, а І. Боднаря, І. Герети та О. Черем
шинського - до їх збереження. Я опублікував листування В. Гнатюка з Іва

ном Панькевичем279 , статтю ,,В справі літературної мови підкарпатських

русинів''

280

та деякі інші його праці знайдені мною в його архіві.

Ти вже згадував про архіви Станіслава та Софії Дністрянських.
Яка їх,ня доля?

Архіви Станіслава та Софії Дністрянських, знайдені мною на квар
тирі їх родички Емілії Голубовської у Вейпртах між паперами, призначе
ними в збірний пункт утильсировини належать до найціннітттих, з усіх, які
мені вдалося знайти. Архів Станіслава Дністрянського (після опубліку
281

вання листів Степана Рудницького до сестри і шваrра
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та видання книги

Українські народні пісні в записах Зоріяна Доленrи-Ходаковського. Упорядкування,
текстологічна інтерпретація і коментарі О. І. Дея. - Київ: Наукова думка,

1974. - 782

с.; Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. Редакція та
вступна стаття О. І. Дея. -Київ.: Наукова думка,
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1978. - 326 с.

Мушинка М. Кореспонденція Володимира Гнатюка з Іваном Панькевичем
Науковий збірник Музею української культури у Свиднику.

Т. З.

-

Пряшів,

1967. С. 127-214.; його ж: Листи Івана Панькевича до Володимира Гнатюка (1910-1926) //
Там само. - Т. 4. -Кн. 1. -1969. -С. 62-106.
280

М[ушинка] М. До історії статті В. Гнатюка ,,В справі літературної мови підкарпат
ських русинів'' // Там само.

281

-

//

-

Т. З .

- 1967. -

С.

17-27.

Мушинка М. Листи Степана Рудницького до Софії та Станіслава Дністрянських
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Лекція М Мушинки
•

і

і

•

•

про архzвнz матерzали

СофіїДністрянської

.'

в Закарпатському

[
••

краєзнавчому музеz

в Ужгороді

2007 р.

Лектора представляє
заступник директора
музею Павло Федака

про Станіслава Дністрянського

282

•
'}

І
•'

І

!j

) я подарував Тернопільському обласно

му архіву. Архів Софії Дністрянської - Краєзнавчому музеєві в Ужгороді.

Обидва архівні фонди подружжя Дністрянських нині фахово опрацьовані

(тернопільський -

Богданом Хаварівським, ужгородський

-

Іваном Орос

ом та Ганною Карась) й доступні науковцям для досліджень.
Про архівний фонд Івана Голубовського я вже згадував. Крім рукопис

них споминів про Олексу Новаківського він містить рукописи дев' ятьох
ін111их його книжок, підготовлених ним до друку. Я довго не знав, чому

він їх не публікував. А потім здогадався. Іван Голубовський був украз·нт~ем
зі Львова, висланим німецькою окупаційною владою г

~r.Lrrt.&..&
~T.A..L=T

на при

мусові роботи в Німеччину. В місті Хемніц (пізніпте Карл-Маркс-Штадт)
він виконував роль цивільного судці (німецькі судці були відправленні на
фронт), а під кінець війни переселився з сім'єю (дружиною, дочкою, зя
тем та невісткою) в Чехію, заявивттти себе потомком чеських переселенців

у Галичині, отже, чехом. Тим він вберіг себе і сім'ю від депортації ,,на
родину'', тобто в Радянський Союз. На основі цієї заяви чехословацькі ор
гани влади надали І. Голубовському та членам його сім'ї чехословацьке
громадянство і призначили управителем націоналізованої німецької фа
брики з опрацювання шкіри у Вейпртах.

Після

1948 року,

коли до влади в Чехословаччині прийшли комуністи,

він потрапив у неласку органів і його передчасно пенсіонували. На пенсії

.

"'

.

.

.

в1н заинявся л1тературною д~яльн1стю, ттишучи ,,для

•

.....

1

ден рядок із своїх творів не опублікував.

f

]
І

Але чому? У Чехословаччині, зокрема у Східній Словаччині, у 50-х

роках кипіло українське літературне життя. Там би його твори охоче
друкували.

На це було дві причини:

l

1)

Творчість І. Голубовського не відповідала

принципам ,,соціального реалізму'';

2) Кожна редакція

вела точну евіден-

(1926-1932). -Едмонтон (Канада), 1991. - 110 с.
282

Мушинка М. Академік Станіслав Дністрянський.
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І

-

Київ,

1992. - 94 с.

І

'

•

р

•

Початок ,,Тестам,енту'' І. Голубовського з

1952 року

•

цію ,,кадрового профілю'' своїх дописувачів, побудовану на обов'язковому
заповненні анкети

(dotaznika).

А там були й такі питання: ,,Ким були ваші

батьки?'', ,,Де і ким ви працювали під час війни?''. Якби він написав прав
ду, ЩО його батьки були укра··

гr,r, заможними підприємцями в Галичи

ні, а під час війни він працював цивільним суддею в Німеччині, чехосло
вацькі органи влади напевно передали б його радянським, а ті засудили
за ,,зраду батьківщини'' принаймні на довгорічне заслання в Сибір. Тому
йому краще було мовчати і писати ,,для нащадків''. Як будуть опубліковані

інші твори І. Голубовського ( а я б хотів, щоб це сталося якомога швидше)
українська література післявоєнного періоду збагатиться новим іменем.
Із спадщини Івана Голубовського і його дочки Гш~ини ти придбав ве
лику колекцію картин Олекси Новаківського, яку виставляв у гш~ереях
Словаччини, України, США та Канади. Будь ласка, розкажи про цю
колекцію та історію ії придбання.
І ця справа пов'язана з архівом Євгена Вирового, в якому я знайшов
рукопис спогадів про Олексу Новаківського (без титульного і останнього
листа, тобто без імені автора і назви його твору). Лише через кілька років
я встановив, що автором спогадів був покійний Іван Голубовський, єдина
дочка якого Галина живе у Празі. Мій лист до неї повернувся з поміткою

празької пошти

,,Adresatka zemiela''.

Через кілька днів я виїхав на подану

адресу і знайшов квартиру офіційно опечатаною. На моє наполягання ії
квартиру мені офіційно відкрили. Я побачив, що усі їі стіни обвішані кар
тинами О. Новаківського. Оскільки в померлої не було ні дітей, ні жодних
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Портрет Галини Голубовськоі·
намальований О. Новаківським.
Із колекції. М Мушинки,

1928-30 рр.

близьких родичів, а тестаменту
вона не залишила,

·-·
все 11 маино
'-'

згідно із законами припало Че
хословацькій державі. Квартира
в центрі міста була теж держав

ною. Її потрібно було якнай111видше звільнити, щоб переда•

ти 1нт1тому метттканцю.

1 квітня 1974 року майно по
кійної Галини Стон-Балтарович

(включно з картинами О. Нова
ківського, які були оцінені ,,екс
пертом''

Національної

галереї

в Празі як твори ,,невідомого художника-аматора без художньої вартос
ті'') потрапило на аукціон, і я, як єдиний його учасник, купив усі карти•

•

••

ни оптом разом 1з ус1ма письмовими документами, творами украшського

декоративного мистецтва (гуцульськими інкрустованими виробами), дру
карською машинкою тощо.

Між ,,паперами'' Галини я знай111ов адресу Емілії Голубовської

1994),

(1903-

дружшш брата померлої, який загинув при бомбардуванні Відня

навесні

1945 року.

Через кілька тижнів я відвідав пані Емілію у Вейптрах.

У їі квартирі я знайтттов багатий архів ії тестя Івана Голубовського, тітки

( сестри їі батька Степана Рудницького) Софії Дністрянської та їі чолові
ка Станіслава Дністрянського. Все, що вмістилося у дві великі валізки
та кілька коробок, я відвіз поїздом до Пряшева.
Від пані Емілії я довідався про деталі смерті Галини Стон-Балтарович.
У серпні

1968

року вона разом із чоловіком Володимиром за дозволу че

хословацьких органів мала вилетіти до США на постійне перебування.
Подружжю було дозволено взяти із собою усе рухоме майно, переважно,

твори мистецтва. Вони вже замовили квитки на літак, здається, на кі
нець серпня
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1968

року. Окупація Чехословаччини радянськими танками

Автопортрет О. Новаківського,

1909 р.

21

серпня

1968

року

пере

шкодила їх вильоту. У жовтні

1968 року Володимир

помер від

нещасного випадку (впав у Пра
зі під трамвай). Через деякий
час Галина вилетіла до США
одна, взявши з собою ,,на про
життя'' кілька картин О. Нова
ківського. Там вона не знайrr1ла
душевного спокою

.

1 через

.

.

..

.

'-'

юлька м1сяц1в повернулася додому, де 1и усе

.

"'

. . .

.

нагадувало про коханого чолов1ка, якии у подружж1 вщ1гравав дом1нуючу

роль, і для якого дружина була Музою й життєвим ідеалом.

r

Невдовзі вона виїхала до родичів оrульських у Краків в надії, що там
знайде душевний спокій. Та їі сподівання не справдилися. Вона знову по
вернулася до Праги, де, в стані глибокої депресії, на католицький свят-вечір

1973 року наклала на себе руки, отруїнт11ись газом від кухонної плити .
..,

Деякі твори Новаківського ти придбав і в Нью-Норку.
.....

На відкритті моєї колекції
картин Олекси Новаківського у Нью-Иорку,
.
.

яка пройшла з величезним успіхом, я не зміг взяти особисту участь. Там

була і родичка дочки І. Панькевича Марти Дольницької, концертна піа
ністка, педагог та критик, Президент Українського музичного інституту

в Нью-Йорку Дарія Гординська-Каранович (1908-1999). Від неї вона
дістала номер мого телефону і подзвонила мені, сказавши приблизно таке:
,,Галина Стон-Балтарович після трагічної смерті чоловіка

1968

року

кілька місяців жила у моїй квартирі, а повертаючись у Прагу, залишила

в мене дві картини Новаківського -,,Автопортрет'' та ,,Процесія в селі
Могили'' -

,, до наступного приїзду''.

Та наступного

iz· приїзду вже не було.

Оскільки ви придбали усю колекцію картин О. Новаківського, до неі· нале
жать і ці дві картини. Я іх хочу подарувати до Вашоїколекціі·. Порадьте,
як це зробити?

((
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Обкладинка книги
Івана Голубовського
Розмахом могутніх крил
(Львів, 2002)

•,

Я був до глибини душі звору"

шении
•

сив

·-·
11

·-·
11

.
.
пропозиц1єю 1 попро-

передати картини моєму

другові Василю Маркусю із Чі
каго, який саме тоді збирався на

наукову конференцію у Прагу.
Маркусю я зателефонував, аби
він по дорозі у Прагу з

. .::...,.. . . АJся

на квартирі пані Дарії Гордин~

ської-Каранович у Нью-Иорку. Він так і зробив. У Празі картини Новаків-

ського він прямо на летовитці передав моєму синові Олесю =_студентові
Карлового університету, який незабаром привіз їх мені до Пря111ева.
Коли я повідомив про це пані Дарію, вона зі сльозами на очах сказала:
,,Я є щаслива що картини Новаківського моєї подруги Галини потрапили

сам,е до Вашої колекції: Тепер я з чистим сумлінням, зможу відійти на той
світ, що не присвоїла чуже майно((. А померла вона 91-річною.

До дев'яностоліття з дня народження Дарії Гординської-Каранович
283

я опублікував ювілейну статтю у Львові

, яка ії дуже потішила, бо це ніби

була перша стаття про неї у їі рідному краї після довгорічної перерви.
Нині моя колекція творів О. Новаківського налічує

21

олії,

52

картини. З яких

2 акварелі та 19 графік (включно з дрібними начерками)284 •

Подібним способом ти одержав ще одну картину Олекси Новаків
ського з СПІА.

На одній з виставок моєї колекції картин О. Новаківського побував син
українського емігранта міжвоєнного періоду Роман Волчук і був захопле
ний творами художника. Роздобувши мою адресу, через кілька років він

283 Мушинка М. На крилах музики вона прославила Україну у світі // За вільну Україну
(Львів), 1998. - No 124.-С. 2.
284 Детальніше про колекцію див . : Олекса Новаківський (1872-1935). До 140-річчя від
дня народження. Каталог виставки із колекції проф. Миколи Мушинки (Пряшів,

Словаччина) / Упор. І. Кожан, Я. Шуркала, Л. Біла. - Львів,
1
-
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2012. - 60 с.

.

Картина

. .

О. Новаківського
Портрет Сильвестра
Голубовського,

1909 р.

написав мені листа, в якому запропонував мені картину О. Новаківського

,Дейзаж Осмолода''

1912 року.

,,Мої діти не знають ії вартості, і після

моєї смерті зможуть викинути їz· на смітник. А у вас вона буде в надійних
руках. Напишіть, як можна переслати ії вам''.

Саме тоді (грудень

2006 р.) повертався із США мій сусід -

підприємець

'-J

Иосиф Боцко. Він і привіз мені цю картину з дарчим листом такого змісту:
,Дя картина Олекси Новаківського з датою

власністю Пилипа Волчука (мого батька),
Дністром), пом.

1946 в Абtсбурзі,

,, Осмолода, 1 О. ІІ 1912 '' була
нар. 1890 в Маріамполі (над

Німеччина. Цю картину передаю д-рові

М Мушинці для його колекції образів Новаківського. Роман Волчук ''.
Наскільки мені відомо твоя колекція є найбільшою відомою при
ватною колекцією творів Олекси Новаківського у світі (крім, колекцій
членів сім, 'ї художника у Львові). Ти, на відміну від інших колекціонерів,
не тримаєш іїу себе, а пускаєш у світ. Чому? І де вона вже побувш~а?
Я усвідомлюю, що Олекса Новаківський був великим художником. Про

це свідчить факт, що у Львові вже в

1972 році

було засновано Художньо

меморіальний музей Олекси Новаківського, який нині є складовою части
ною Національного музею ім. Андрея Шептицького і вважається одним із
найвизначніших музеїв України.
Власники колекції

-

Іван Голубовський, його дочка Галина та зять Во

лодимир Стон-Балтарович

-

були щирими українськими патріотами. Вони

вірили, що колись Україна стане незалежною державою і вони повернуть
ся додому не з порожніми руками, а з творами О. Новаківського. Колек

цію картин О. Новаківського вони вважали найбільшим своїм багатством

-131 -

Відкриття виставки О. Новаківського у Львові,

2016 р.

Зліва: Ігор Кожан, Магда та Микола Мушинка.

і возили їі з собою із Кракова (де частина картин була написана) у Львів,
із Львова

-

у Хемніц, із Хемніца

-

у Вейпрти, із Вейпрт

-

у Прагу. Часто

колекція опинялася на грані знищення та Бог і-і рятував і вона, нарешті,
••

опинилася у мо1х руках.

Із моменту придбання колекції я намагався поповmовати її та показати
насамперед у Музеї Новаківського у Львові, а в

1974 році навіть надіслав

туди невеличку статтю про і-і історію, обіцявши за опублікування подару
вати музеєві три картини О. Новаківського. Я отримав категоричну відмо•

ву в1д старшого сина художника.

Напередодні розпаду Радянського Союзу в

1989 році до мене звернувся

ректор Львівської академії мистецтв академік Еммануїл Мисько з пропо
зицією влаштувати виставку колекції саме в Музеї Новаківського, в будин
ку якого частина картин була створена. Я погодився. Виставка

1990 року

пройтттла з неочікуваним успіхом. Замість передбачуваних трьох тижнів
вона тривала шість місяців. До неї було видано каталог зі вступною стат
тею Люби Воло111ин, моєю статтею про історію створення колекції, пере
285

ліком усіх творів та 13-ма репродукціями

•

Виставкою зацікавилися в Києві, і там вона з не меншим успіхом екс
понувалася в Національному музеї українського мистецтва (директор Ми
хайло Романишин). Голова закарпатського відділення Фонду української
культури, письменник Іван Чендей попросив мене показати їі закарпатцям.

Я погодився

-

і картини помандрували у Закарпатський художній музей.
'

285

Олекса Новаківський. Малярство, графіка. З приватної збірки Миколи Мушинки,
Чехословаччина. Каталог. Вступні статті Л. Волошин та М. Мушинка.

- 16 с .
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Львів,

1989.

Обкладинка катшzогу
•

творzв

В ОРЛИНОМУ

Олекси Новаківського

ЛЕТІ

• ••

з колекцzz

Миколи Мушинки

Пряшів

Каталоr виставки творів

2016 р.

ОЛЕКСИ
новд. к1 вськоrо
в колекціїt.1икоn~t Мушинкu

{J1p11wis, Словаччина)

Після повернення до Словаччини колекція виставлялася у Музеї україн
ської культури у Св :.._ттт..._ш::~ , у Пря1r1івській краєвій картинній галереї, в Музеї

модерного мистецтва ім. Енді Варгола в Меджилабірцях та ін111их галереях.
У

1992 році була на американському континенті. Від 12 червня 1992 до
22 березня 1993 року вона виставлялася в Нью-Иорку, Філадельфії, Чикаrо,
'-J

а звідти переїхала в Канаду (Торонто, Вінніпег). Усюди з неабияким успі
хом. До цих виставок було видано каталог українською та англійською мо

вами із вступною статтею Володимира Овсійчук.а та з переліком усіх картин
(із зазначенням їх розмірів, техніки виконання та 10-ма репродукціями) 286 •
Це було в ,,дш,екі'' 90-ті роки минулого століття. Розкажи про не
щодавню виставку твоєї колекції в Україні.

У

2012

році до мене звернувся генеральний директор Національного

художнього музею ім. А. Шептицького у Львові Ігор Кожан. Мовляв, від
виставки моєї колекції у Львові минуло вже понад двадцять років. Вирос

ло нове покоління, яке б радо побачило твори свого земляка в Меморіаль
ному музеї Олекси Новаківського. Я погодився і повіз колекцію до Львова.

Національний музей видав до виставки прекрасний каталог із кольорови
ми репродукціями усіх олійних, акварельних картин та чорно-білими ре
продукціями графічних творів. До речі, в каталозі було опубліковане твоє
інтерв'ю зі мною про історію створення колекції2 87 •

У Львові повторився успіх виставки 90-х років минулого століття. Зі

286 Твори Олекси Новаківського з колекції Миколи Мушинки - Works of Oleksa Novakivsky from the collection Mykola Musynka / Англійський переклад: Марта Бачинська,
редагування: Марія Шуст, вступна стаття: Володимир Овсійчук. - Український
музей. - Нью-Йорк, 1992. - 20 с.
287 Олекса Новаківський (1872-1935). Каталог виставки творів із колекції проф.
Миколи Мушинки (Пряшів, Словаччина). До 140-річчя від дня народження І
Автор-упорядних Л. Волошин; автори вступних статей: І. Кожан, Я. Шуркала, Л.

Волошин; літературний редактор Н. Олейнюк. Відповідальний за випуск І. Кожан.
Національний музей у Львові ім. А. Шептицького.
Олекси Новаківського.

-

Львів,

-

Художньо- меморіальний музей

2012. - 60 с.
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••

Львова моя колекція помандрувала у Київ. Ії виставляли у престижній галереї ,,Арсенал'', якраз під час влаштованого там Міжнародного худож
нього ярмарку. Звідти ії забрали у Національний музей літератури України

в Києві, потім на батьківщину О. Новаківського у Вінницю, звідти

-

до

Острога, Тернополя, Самбора, Чернівців а свою майже дворічну подорож

по Україні виставка завершила у приватній галереї Івана Ілька в Ужгороді.
Всюди з великим успіхом. Мені довелося брати особисту участь у їі від

критті у Львові, Острозі, Тернополі, Самборі та Ужгороді. Художникові

О. Новаківському я присвятив кілька статей

28 8

•

В українську літературу я увів нове ім'я
О. Новаківського

-

-

ім'я першого біографа

Івана Голубовського, про що вже йшлося.

Картини О. Новаківського не єдині у твоїй приватній гшzереї. Які

інші українські художники в ній представлені?
Маєш рацію. Моя колекція образотворчого мистецтва нараховує кіль

ка сотень оригінальних творів десятків художників. Є в ній ікони

XVII -

XVIII століть і сучасні картини. При цьому, я не є мистецтвознавцем, вузь
ко спрямованим на якусь галузь чи період образотворчого мистецтва. Моє
житгя склалося так, що не я ,,полював'' за картинами, а вони самі ,,при
ходили'' до мене, як своєрідний додаток до моїх народознавчих та кукь•

•

туролог1чних

досл1джень.

Мабуть, найціннішим твором

у

.""'

ши

•v

є

"-'

ошинии

пор-

трет Володимира Гнатюка,

..

'-"

намальовании

укра1нським
•

художником- модерн1стом

Михайлом Бойчуком, роз

стріляним у

193 7

році на

Соловках. Портрет подару
вала мені донька В. Гнатюка

Олександра. Він був сильно
пошкоджений.

Художник

Г. Смольський його не дуже
•

вдало вщреставрував.

Портрет В. Гнатюка

пензля М Бойчука.

288

Мушинка М. Олекса Новаківський

// Нова думка. - Вуковар (Югославія), 1977. - No
13. -С. 90-93.; його ж: Олекса Новаківський та Іван Голубовський // Український
календар. - Варшава, 1978. - С. 165-167.; його ж: Невідомий Олекса Новаківський //
Сучасність. - Київ, 1990. -Ч. 3.
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Василь Касіян: ,,Розпяття ''. Прага,

1923

Маю кілька графік Василя Касіяна, між ними його дипломну роботу

- графіку ,,Розп 'яття '' (,,Толrота України''), яка була створена під керівни
цтвом Макса Швабінського в Академії образотворчого мистецтва у Празі

1923

року. На величавій виставці до

на в київському Українському домі

1ОО-ліття з дня народження В. Касія
1996 року вона займала почесне місце.

Історії їі створення та придбання я присвятив окрему статтю 289 • Є в моїй
колекції два станкові відбитки графіки В. Касіяна

,Japac Шевченко'' з

авто

графом і присвятою художника та кілька інших його творів першої полови
ни 20-х років ХХ століття. До речі, мало хто знає, що В. Касіян був учнем

Української студії пластичного мистецтва в Празі

290

. Її професори та учні

в моїй колекції представлені творами Івана Кулеця, Роберта Лісовського,
Івана Іванця.

Українське мистецтво ХІХ століття в моїй збірці представлено твора

ми Юліана Панькевича та Миколи Івасюка. Закарпатська живописна
школа

-

""

творами Иосипа Бокшая, Андрія Коцки та Ернеста Контрато-

вича. Нещодавно мені вдалося роздобути дві картини 40-х років ХХ ст.
члена закарпатської художньої школи , уродженця Пряшівщини Ернеста

289

Мушинка М. Василь Касіян, яким ми його не знаємо // Український православний
календар.

290

-

Бавнд-Брук (США),

1988. -С. 150-153.

Мушинка М . Українська студія пластичного мистецтва у Празі

// Дукля. -

Пряшів,

1991. - No 2. -С. 61-66.
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Репродукція картин
Е. Контратовича

,,Великдень''. Перша
половина

40 років

Контратовича

(1912-2009),

•

як1 радянська цензура не доV

зволила показувати на иого
•

V

персональн1и

Києві у

1972

•

виставц1

в

році через ре

лігійну тематику. Зрозуміло,
що у

..
мо1и
'-'

...

колекц11 перева-

жає образотворче мистецтво України післявоєнного періоду, яке я почав
колекціонувати, будучи аспірантом у Києві

(1964-1965).

Тоді ти зав'язав стосунки з т. зв. ,,шістдесятника.ми'' і придбав ве
лику збірку їх екслібрисів. Будь ласка, розкажи про це.

По секрету від Івана Світличного я довідався, що київські друзі ху
дожника Опанаса Заливахи

(1925-2007)

надсилають йому книжки з лі

тератури і мистецтва у табір суворого режиму в Мордовії, де він відбу

ває покарання ,,за ангирадянську агітацію й пропаганду''. Ці книжки ніби
••

•

• •

проходять сувору тюремну цензуру при ІХ доставц1 адресатов1
•

•

•

1 повернен•

•

н1 в1дправников1: чи там щось не написано МІЖ рядками, чи не означен1

окремі літери крапками (звичайний засіб конспірації, що вживався ще в
царські часи) тощо. Повертаючи позичену книгу адресатові, О. Заливаха
наклеював у ній його екслібрис. А цього цензура не помічала. Мої київські

друзі дали мені кілька таких екслібрисів, долучивши до них ті, що були
створені художниками-шістдесятниками або присвячені пrістдесятникам.
Це була основа моєї колекції, яка поповнювалася і після мого вислання з
Радянського Союзу у грудні

У

1965 року.

1968 році на хвилях ,,Празької весни'' я опублікував частину цих екс

лібрисів у прятпівській газеті ,,Нове життя'' 291 , долучивши до них добірку
віршів молодого українського поета із США Марка Царинвика, якого

я запросив у Пряшів на щойно влаштований семінар про заснування Між-

291

Мушинка М. Екслібриси молодих художників // Нове життя.
- С.
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7.

-

Пряшів,

1968. -No 36.

Обкладинка альбому
,,Книжковий знак

шестидесятників''.
Бавнд-Брук,

••
народно~

•

• ••

1972

••
укра1-

асоц1ац11

ністів. Якось цей номер потрапив

до

рук

•

ТОДІШНЬОГО

Митрополита (пізніше Па
тріарха) Української автоке
фальної православної церкви в США Мстислава, і він попросив мене підготувати книжкове видання

цих екслібрисів . Я виконав його замовлення, написавши до придбаних
екслібрисів доволі обширну передмову. Мстислав долучив до них кілька
екслібрисів із власної колекції, і в

1972

році видав їх власним коштом у

прекрасно впорядкованому 304-сторінковому альбомі на ручному папері,
давпти мені псевдонім ,,Микола Вірук з України''. Кожний екслібрис було

подано на окремій сторінці, а мою вступну статтю ,,Екслібрис молодих
українських мистців'' перекладено англійською, французькою, німецькою

та іспанською мовами (с.

7-52) 292 .

Коли владика мені про це написав, я не на жарт перелякався.

1972

рік

вже не був 1968-им, коли я йому екслібриси вислав. У Чехословаччині па
нувала жорстока ,,нормалізація'', внаслідок якої мене звільнили з роботи в
університеті. Тисячі людей, які не погоджувалися з новою прорадянською

владою ( серед них і мої близькі друзі Юрій Бача, Павло Мурашко, Петро

rроцький, Ганна Коцур), були арештовані, найчастіше, зат. зв. ,,антирадян

ську агітацію та пропаганду''. А моя книга про екслібриси шістдесятників
повністю підпадала під таке означення. Я суворо заборонив владиці Мстис
лаву надсилати мені книжку, бо цензура легко б розгадала мій псевдонім

-

,,Вірук''. Це написана ззаду наперед назва мого рідного села ,,Курів''.
Книга мала великий успіх серед любителів екслібрисів у цілому світі,
чому сприяла і моя чотиримовна вступна стаття. На якомусь міжнарод
ному конкурсі, як повідомив мені владика Мстислав, книжка здобула на

віть першу премію. Імені їі справжнього упорядника та автора передмови
не знав навіть художній редактор книги Богдан Певний, із яким я через

292

[Мушинка М . ] Книжковий знак шестидесятників.

-

Бавнд-Брук (США),

1972. - 304

с. [Псевдонім Микола Вірук].

-137-

'

11

Іван Марчук

багато років зустрівся у Києві.
Я купив останній примірник ви
дання лише в

1980

році в одно

му з книжкових магазинів Пари

жа293 . Оригіналів цих екслібрисів
у мене немає. Вони б мали зна
ходитися у фондах Музею Укра••
••
1нсько1

••

православно~

церкви

у

Саут-Бавнд-Бруку (США). Свого
часу з них було влаштовано тема

тичну виставку. Та під час моїх відвідин музею в

1989 році

виставки вже

не було.

Зате у твоїй колекції є екслібриси інших авторів.

Найчисленнітттою є колекція мого київського друга Миколи Страті

лата

(1942), яка нараховує понад 60 одиниць, серед них екслібриси пря'"'

шівчан: Иосифа Сірки, Юрія Дацка, Юрія Бачі, Павла Мурашка, Петра

rроцького, Василя Дацея та мій

294

. Є в моїй колекції і понад півсотні інших

творів цього визначного українського графіка295 , який зустрічався з Папою
Римським і Патріархом УАПЦ Мстиславом.

•

У твоїй колекції українського образотворчого мистецтва я бачив
кілька картин сучасного художника Івана Марчука, якого Британська
академія внесла до списку ,,Сто геніїв сучасності''. Як тобі вдшzося
придбати ці картини?

Навесні

1988 року до мене в гості приїхав закарпатський художник Пе
тро Гулин (1942). Якось в розмові він зауважив: ,,Мій друг Іван Марчук за
здрить мені, що я їжд;жу в Чехословаччину, а його за кордон не пускають ''.
Уже наступного дня я надіслав на його адресу офіційне запрошення,

на підставі якого він одержав чехословацьку візу і влітку того ж

1988 року

приїхав до мене у Пряшів. Протягом тижня він, у якомусь творчому екс-

293 Детальніше про це див . : Мушинка М. Колеса крутяться ... Книга І. Спогади. Пряшів, 1998. - С. 75.
294 Мушинка М . Екслібриси Миколи Стратілата // Дружно вперед. - Пря-шів, 1989. - No
1. - С . 28-29.
295 Мушинка М. Микола Стратілату Пряшеві // Дукля. - Пряшів, 1992. - No 4. - С. 62-64.
[Крип. М. М.]
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У майстерні
М Стратілата

L

тазі, своїм неповторним ,,пльонтинізмом'' намалював вісім картин і каже:

,, Чотири

картини дарую тобі за запрошення і перебування, а чотири ти

продай, аби я міг за виручені гроші поїхати на тиждень-два у Прагу та
інші міста Чехословаччини''.

Ми з ним і чотирма картинами зайшли в художній магазин
(Творчість), де одну картину оцінили в

2500

,,Dielo''

крон (це одномісячна платня

кваліфікованого робітника або службовця). Я виплатив йому

1О

ООО крон

й усі картини зали111ив у себе. У Пряшеві І. Марчук намалював ще одну
картину, яку в нього купило подружжя Грешликів.

Марчук за вирученні гроші два тижні їздив у музеї та галереї Праги,
Брно, Карлових Варів, Братислави, Кошиць і повернувся у Пряшів мак
симально задоволений першою своєю подорожжю за межі Радянського

Союзу. Ці картини я власноручно обрамував, кілька подарував синам, а
решту зберігаю у своїй приватній галереї.

Згодом Іван кілька років жив у Австралії, Канаді, США, де його карти
ни користувалися величезним успіхом. Незважаючи на славу, він повер
нувся в Україну, де продовжує малювати, однак картини майже не продає,

а зберігає як одне ціле для майбутньої галереї його імені296 •
.

<

Ще наприкінці 70-х років м. ст. ти відправив до Свидника велику
колекцію картин довгорічного професора Украінської акаде;нії образот
ворчого мистецтва в Празі Івана Кулеця. Як тобі це вдшzося?
На мою думку, Кулець Іван

(1880-1952)

є найвизначнішим україн

ським художником першої половини ХХ століття після Олекси Новаків

ського. Він був співзасновником та довгорічним професором Української
студії пластичного мистецтва в Празі

296

(1923-1952).

Клімчук О. ,,Я єсьмь ... ". Іван Марчук. Всей-біографія. -Київ,

2013. - 582

с. Дивись

рецензії: Мушинка М. Книжка про генія українського та світового мистецтва //
Дукля.

-

Прятттів,

2014. -No 4. -

С.

90-95.

Обкладинки журналу ілюстровані шістьма

репродукціями картин І. Марчука із колекції автора.
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Іван Куледь

_·- <'\

"

Усю свою спадщину (понад
картин та скульптур) він за

250

,

повів своїй учениці (пізніше

-

•

дружин~ в незареєстрованомуш-

любі) Анежці Ржечінській, яка,
не маючи ні дітей, ні близьких
•

родич1в,
•

вир1тттила

•

п1сля

•

смерт1

подарувати

•

чолов1ка
•

колекц1ю

Національній галереї в Празі.
Однак до фондів галереї взяли
лише

двадцять

олій та

15 графік), з яких три олії

1973

картин

(п'ять

року експонувалися на ви

ставці ;~Іеське мистецтво ХХ століття''). Саме вони викликали захоплення,
зокрема у його численних учнів, які ніколи не бачили жодну з його картин.
Як сталося, що учні не бачш,и картин свого професора?

Кулець був особливим професором. На відміну від О. Новаківського,
який у своїй львівській художній тттколі вимагав від учнів, щоб вони на
слідували його стиль малювання, Кулець вважав, що завданням професора
є розвивати індивідуальні здібності кожного учня: якщо вчитель побачив,
•

•

V

•

•

•

що в учня є потяг до реал1зму, вm повинен розвивати иого реал1стичн1 зд1-

бності. Якщо учень захоплюється імпресіонізмом, кубізмом чи дадаїзмом

Іван Куледь із своїми студентсши. Прага, ЗО-і роки.
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А. Ржечинська

й офіційно завірений
тестамент І. Кулеця.

Переклад:,, Усе
що маю заповідаю
своїй подрузі Анежці
Ржечінській.
Іван Кулець,

академічний маляр.
Прага,

1 О. 5. 1950 ''.

,

•

.._,

-

учитель, на иого думку, пови....,
нен прищепити иому теоретич•

н1

знання
•

прям1в

з

•

цих

художн1х

на-

.._,

•

1навчити иого малювати

в даних стилях.

Кулець

1923

так

і

робив.

Із

року до свої смерті він не виставив і не опублікував жодної репро

дукції своїх робіт2 97 • Для студентів, які дуже любили і поважали свого про
фесора, він залишався загадкою.
Крім Празької Національної галереї жодна інша мистецька установа
в Чехії, чи в Україні (до яких пані А. Ржечинська зверталася) не виявили
інтересу до колекції І. Кулеця, хоч вона пропонувала ці художні твори без
коштовно, як подарунок. Власниця картин не без підстав побоювалася, що
картини та скульптури чоловіка після і-і смерті (вона була жінкою похило

го віку) опиняться ,,на смітнику'', бо вони аж ніяк не відповідали модному
•

•

•

•

•

тод1 соц1ал1стичному реал1змов1.

Довідавтттись про цю колекцію (від учениці Кулеця Єви Бісс-Зілинської),
я відвідав квартиру пані Анежки Ржечінської у Празі і був приголомше
ний кількістю творів та їх новаторством. Згідно з моєю порадою вона
у

1978 році запропонувала понад 230 картин

І. Кулеця Музеєві української

культури в Свиднику за трьох умов: 1) що музей буде зберігати колекцію
як одне ціле;

297

2)

що до 100-ліття з дня народження І. Кулеця

(1980

р.) вла-

За винятком кількох картин, які він виставляв у Франції та в США.
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Грешлик В.: Каталог до виставки

ІВАН КУ ЛЕЦЬ

,, Світ Івана Кулеця ''.

Свидник,

1980.

.

'-'

штує

персональну

виставку

иого

твор1в;

З) опублікує до виставки каталог. Виконав•

цем

запов1ту

власниця

• ••

колекц11

письмово

встановила мене. Умови були прийняті, тво
ри перевезені у Свидник - і музей став влас

ником найбільшої колекції творів одного

.

'-'

..

.

з наивизначн1ших представниюв укра1нсько-

го

модерного

образотворчого

мистецтва.

Мені пані Ржечінська подарувала кілька кар-

.

..,
тин свого чоловша та частину иого

.

apxrny.

Мені вдалося переконати директора На

ціональної галереї в Празі Їржі Коталика,
IVAN KULEC

щоб його установа була співорганізатором
виставки. Він охоче погодився і тут же до

ручив своїй працівниці Мілені Славіцькій написати для каталогу статтю з

фаховою оцінкою художньої спадщини. Я мав написати розвідку про жит
тєпис художника. Це завдання ми виконали.

Мені відомо, що під час влаштування виставки І. Кулеця виникли
певні перешкоди.
Це були дуже неприємні та неочікувані перешкоди. Коли рукопис ката
логу, упорядкований Л. Грешликом, з двома вс

віцької та моєю),

~

т статтями (М. Сла-

~ . L ·.~..t...,;~
L
.... ......~._.......

22 цілосторінковими репродукціями та списком 171

ро

боти з зазначенням їх розмірів та технікою виконання, було здано на цен
зуру (відділ культури :КНК в Кошицях), з нього викреслили мою статтю.
Пізніше я погодився на анонімну публікацію своєї статті в каталозі. Так
298

каталог з' явився друком

.

•

Під своїм іменем я опублікував вступну статтю у Польщі

.

.

'-'"'

.

299

.

. Це на-

ст1льки розлютило державн1 та парт1ин1 органи, що вони вир1шили весь

тираж каталогу

298

(600

примірників) знищити, а виставку ,,емігрантського

Каталог виставки ,,Світ Івана Кулеця'' видав Свидницький музей української
культури. Виставку підготував і впорядкував каталог Владислав Грешлик. Художнє

оформлення каталогу, плакат та запрошення Галина Грешлик
за випуск Іван Русинко, МУК. Тираж

600 примірників.

[ ... ].Відповідальний

До друку ухвалено

Сх[іднословацьким] КНК, відділом культури в Кошицях

55/79.
•

Надрукували Дуклянські друкарні. - Пряrr1ів,
•

стор1НЦ1 каталогу повторено

299

20 листопада 1979 р. No
1980. - 36 с. Все це на останній

•

1 словацькою мовою.

Мушинка М. Іван Кулець - визначний український маляр і педагог // Український
календар. - Варшава,
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1980. -

С.

78-81.

І
І

і

Плакат виставки
творів І. Кулеця

у Свиднику

1980 року .

(Публікується вперше)

українського художника'' не
влаштовувати.

Я пршрозив директорові
музею Іванові Русинці, що
•

•

про все це розпов1м у зах1д-

....,

.

н1и прес~, а каталог видам у

Мюнхені. Музей через не...,
змушении

СВІТ

картини

ІВАНА КУЛЕЦЯ

І. Кулеця дарувальниці. Про

1980

виконання

буде

умов

повернути

І

І

f
І

с

МУЗЕЙ

це подбаю я, як виконавець

УКРА1НСЬКОІ

і-і заповіту, якщо треба буде,

НУЛЬТУРИ

...,
то

и

СВИДНИН

посередництвом суду.

SVET
IVANA KULECA
1980
мuzєurл

UKRAJINSKEJ

KULTURY
SVfDNiK

,,Органи'' відступили.

Щоб уникнути можливих неприємностей директорові музею доручили
влаштувати відкриття виставки тихцем, без каталогу, без будь-якого по

відомлення в засобах масової інформації, без участі представників Наці
ональної галереї і навіть без участі дарувальниці. Каталог, плакат та за
прошення держати під ,,сімома замками'', щоб показати їх у випадку якби

справа дійсно дійшла до суду за невиконання умов з боку музею.

Я все ж таки довідався від працівників друкарні, що весь тираж каталогу, плакат

•

•

1 запрошення з датою в1дкриття виставки доставили у свидниць-

кий музей й особисто запросив на вернісаж пані Анежку Ржечінську, ко
лишніх учнів Кулеця, Івана Лошака та його дружину Марію Леонтович,

і художнього фотографа та власника потужного видавництва в Мюнхені,
Ігоря Зубенка. Зрозуміло, що приїхав і я, як виконавець заповіту Анежки
Ржечінської, хоч мене не запросили. Але й не прогнали.

Пізніше я довідався, що дирекція музею не повідомила про дату від
криття виставки навіть представників Національної галереї в Празі, хоч
в каталозі ця установа, як співорганізатор виставки, була наведена на пер
шому місці, а Музей української культури

-

на другому.

Відкриваючи виставку, директор музею вибачився, що пряшівська дру
карня не встигла своєчасно надрукувати каталог, запрошення та плакат

(хоч я знав, що все це знаходиться на складі музею). Та коли після відкрит-
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Іван Кулець: Клоун

тя виставки І. Зубенко почав з
модерною

апаратурою

фото

графувати картини (з дозволу
пані Ржечінської, яка все ще
залишалася

власницею

•

твор1в

свого чоловіка), функціонери,
"_.

-. r -.

•

разом з директором, в1дправи-

лись на ,,оперативну нараду''
•

1

•

через кшька хвилин поверну'-'

лися з каталогом ,,щоино при-

везеним з друкарні''.

Перемога була за мною. Виставка користувалася значним успіхом. Ди
ректор Національної галереї в Празі та авторка вступної статті в каталозі
М. Славіцька довідалися про відкриття виставки лише через кілька років
від мене, бо дирекція музею їм навіть не надіслала каталог.
У

1992 році виставка була повторена в

Музеї модерного мистецтва ро

дини Варголів у Меджилабірцях (у значно менших розмірах і без катало

гу) під назвою ,Jван Кулець: картини і скульптури' 1300 •
Я, не маючи змоги друкуватися в українській пресі Словаччини, опу

блікував про свидницьку колекцію творів І. Кулеця статтю в українській

пресі у Польщі 301 , згодом більш детальну розвідку про життя і творчість

І. Кулеця там же

302

. Про історію колекції картин художника у рідному краї

я зміг розповісти ли111е після своєї реабілітації в

1991

році

303

• Про педаго

гічну діяльність І. Кулеця я виголосив доповідь на науковій конференції

у Львові в

300

1998 році

304

•

Детальніший аналіз творів І. Кулеця див.: Пушкар Л. Художня творчість ІванаКулеця
у збіркових фондах Свидницького Музею українсько-руської культури

// Ukrajinske

V

vytvame umeni v mezivalecnem Ceskoslovensku. К 80. vyroci zalozeni Ukrajinskeho
studia vytvamych umeni v Praze. Sbomik pfispevku z mezinarodni konference ... 12-14
listopadu 2003 v Praze / Ed. Dagmar Petiskova. - Praha, 2005. - S. 177-190. Див. теж:
Філевич Н. Ярослав Фартух- невідомий учень Куледя // Там само. -С.

301
302
303
304

169-176.;
Bergr V. Vzpominky na studia u profesora Ivana Kulce // Там само. - С. 313-314.
Мушинка М. Картини Івана Кулеця у Свиднику // Наша культура. -Варшава, 1979. No 6. -С. 4.
Мушинка М. Світ Івана Кулеця // Наша культура. - Варшава, 1980. -No 11. - С. 13.
Мушинка М. Врятовані картини Івана Кулеця // Дукля. - Пряшів, 1991. - No 2. - С.
43-47.
Мушинка М. Українська мистецька ттrкола проф. Івана Кулеця у Празі (1925-1952) //
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П. Мегик та обкладинка альбому його творів .

•

На науковій конференції ,,Ерделівські читання'' в Ужгороді в

2014 році

я виголосив доповідь ,,Колекція творів Івана Кулеця в Музеї українськоі·
305

культури у Свиднику''

• Доповідь я ілюстрував презентацією на екрані

майже сотні репродукцій картин І. Кулеця із колекції Музею української

культури у Свиднику3 06 •
На жаль, в Україні творчість цього визначного українського художника
модерніста і досі майже невідома. Нещодавно я довідався, що Інституту
колекціонерства українських мистецьких пам'яток при Науковому товари

стві ім. Шевченка у Львові разом із Музеєм української культури у Свид
нику, планують видати альбом творів Івана Кулеця. Можна сподіватися,
що в невдовзі побачимо твори цього небуденного українського художника
у повній красі і силі
Із подорожі в

-

у престижній публікації.

ClllA

ти привіз цікаві спогади художника Петра

Мегика.

Під час подорожі по українських центрах США в

1989 році ми з дружи

ною завітали до Філадельфії, де кілька днів мешкали на квартирі худож
ника Петра Мегика

(1899-1992) - засновника українського мистецького
гуртка ,,Спокій'' у Варшаві (1927-1939), Української мистецької студії у ФіВісник Львівської академії мистецтв.

305

-

Львів,

1999. -

С.

104-113.

Мушинка М. Колекція творів Івана Кулеця в Музеї української культури у Свиднику

// Вісник Закарпатського художнього інституту. - Випуск 5. - Ужгород, 2014.
- С. 8-13.
306

За сприяння у виготовленні репродукцій творів І. Кулеця висловлюю щиру подяку
директорові Музею української культури у Свиднику Мирославу Сополизі та
завідувачеві відділом образотворчого мистецтва Владиславу Пушкарю.
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ладельфії
цтва''

(1952-1984), ініціатора та редактора журналу ,,Нотатки з мисте
(1963-1990). Я записав його спогади про життєвий та творчий шлях,

скорочену версію яких опублікував у Києві

3 07

• Додому ми поверталися з

майже повним комплектом ,,Нотаток з мистецтва'' та книжками П. Мегика.

Якщо не помШІяюся, сам,е ти один з перших представив Україні
ам,ериканського художника Енді Варгола, як художника українського
походження.
Ключову постать поп-арту в США

(1928-1987)

1960-1970

років Енді Варгола

у Словаччині, Чехії та й у світовому мистецтві представляли

як ,,американського художника словацького походження'', оскільки обоє
його батьків напередодні Першої світової війни прибули в США з терито
рії Словаччини.
Меджилабірський мистецтвознавець Михайло Бицько

(1952)

вже у

80-х роках м. ст. встановив, що його батько і мати походили з русинського
села Микова на Меджилабірщині, отже Варгол був американським худож
ником русинського, тобто українського, а не словацького походження.

На переломі

80

та 90-х років з ініціативи М. Бицька, І. Шафранка, В.

Грешлика та інших було засновано Товариство Енді Варгола у Меджила
бірцях, яке висунуло ідею заснування Музею Енді Варгола на його бать
ківщині. Цю ідею підтримали й брати Варгола Джон (Іван) та Пол (Павло)
~

Варголи із Нью-Иорка.
Ці намагання прихильників Варгола у Словаччині були майже невідомі
ні в Україні, ні серед українців за і-і межами. Я про них підготував переда

чу для радіо ,,Свобода'' у Мюнхені та написав статтю до найпопулярнітттої
української щоденної газети ,,Свобода'' під назвою

,, Чи будуть на Пряшів

щині картини Енді Вархола? ''308 •

року у Меджилабірцях

1

вересня

1991

був офіційно відкритий Музей родини Варголів 309 • І про це я повідомив
слухачів радіо ,,Свобода'' та написав статтю до газети з тією ж назвою 310 •
Згодом на замовлення найвизначнішого мистецтвознавчого журналу ,,Об
разотворче мистецтво'' я написав обтпирну статтю про Енді Варгола як

художника українського походження 311 • Як такого, я представив його і в
,,Енциклопедії сучасної України'' 312 •

307

Мушинка М. З палітрою на чужині. (До
Образотворче мистецтво . - Київ,

308

1ОО-річчя від дня народження
1999. - Ч. 3-4. - С. 70-73.

П. Мегика)

//

Мушинка М. Чи будуть на Пряшівщині картини Енді Варгола? // Свобода. -Нью

-Йорк (США), 1991. -No 198. -С. 3.

309

Такою була первісна назва Музею Енді Варгола, оскільки крім картин Енді Варгола
були там і твори його брата Пола та племінника Джонса.

31 О

Мушинка М. На Пряшівщині відкрито музей родини Варголів

// Свобода. -

Нью

Йорк (США), 1991. -4 грудня. - С. 1-3.

311

Мушинка М. Енді Варгол - художник українського походження з Америки
Образотворче мистецтво.

312

-

Київ,

1992. - No 2. -

С.

21-22.

Мушинка М. Варгол Енді // Енциклопедія сучасної України.

77-78.
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//

-

Т.

4. -Київ, 2005. -

С.

ТОМАЮ

!.~.~~ ·

Магда й Микола Мушинки на виставці творів Е. Варгола у Празі 2014 р.

Це були одні з перших статей про цього художника в Україні та західній
українській діаспорі. Ними я і справді наблизив Енді Варгола до України.
Крім Енді Варгола, в Америці були й інші діячі - вихідці з Пряшівщи

ни, які збагат~ американську культуру.
r

Їх було кілька. Оскільки вони, або їхні батьки, народилися на території
Словаччини, там їх вважають словаками.

Таким був, наприклад, американський письменник-модерніст Томас

Белл

'-J

(1903-1961),

якого раніше було звати Андрій Белейчак. Иого батьки

походили із руського села Нижній Тварожець Бардіївського округу на Пря

шівщині, однак він народився вже в США, там здобув освіту і всі свої тво
ри писав англійською мовою. Значна частина з них була про переселенців
з Австро-Угорщини, тому його вважають ,,емігрантським письменником''.

Основні його книги були перекладені словацькою мовою і словацькі літе-

.

...,
ратурознавц1 вважають иого ,,американським письменником словацького

походження''. Як такий він наводиться в усіх словацьких енциклопедіях
•

•

та л1тературознавчих дов1дниках.

Я вперше увів його ім'я в українську літературу, назвавши його ,,ам,е

риканським письменником русинського походження ''
його ім'я і в ,,Енциклопедію сучасної України'' (т.

313

.

Як такого, я увів

2, 2003,

с.

444-445).

У

Нижньому Тварожці я знайшов запущену могилу діда Томаса Белла, на
якій письменник поставив пам'ятник.

313

МушинкаМ.

Thomas Bell (1903-1961). // Carpatho RusynAmerican. - Pittsburg (USA),
1991. - Num. 2. -Р. З.; його ж: До Пенсильванії -з Вишнього Тварожця. До 40-ліття з

дня смерті американського письменника Томаса Белла, який за походженням русин
-українець // Нове життя.

-

Пряшів,

1991. - No 5. -

С.

6.
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Село Орябина

- картина Миколи Диця в місцевому будинку култури

і дім

в якому народився Михайло Стренк

Другим був Михайло (Майк) Стренк

(1919-1945) . -

національний

'-'

герой США. Иого військова частина після важких боїв першою підняла
прапор на верптині японського острова Іво-Джіма, і це прискорило кінець
Другої світової війни, і змусило Японію капітулювати. Після закінчення
війни його чоті (взводу) у Вашинrгоні побудували найвищий у світі брон
зовий пам'ятник

У

1922 році

(24

м).

Михайло Стренк трирічним хлопчиком, разом з батьками

Василем та Мартою (русинами), переселився в США із села Орябина Ста
ролюбовнянсько округу у Словаччині.
На основі цього факту словацькі засоби масової інформації ( а також
фахова література, включаючи енциклопедії) вважали його словаком.
Найвизначніший словацький біограф М. Стренка Мілан Варош свою
студію про нього вперше опублікував у наймасовішому словацькому журналі

V

,,Zivot'' (200

ООО прим.), озаглавивпти її ,,СЛОВАК на найславнішій

світлині, марці та скульптурній групі США''

314

•

У своїй рецензії я спростував твердження автора про словацьке похо

дження героя США у цій насправді цінній студії, довів111и, що він і по

батьковій, і по материній лінії був русином-українцем

315

V

.

314 Varos М...., Slovak na najslavnejsej snimke, znamke а susosi USA // Zivot. -Bratislava
1995. - С. 37, 38, 39.
315 Мушинка М. Русин-украУнець з Орябини - національний герой США. [Михайло
Стренк] // Нове життя. -Пряшів, 1995. - No 39. - С. 1-2.; передрук: Свобода. - Нью-
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Газету ,,Нове життя'' з рецензією я вислав авторові, який у книжковому

виданні своїх репортажів 3 1 6 опублікував факсиміле першої сторінки ре
цензії і з моєю присвятою 317 •

Жителі Орябини вшанували пам'ять свого славного земляка встанов
ленням меморіальної дошки на будинку, де він народився. Невдовзі у цьо
му будинку планують відкрити музей ім. Михайла Стренка. У словацьких
засобах масової інформації (як і у книгах М. Вароша) М. Стренка і надалі
називають словаком.

Подібна доля спіткала й американс:ркого астронавта Томаса Джоунса

(Thomas Jones),

прадід якого Янко і прабаба Катерина Матляки у перші

роки ХХ століття переселилися із руського села Якуб'яни нинішнього

Старолюбовнянського округу. Його бабця (народжена вже в США) ви
йшла заміж за англійця, батьки якого теж були англійського походження.
Томас народився в

1955

році. Ставши астронавтом, він здійснив чотири

польоти у космос на ракетах ,,Ендаумент'' та ,,Колумбія''.

Довідавтттись про його походження, я написав до нього листа на адре

су NASA (National Aeronautics,

Space Administration) в Гюстоні.

Між нами

зав'язалося цікаве листування, в якому астронавт підтвердив своє ру
синське походження і висловив бажання відвідати село своїх прабатьків.

Статтю про Т. Джоунса та його листи я опублікував у г. ,,Нове життя'' 3 1 8 •
На основі моєї статті ім'я Томаса Джоунса потрапило до американського
тому ,,Енциклопедії української діаспори'' ( автор Василь Маркусь) 319 •
Нещодавно ти передав до Украіни весь архів та бібліотеку пряшів
ського літературознавця Олени Рудловчак.
Олена Рудловчак

(1919-2007),

як я вже згадував, була найвизначні

тттим карпатознавцем у галузі літературознавства в Словаччині. Кілька

років

(1966-1971)

вона була моєю начальницею у Дослідному кабінеті
'-J

україністики Університету ім. П. И. Шафарика в Пряшеві. Я з нею підтримував дружні стосунки майже до останніх їі днів. Олена Рудловчак дуже
переймалася долею своєї бібліотеки та архіву. В одному з інтерв'ю вона

заявила, що у Словаччині не бачить жодної перспективи застосування своЙорк, 1995. - No 188. - С. 2.

316 Varos М. Putovanie za krajanmi. - Bratislava, 1995; друге поширене видання там само
1997. -С. 335-346.
3 17 Присвяту наводжу у перекладі українською мовою: , ,Шановному панові Мілану
Варошу з подякою за опублікування переконливого репортажу про славного русина

Михайла Стренка. Вашою заслугою це ім'я потрапить в українські енциклопедії,
але й у свідомість українців. Спасибі! Пря11т1в ,

1. 10. 1995. М.

Мушинка'' (с.

349).

Наскільки мені відомо, ім'я М. Стренка і досі не потрапило в жодну енциклопедію
України. Зате воно потрапило у , ,Краєзнавчий словник русинів-українців Пряшівщи
на'' (Пряшів ,

3 18

1999, с. 328;

Мушинка М. Прадід астронавта - Янко Матляк з Якуб'ян

2000. - No 21-22. 3 19

автор Л. Бабота).

// Нове життя.

-Пряшів,

С . З.

Енциклопедія української діяспори.

-

V

Нью-Иорк, Чікаго,

2009. -

Том І.

-

С.

235.
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Директор Університетської бібліотеки в Ужгороді Марія Медвідь,

Марія Дуфек-Рудловчак та М Мушинка на відкритті кімнати-музею
О. Рудловчак в Ужгородському університеті, 2015 р.

єї бібліотеки та архіву і хотіла б, щоб вони потрапили на їі рідну Закарпат
ську Україну.

Єдиний їі спадкоємець, дочка Марія Дуфек-Рудловчак, яка живе
і працює у Празі, попросила мене зайнятись справою виконання заповіту
і-і матері. Наприкінці
теку О. Рудловчак

2014 року нам вдалося передати весь архів та бібліо
(понад 20 ООО одиниць) в Ужгородський національний

університет, де за сприяння ректора Володимира Смоланки, проректора
Федора Шандора та декана філологічного факультету Галини Шумиць

кої було споруджено Меморіальний музей Олени Рудловчак, урочис

те відкриття якого відбулося

30

вересня

2015

року. Цей же університет

зобов'язався видати четвертий том ,,Творів'' Олександра Духновича, який
вона не встигла завершити

320

•

Знаю, що деякі архівні матеріали визначних представників україн
ської культури і досі зберігаються у тебе.

Це переважно листи до мене від сотень представників української куль
тури з України та інших країн. Вони поки що не упорядковані, хоч дружина
Магда намагається дати їм якийсь лад. Після моєї смерті мій архів разом з

бібліотекою має перейти Пряшівській Державній науковій бібліотеці. Зна
чна частина моєї бібліотеки (понад

15 ООО

книжок) вже знаходиться там.

З чужих архівів, що опинилися у моїй власності, я б на перше місце по
ставив частину архіву Івана Панькевича, подаровану мені його дочкою
Мартою Дольницькою

1.

Це

-

(1916-2011).

рукопис фундаментальної праці І. Панькевича ,,Колядки, ще

дрівки та різдвяні ігри і звичаї Закарпатської· Украіни та Пряшівщини'',

320

Мушинка М. В Ужгороді відкрито Музей Олени Рудловчак

19. -
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С.

1.

// Нове життя, 2015. - No

записані І. Панькевичем та його кореспондентами у
записи із

824
V

•

153

роках:

1920-1952

сіл, з точною паспортизацією кожного запису. Цей цін'-'

•

•

•

V

нии матер1ал я охочии передати установ~ чи людин~, яка п1дготує иого до

друку і видасть, бо я не встигну це зробити.

68 авторів, найбільше від Івана Зі
321
322
,
линського (83)
Філарета Колесси (55) , Володимира Симовича (46) та
Кирила Студинського (22).
3. Грамофонні платівки французької фірми Pathe 1929 року (14 штук)
та Чехословацький Радіожурнал 1935 року (12 штук) 323 •
4. Маю у себе весь архів дочки Івана Панькевича Марти Дольницької,
2. 396

листів до І. Панькевича від

в якому дуже цікавими є особисті листи пані Марти до покійного чоловіка
Іларіона Дольницького

(1900-1988) від його смерті 1988 до їі смерті 2011

року. Це - зворушлива хроніка понад 20-річного періоду життя української
бездітної вдови у чеському середовищі. Та й інші матеріали їі приватного
архіву дуже цікаві й варті монографічного опрацювання. Чи знайдеться
хтось, хто б узявся за їх упорядкування та видання?
Ще за життя пані Марта разом з архівом та творами образотворчого
мистецтва (про які я вже говорив) заповіла мені свою дуже цінну приват

ну бібліотеку, переважно із образотворчого мистецтва 324 • Разом зі своїми
книжками я їі подарував Державній науковій бібліотеці у Пряшеві.
На друге місце я б поставив архів Івана Голубовського

1

(1878-1957),

який я знайшов у його невістки Емілії Голубовської325 між паперами, при
значеними для вивозу на збірний пункт утильсировини. Архів, крім осо

бистих документів І. Голубовського та його дружини Ядвіrи, містить влас
норучно написаний (і підписаний) заповіт від

17

березня

1952 року,

яким

він поділив найбільше своє багатство - картини Олекси Новаківського між
дочкою Галиною Стон-Балтарович і малолітньою внучкою Іванною-Хрис
тиною. Маю також заповіт його дружини Ядвіrи від

1957 року, яким вона

скасувала заповіт чоловіка і всі картини заповіла дочці Галині. В архіві є й

кілька списків картин Новаківського з їх оцінками тощо.
Та найбільшою знахідкою на квартирі Емілії Голубовської була сері5!
завершених і начисто переписаних від руки художніх творів І. Голубо
вського (на листах форми А4), здебільшого автобіографічного характеру,

321 Мушинка
...., М. Листування Івана Зілинського з Іваном Панькевичем (1913-1951) .

-

Нью-Иорк, Пряшів: Вид. НТШ в Америці, НТШ у Словаччині та Асоціація

україністів Словаччини,

322

2008. - 197 с.

Гошовський В. Листування Івана Панькевича з Філаретом Колессою // Науковий

збірник Музею української культури у Свиднику. - Пряшів,

1969. - Т. 4. -Кн. 1. - С.

107-147.
323 Мушинка М. Голоси предків. Звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана
Панькевича (1929, 1935). - Пря11rів, 2002. - 256 с. + CD.
324 Архів батька Івана Панькевича вона разом з мамою після його смерті подарувала
в Архів чеської літератури в Празі (Pamatnik narodniho pisemnictvi), бібліотеку Слов'янській бібліотеці в Празі.

325

Детальніше про це див. с.

127-128 цієї праці.
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а саме: ,,Мисливські новели,,

тематики;

,Jla межах

(240

с.)

-

цикл із десяти новел мисливської

старого і нового''

(244

с.)

-

про родовід І. Голу

бовського, Першу світову війну та революційні події у Західній Україні

1918-1920 років; ,,З дитячої кімнати'' (90 с.) - спостереження над життям
.
.
.
.
власних д1теи - дочки та сина, записи про як1 викликан1 траг1чною смертю останнього; ,,Стара каплиця'' (43 с.) - повість про боротьбу з бандою
"-'

розбійників у Західній Чехії, написана на підставі розповіді старого діда;
,Дід градом бомб''

(35

с.)

-

про бомбардування Хемніца та кінець Другої

світової війни; ,Jlеобережні забави''
села на зламі ХІХ-ХХ ст.;

(74

,Jla світанку''

с.)

(20

повість із життя галицького
с.) та ,,З цікавості''

(24

с.)

-

одноактні п'єси побутового характеру.
Серед рукописів Івана Голубовського я знайшов і другу версію твору

про життя і художню творчість О. Новаківського

(267

с.), названу ,,Розма

хом могутніх крил,, (з підзаголовком ,,Олекса Новаківський ''). Нова версія

-

виправлена і перероблена на підставі рецензії невідомого критика (ма

буть, згадуваного вже Євгена Вирового), копія якої теж знайшлася серед
паперів Голубовського (з відрізаним заголовком та підписом). Із тих творів
за життя І. Голубовського не було опубліковано ні одного рядка.

Рукопис твору про Олексу Новаківського я опублікував 326 , усі ж інші

чекають на видання. Їх опублікування стало б важливим внеском в укра
їнську літературу перших післявоєнних років, захаращену трафаретними
творами ,,соціалістичного реалізму'' 327 •
В одній із своа статей ти писав, що празький україніст Юрій Грив
няк передав тобі частину свого архіву.

Із уродженцем Закарпаття Юрієм Гривняком
мий ще з середини 60-х років

-

(1912-1992) я був знайо

з періоду мого аспірантського перебування

в Празі, однак зблизилися ми і, навіть, подружилися в

70-80 роках, КОJІИ
обоє опинилися в категорії ,,неблагонадійних'' (,, nespol'ahlivych '') для кому-

326

Голубовський І. Розмахом могутніх крил. Повість-есе. -Львів: ТзОВ ,,Аз-Арт'',

116 с.

2002. -

Вступна стапя: Мушинка М. Іван Голубовський та його повість-есе про Олексу

Новаківського (с.

4-19). Пертттий варіант праці І. Голубовського я у 1979 році запозичив
'-'

сім'ї О. Новаківського. Иого учевь Григорій Смольський дав переписати рукопис на
машиmu і здав до друку в ж. ,,Жовтень''. Там він пролежав
щойно

2001

22 роки і був опублікований

року під назвою: Голубовський І. Боги при одному столі. Повість-есе

про Олексу Новаківського

// Дзвін [коли 111 ній ,,Жовтень''], 2001. - No 9. -

С.

20-73 із

вступною статтею Люби Волошин. Детальніше про це див.: Мушинка М. Нове ім' я

в українській літературі. З приводу двох видань повісті-есе Івана Голубовського про
художника Олексу Новаківського

// Дукля. - Пря11rів, 2003. - No 1. -С. 78-93, його ж:

Письменник Іван Голубовський та його колекція карТЮІ Олекси Новаківського // Наукові
записки. Історичні науки.

327

-

Острог,

2008. - Вип. 11. - С. 402-414.

На підставі вm1~енаведеного архіву моя студентка Іванна Кизак на кафедрі української
мови і літератури філософського факультету Пряшівського унjверситету 2003 року на
писала й успітттно захистила ригорозну роботу ,,Іван Голубовський: життя і творчість''

(112 комп'ютерних сторінок А4), за яку їй було надано титул ,,магістра'' (Мgr.) .
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ністичного режиму людей. Мене захоплювала неподатливість та енергій
ність Юрія Гривняка. Після комуністичного путчу

1948 року він потрапив

~

у неласку нової влади. Иого, людину з витцою освітою, офіцера Чехословацької армії в запасі, звільнили з посади вчителя середньої школи, заборо

нили друкуватися в пресі Чехословаччини (та України) і до пенсії змусили
працювати робітником. Та й у тих несприятливих умовах він переклав і
поставив на сцені з аматорськими драмгуртками опери ,,Запорожець за Ду
наєм'' С. Гулака-Артемовського, ,,Наталку Полтавку'' і ,,Тараса Бульбу'' М.

Лисенка та інші; на Заході опублікував монографію про Івана Пулюя як
винахідника ,,рентгенівських'' променів (Лондон,

1971)

та десятки статей

про представників української еміграції у Празі. На території Чехословач
чини він ідентифікував понад півтисячі могил визначних діячів української
еміграції тощо. На жаль, більшість його праць залиттшлася в рукописах і ...
пропала. Серед них і рукопис про українські могили в Чехії.

У часи, коли ні в Україні, ні у Чехословаччині моє ім'я не можна було
згадувати, він опублікував позитивну рецензію на мою книгу про Ореста
328

Зілинського, видану в США у русинській пресі Югославії

,,Українському слові''

329

. Згодом у вуковарській ,,Новій думці'' він опублі

кував ювілейну статтю до мого 50-ліття
югославських русинів

та паризькому

331

330

та бібліографію моїх праць про

.

На жаль, на схилі свого життя він страждав сильним склерозом. Під час

останньої зустрічі (а зустрілись ми, як завжди, в одній із празьких пивних)
він навіть не впізнав мене. Усе ж після цієї зустрічі він надіслав мені паку•

•

•

•

•

нок з ц1нними документами 1з свого приватного арх1ву, на п1дстав1 яких я
332

опублікував обтттирний некролог

з додатком його статті про Івана Паньке

вича333 . Некролог про Ю. Гривняка я опублікував і в закарпатській пресі 334 .

328

Гривняк Юрко. Монографія про визначного діяча української науки [М. Мушинка :
Науковець з душею поета. Бавнд-Брук,

1984. - No 44. 329

С.

1983] // Нова думка. - Вуковар (Югославія) ,

46.

Тривняк [Гривняк] Юрко. Монографія про визначного дjяча української науки [М.
Мушинка: Науковець з душею поета. Бавнд-Брук,

1983] // Українське

слово. - Париж,

1984.-1. 10. 1984.
330

ГривНЯІ< Юрко. Микола Мушинка - вирни приятель югославских русинох и українцох.

ry 50-рочници // Нова думка. -Вуковар (Югославія), 1986. - No 53. - С. 29-32. Пере

друк: Невтомний глядач культурних скарбів. До 50-річчя вщ дня народження Миколи
Мушинки // Карпатська Русь (США).

- 9. 5. 1986. - С. 6.; Г. Ю . Д-р Микола Мушинка 
пристрасний фольклорист // Новий шлях. - Торонто, 1988. - No 17, 18. - С. 1, 3.
331

Гривняк Юрій. Бібліографія друкованих роботох Миколи Мушинки повязаних зоз
Русинами Югославії // Нова думка.

-

Вуковар (Югославія),

1986. -No 53. -

С.

33-34.

(64 позицjї).
332

Мушинка М. Боже, пам'ять нам бережи! З пркводу смерті Юрія Гривняка

- Пряшів, 1993. - No 2. No 4. - С. 8-9.
333

39-45.; передрук:

Юрjй Гривняк. Титан української філології [І. Панькевич]

No 2. 334

С.

// Дукля.
Лемківщина. - Кліфтон (США) , 1993. -

С.

46-49.

// Дукля. -

Пряшів,

1993. -

[Подав і для друку підготував М. Мушинка].

Мушинка М. Коронний свjдок розвінчаної доби. [Юрій Гривняк

-

некролог]

// Кар-
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Найціннішою частиною архіву Ю. Гривняка, що зберігається у мене,
є майже повна документація про заснований і очолюваний ним Націо
нальний комітет закарпатських українців - єдину українську організацію

у Празі в перші післявоєнні роки

(1945-1947),

дозволену чехословацькою

і радянською військовою владою 335 • Усі інші українські організації міжво
єнного та воєнного періоду були ліквідовані або самоліквідувалися.
Щоб увіковічнити ім'я Юрія Гривняка в Україні, я опублікував статтю

про нього з його фотографією в ,,Енциклопедії сучасної України''

336

•

У твоєму приватному архіві є й цінні документи з історії Закарпат
тя, частину з яких, ти публікував у циклі ,,Документи свідчать''. Про

які архівні документи йшлося?

Цикл ,Документи свідчать. З архіву Миколи Мушинки'' я опублікував у пряшівській газеті ,,Нове життя'' протягом

23

2012 року.

'""'

Иmлося про

переважно невідомих документи, оригінали яких різними шляхами

опинилися в моєму архіві. Про кожен я написав коротку вступну статтю
та повний текст або фрагмент з нього з коментарями, а також майже за
вжди факсиміле документа. Редактор газети Мирослав Ілюк хотів видати
їх окремою книжкою, та, на жаль, не було грошей на видання 337 • Ці доку
менти є актуальні й зараз, тому варто було б видати їх окремою книжкою,
• V

•

•

як м1и внесок в 1стор1ю.

патський край.

-

Ужгород,

1993. - No

З.

-

С.

22-26.

335 Крім ,,Національного комітету закордонних українців'', влада толерувала ще ,,Товари
ство Український музей у Празі'' та і його у 1948 році ліквідувала.
336 Мушинка М. Гривняк Юрій // Енциклопедія сучасної України. - Т. 6. - Київ, 2006 С. 423-424.
3 37 Идеться про такі документи (наводжу лише їх назви): Лист Еміліана Невицького
до Флоріана Заплетала з 1921 року про хід всенародного віче у Старій Любовні, на
якому було засновану першу на Закарпатті Руську народну раду ( 1), Звернення РНР
до населення (2), Лист Міністерства освіти ЧСР про мову закарпатських русинов
(3), ,,Карпатський вістник'' - перша закарпатоукраїнська газета (4), Остання листівка
Яцка Остапчука до сина Володимира (5), Політична програма першого губернатора
Підкарпатської Русі Юрія Жатковича ( 6), газета ,,Голос руського народа'' (7), Лист
Івана Чендея до М. Мушинки (8), Листи І. Огієнка до І. Панькевича (9), Звернення русинів Прятттівщини до русинів Закарпатської України з 1919 року (10), Листи
Володимира Січинського до І. Панькевича ( 11 ), Невідоме про Ореста Зілинського
(12), Лист Ф. Заплетала голові уряду ЧСР Е. Бенешу з 1921 р. (13), Невідомі картини
закарпатського художника Ернеста Контратовича (14), Два листи Дениса Зубрицько
го до І. Панькевича (15), Листівка Володимира Січинського до Івана Панькевича (16),
Протокол першої спроби заснування Міжнародної асоціації україністів у Празі 1968
року (17), Меморандум Карпатської Руської Народної Ради у Сваляві з 1918 р. (18),
Два найновіші документи про автора рубрики з Острозької академії (19), Унікальна
збірка І. Срезневського словацьких народних пісень, видана у Харкові 1832 (20), Ме
морандум Руської Народної Ради у Пряшеві 1918 р. (22), Щоденник в' язня Талерrофа
Степана Джоrана з Тилича (23 ).
u>
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Лосіін.

Факсиміле одного з сотень документів з архіву М Мушинки.
Проголошення русинів-українців Пряшівщини за приєднаня Закарпаття

до Чехословаччини.

1918 р.

Які матеріШlи у твоєму приватному архіві ще неопрацьовані?

Це, передусім, мої магнітофонні записи фольклору з різних сіл Пряшів
щини, переселенців з Румунії у чеському прикордонні, лемків у Польщі та
Румунії, руснаків у Воєводині тощо. З них я лише незначну частину ви
користав у своїх публікаціях. Ці безцінні матеріали вже багато десятиліть

без руху знаходяться на магнітофонних касетах і ... псуються. Я навіть не
знаю, чи ще можна буде їх відтворити, хоч це дуже цінні матеріали. Я був
би вдячний, якби хтось із молодих взявся за розшифровку цих матеріалів,
бо я вже не встигну це зробити. Я сподівався, що ними займеться мій син

етнолог Олесь. Та він своїм життєвим покликанням обрав ромську про
блематику і досяг у цій ділянці неабияких успіхів. Внучка Михаєла, яка

вивчає етнологію та україністику у Празькому університеті, навряд чи за-
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йметься цією кропіткою працею, хоч я б цього дуже хотів. А час біжить.

Старіємо не лише ми, але й магнітофонні плівки. Залишається лише те, що
написано на папері. Та і того в моєму архіві не так уже й мало.

У румунському Скеюші я провів комплексне дослідження матеріальної
та духовної культури за тритомним питальником ,,Етнографічного атласу
Словаччини'' (досі неопубліковані).

Ус. Дара Гуменського округу (пізніше ліквідованому у зв'язку побу

довою греблі) я в 1974 році записав на магнітофонні плівки 799 пісень,
мелодії яких розшифрував Юрій Костюк, а я переписав їх тексти 338 • На їх
основі моя племінниця Анна Лабанц на філософському факультеті універ

ситету П. Й. Шафарика у Пряшеві захистила дипломну роботу, а їі дочка
Агата Карчова (працівниця Інституту словацької мови Словацької акаде
мії наук у Братиславі) готує їх до друку.

Подібним способом я із магнітних плівок переписав на машинці не
значну частину фольклорних записів переселенців з Румунії до чеського
прикордоння

33 9

•

Далі це згадувані вже Колядки і щедрівки Закарпатської Украіни та
Пряшівщини Івана Панькевича, які він ціле життя записував сам і за допо
могою своїх учнів та сільської інтелігенції. Є їх понад півтисячі 340 • Деякі
з нотами й описом різдвяних обрядів та звичаїв. Якби їх опублікувати, це

був би найповніший регіональний збірник колядок в українській, а мож
ливо, і в слов' ян ській фольклористиці.

Над їх підготовкою до друку Іван Панькевич працював, зокрема,
в останній період життя, однак працю не закінчив. Після його смерті
над їх упорядкуванням працювали Орест Зілинський та Андрій Курим

ський, однак вони не підготували рукописи до друку. Після їх смерті дочка
І. Панькевича Марта Дольницька передала весь корпус записів мені. Я пе•

•

•

реписав ус1 колядки та щедр1вки на машинц1, однак, не маючи перспек-

тив на їх видання, працю не завершив. І цей корпус я охочий передати
установі або людині, яка зобов'яжеться підготувати його до видання хоча
б в електронній формі.

Кілька років я працював над монографією про галицького педагога,
політичного і громадського діяча Яцка Остапчука (1873-1956) та його
розгалужену сім'ю. Він із

1912

року до своєї смерті жив і працював на

338 Musinka М. Piesne zo dna buduceho jazera. Materialy z vyskumu folkl6ru zatopovej
oblasti Starina okr. Humenne. Zv. І. ОЬес Dara. - Jul 1974. - 696 s. (машинопис)
339 Musinka М. Kolomyjky z Tachovska. - Presov, 1973. - 238 s. - 760 kolomyjok s napevmi
(strojopis); Musinka М. Folk16r Slovakov z Rumunska presidlenych do оЬсе Hostky okr.
Tachov v roku 1947. -Presov, 1974. -250 s.; Materialy z vyskumu folkl6ru presidlencov
z Rumunska do Chomutova а Troskotovic na Morave. - Presov, Kurov, 1975. - 749 s.
Musinka М. Stefan Piiacek rozprava (100 rozpravok slovenskeho presidlenca z HarmasPotoku do оЬсе Homa Lipova na Morave (strojopis). - Presov, 1974. - 736 s.
340 Мушинка М. Іван Панькевич і Закарпаття // Матеріали наукової конференції,
присвяченої пам'яті Івана Панькевича (23-24 жовтня 1992). - Ужгород, 1992. -С.
151-175.; його ж. З рукописного архіву Івана Панькевича // Там само . - С . 377-394.
V
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Пряшівщині та Закарпатській Україні 341 . Частину його архіву передав мені
його внук Ярослав Остапчук, який живе у Празі. Дещо на цю тему я опу

блікував342, однак до написання монографії, на жаль, руки не дійшли. Спо
гади наймолод111ого члена сім'ї Остапчуків

-

Дарії Писачкової я записав

на відео. Вони теж не опрацьовані.

Незадовго перед смертю довгорічна адміністративна працівниця Цен
трального комітету Культурного союзу українських трудящих у Пряшеві

Віра Яrерська

(1925-2005)

передала мені рукописні фрагменти записів

свого діда по матері о. Стефана Джуrана
кладом словацькою мовою

(59

(1859-1921)

з її власним пере

машинописних сторінок). Це неповний

щоденник уродженця лемківського містечка Тилич про його перебування

у таборі Талерrоф у

1914-1915

роках

(166

с.), написаний російською мо

вою чітким почерком. У ньому задокументовано страхітливе життя у та
борі імена багатьох його в' язнів, представників табірної влади, кількістю
мертвих кожного дня тощо. Я подав у пресі короткий опис цього рукопису

із фрагментами з нього

343

.. .

"

, однак він заслуговує на повне видання, як важ-

...

ливии документ нашо~ 1стор11.

Не опрацьованим залишається архів хореографа Володимира Лібо
вицького та, зокрема, моє листування із сотнями людей. Та й багато іншо
го, вартого друку, знайдеться у моєму архіві, який я, разом з бібліотекою,

заповітом подарував Державній науковій бібліотеці у Пряшеві.
Чимало матеріалів є в моєму архіві для другого тому монографії про
моє рідне село Курів, яку я навряд чи встигну написати.

341 У Яцка Остапчука та його дружини Марії, з дому Пастушенко, було семеро дітей
і всі вони стали визначними діячами української культури: Анна Остапчук-Науменко
(1898-1949)-актриса; Ольга

(1899-1994)- педагог; Дмитро (1902-1939)-педагог
та громадський діяч, замордований мадярами; Володимир ( 1904-1999) - педагог;
Мирослава (1906-1982)- громадська діячка; Ірина (1912-2008)- громадська діячка;
Дарія (1914-2009) - актриса. Див.: Мушинка М. Яцко Остапчук і його родина у
Словаччині// Osobnosti ruskej а ukrajinskej emigracie na vychodnom Slovensku /
Ed. ~- Harbul'ova, М. Nachajova, ~- Babotova. -Presov, 2008. - S. 19-33.
342 Мушинка М. Документи свідчать ... (5). З архіву М. Мушинки. Остання листівка
Яцка Остапчука до сина Володимира // Нове життя. -Пря11тів, 2012. -No 7. - С. 3-4.;
V

його ж.: Розмова з однодумцями. Учителька Анна Остапчук очима доньки// Нове

життя.

- Пряшів, 2003. - No 41-44. - С . 11.; його ж.: Померла Дарія Писачкова // Нове
життя. - Пряшів, 2009. - No 11-12. -С. 6. [Остання із дітей Яцка Остапчука].
343

Мушинка М. Щоденник в' язня Талерrофа Степана Джуrана з Тилича. Серія ,,Доку

менти свідчать'' ...

No 23 // Нове жи1тя. - Пряшів, 2012. -No 25-26. - С. 5-6.
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Частина третя
пош

МОГИЛ ВИЗНАЧ

••

~ШЦІВ

Та повернем,ося до твоєї характеристики з диплома про іменуван
ня тебе лауреатом прем,ії Фонду Тараса Пlевченка. Там написано, що

тобі цю престижну прем,ію врученою за ,,відродження діячів україн
ської культури, мистецтва

[ .. . /,

а також пошук аніх могwz і перепо

ховання в Україні''. Першу частину цього твердження ти вже доволі
переконливо прокоментував. Будь ласка, скажи і про другу частину.

Чиїмогwzи ти віднайшов?

Серед віднайдених мною могил українських діячів на перше місце слід
поставити поховання командира Української повстанської армії Степана

Стебельського (псевдонім ,,Хрін'')

равії (Чехія) у жовтні

(1914-1949), вбитого на території Мо

1949 року, коли він із групою воїнів УПА переносив

пошту від Юрія Шухевича з Галичини до Степана Бандери у Мюнхен.

На одній із наукових конференцій у Львові в жовтні 2001 року до мене
звернулися земляки ,,Хріна'', спогади якого саме тоді з'явилися друком 344 ,

із проханням знайти місце його загибелі. На цвинтарі села Погоржеліце у
Моравії я виявив не лише занедбану могилу (на коли111ньому смітнику),
але й людей, які були свідками вбивства ,,українського бандита'' (термін
,,терорист'' тоді ще не вживався).

Моя стаття про цю знахідку345 викликала серед національно свідомих

українців загальне захоплення, і його земляки із Самбора вирі111или пере
поховати останки героя УПА у своєму місті.

Найвищі представники міста Самбора без мого відома у травні 2004 року
ексгумували їх і здали на експертизу в Інститут криміналістики міста Брно,
де вони вже понад дванадцять років лежать без руху, бо на вивітрених кіст

ках немає біологічного матеріалу, на основі якого можна було б провести
експертизу ДНК. А Лілія Оверко, його дочка з Чикаго, не дає згоду на пере
поховання без офіційного підтвердження, що це останки їі батька.

Ця справа набрала розголосу, зокрема на Самбірщині, де кружляють

копії машинописного листа одного з учасників місії ,,Хріна'' - Василя rу
дзика (,,Оріха'') до самбірчанина Богдана Ряпіча, в якому мене звинува
чено у великомасштабному хабарництві. Ніби я одержав від родини Сте

бельських із США сто тисяч доларів на перепоховання ,,Хріна'' і нічого не

344

Стебельський С., Коноподський О. Крізь сміх заліза. -Літопис УПА.
Торонто - Львів,

-

Т. ЗО .

-

2000. - 550 с.

345 Мушинка М. Знайдено могилу командира УПА Степана Стебельського ,,Хріна''
// ,,Гомін України''. (Торонто, 2001. -No 41. -С. З. Передруки: ,,Пороги''. - Прага,
2001. - No 4. - С. 28-30; ,,Лемківщина''. - Кліфтон, 2001. - No 4. - С. 20-22; ,,Новини
Самбора''. -Самбір, 2001. -No 9. - С. З.; ,,Бойківщина''. - Дрогобич, 2002. - С. 40-42.
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Могила Онисі Дурдуківської на Ольшанському цвинтарі у Празі.
Нині ліквідована.

зробив. Дочка Стебельського Лілія Оверко на словах (не письмово!) запе•

речують таке твердження, а я на слово чест1 заявляю, що на перепоховання

не взяв ні від кого жодного цента. Все у цій справі я робив на власні кошти.
Це питання я детально пояснив у доповіді, виголошеній на науковій кон

ференції ,,УПА інакше'' в Празі 21 жовтня 2010 р.
винувач Василь

3 46

• Психічно хворий об

rузик, якому я пригрозив судом, тим часом помер, однак

копії його листів і далі кружляють по Західній Україні.
Далі розкажу про могилу дружини видатного українського літературоз

навця Сергія Єфремова
•

(1876-1939), засудженого на десять років тюрми

в інсценованому процесі з членами т. зв. ,,Спілки визволення України'',
Описі Дурдуківської, батько якої Федір Дурдуківський теж став жерт
вою цього процесу. У

1944 році Онися, тікаючи з України від наступу Чер

воної армії, опинилася в Празі. Прихистив їі на своїй квартирі згадуваний
уже філантроп Євген Вировий, а після його трагічної смерті (самогубства)

17

травня

1945

року про неї дбала домогосподарка Є. Вирового Зинаї

да Кущинська, мати художнього фотографа Тараса Кущинського

(1932-

1983). Вона і поховала їі на Ольшанському цвинтарі в Празі, поклавши,
•

•

•

••

•

•

'-.І

зг1дно 1з запов1том померло~, пакунок з листами чолов1ка та 1ншими иого

документами в труну, під їі голову347 • Я знайшов занедбану могилу, на якій
ще був дубовий хрест з ії іменем і роком народження. Пізніше у цю моги-

346 Мушинка М. Де і як було вбито і поховано командира УПА Степана Стебельського
- , ,Хріна''? // Зб. Українська Повстанська Армія інакше (в літературі, мистецтві,
культурі). - Прага, 2011 . - С. 27-42.
347 Мушинка М. Що приховує в собі могила 20 Ь-24-947 на Ольшанському цвинтарі у
Празі?// Наше життя. - Нью-Йорк, 2000. - Ч. 6. -С. 8-10.; Скорочений передрук: По
роги. - Прага, 2000. -No 2. - С. 12-14.
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На могилі Едуарда Гакена у Празі.
,

лу поховали українського емігранта Івана Сочинського

(1890-1964).

Про

свою знахідку я повідомив високих посадовців Києва, запропонувавши,

щоб їі останки були перепоховані на одному з цвинтарів столиці. Моя про•

позиц~я залишилася не розглянутою.

Тоді я написав листа тодішньому митрополиту Української автокефаль
ної православної церкви в США Мстиславу із пропозицією перепоховати
їі останки на Українському цвинтарі у Бавнд-Бруку. Владика погодився і
попросив мене зайнятися цією справою. Оскільки у Мюнхені жила при

йомна дочка подружжя Сергія Єфремова та Описі Дурдуківської Наталія

Павлушко, я написав їй листа. Однак вона не погодилася з перепохован
ням, і воно, на жаль, не відбулося. Оскільки за могилу нікому було плати-

·-·
.
.
ти, 11 ЛlКВІдували.

Подібна доля спіткала й могили сотень інших діячів української науки і
3 48

культури, похованих у Чехії

, у тому числі могилу видатного українсько

го музич1-1ого педагога Дмитра Левитського

-

єдиного учителя визначно

го чеського співака Едуарда Гакена. На щастя, мені вдалося врятувати

його основні документи. Вони зберігаються у моєму архіві.
Постать чеського оперного співака Едуарда Гакена загмьновідома,
а про його учителя Дмитра Левитського я досі не чув.

Не лише ти, а й більшість українських музикознавців про нього не знає,
хоч я, маючи дуже важливі документи з його приватного архіву, ще у 2005 році

в Україні опублікував rрунтовну розвідку про Дмитра Левитського349 .
348 Беднаржова Т., Янчик Ф. Українські могили в Чехії. -Прага, 2002. - 52 с.
349 Мушинка М. Музичний педагог Дмитро Левитський // До джерел . Збірник наукових
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Дмитро Левитський (1886-1958) народився у Вільнюсі (Литва) у роди
ні православного священика, дитинство провів у Житомирі в Україні, вищу
технічну освіту здобув у Києві, під час Першої світової війни воював на
Південно-західному фронті у званні офіцера Російської армії. У
.

році

1917

.

.у,.
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Виказ викладів Дмитра Левитского

праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя.
Т.

-

Київ, Львів,

2004. -

2. - С. 629-637. Володимир Лібовицький незадовго перед смертю 1984 року разом

із своїм архівом передав мені папку з особистими документами свого
друга Дмитра
.._,,

Левитського, одержаними від нього перед його смертю

1958 року. Идеться про пів

сотні документів, серед яких є чотири його машинописні автобіографії, свідоцтва про
народження, хрещення, атестат зрілості, посвідка про роботу в установах Росії, про
участь в Українській республіканській капелі, шкільні свідоцтва, дипломи та залікові

.

.

.

.

.

.....,

.

книжки с1мох вуз1в, членсью квитки юлькох оргашзац1и, навчалью плани, списки
V

•

иого учн1в у вузах тощо.
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вступив добровольцем до армії Української Народної Республіки, звідти
у січні

1919

року його відрядили в Українську республіканську капелу

О. Кошиця, з якою він протягом двох років об'їздив кілька країн Європи як
.
.
~

сп1вак хору и сол1ст.

Після розпаду капели в грудні

1920 року Д. Левитський опинився у Празі,

яка до кінця життя стала постійним місцем його перебування. Тут він вчився
у політехніці

(Vysoke uceni technicke),

на філософському факультеті Карло

вого університету та в Українському вільному університеті. Музичну освіту
здобув у Празькій консерваторії, Академії музичних мистецтв, Українському
педагогічному інституті ім. Драгоманова та в Міланській вищій музичній
тттколі (у проф. Е. Пікколі). Спеціалізувався на вокальному мистецтві, яке
згодом викладав у кількох вузах. Виховав цілу генерацію чеських та україн
ських професіональних співаків і співачок. На концертах часто виступав і як
соліст (тенор). У

1934 році здобув чехословацьке громадянство.
Після комуністичного путчу в Чехословаччині в 1948 році, аби уникнути

звільнення з роботи в консерваторії та Музичній академії з кадрових при
чин (син свя11(еника, український націоналіст), він вступив до комуністич
ної партії, чим здобув зневагу й презирство національно свідомої громади
Праги. Навіть рідний брат Борис Левитський перестав із ним спілкуватися.
Д. Левитський помер

8

березня

1958

року, будучи неодруженим і не

маючи нащадків. Урну з його прахом похоронили на православній ділянці
Ольшанського цвинтаря. За могилу Д. Левитського ніхто не додумався за
платити необхідну таксу, і їі ліквідували, а прах розсіяли по вітру у прямо•

•

му розум1нн1 цього слова.

Моя ви11(еназвана стаття, написана до 100-ліття з дня народження
Д. Левитського у

1986 році,

ні в Україні, ні у Словаччині, незважаючи на

мої старання, не знайптла видавця. Друком з'явилася ли111е через

18 років.

Нею я намагався врятувати ім'я визначного українського музичного педа

гога від політичного небутгя. Та чи вдалося це мені - не знаю.
Більш успішними були мої розшуки могили українського правника

Станіслава Дністрянського, який помер в Ужгороді у

1935

році й був

похований на цвинтарі ,,Кальварія''. Про це я написав у книзі ,,Академік

Станіслав Дністрянський ''350. Раніше Інститут держави і права АН УРСР

у Києві надіслав до Ужгорода двочленну експедицію із завданням знайти
могилу С. Дністрянського. Не знайшли.

Безуспішною була й експедиція львів'ян із цією метою. Однак мені по
щастило познайомитись з лікарем Андрієм Рихлом із Кошиць, який був

учнем його дружини Софії Дністрянської в ужгородській музичній школі
та учасником похорону їі чоловіка в

1935

році. Він по пам'яті накреслив

мені план місцезнаходження могили С. Дністрянського, за яким я їі знай
шов351 . Біля неї було вільне місце, де мала бути похована його дружина

350
35 1

Мушинка М. Академік Станіслав Дністрянський. Біобібліографія. - Київ,
Мушинка М. Знайдено

1992. - 94 с.
могилу академіка Дністрянського // Срібна земля. - Ужгород,
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Екскурсія студентів Закарпатського художнього інституту (нині
Академії) на могилах Станіслава й Софіz·дністрянських 2015 р.

Софія. Угорська влада депортувала їі з Карпатської України в
й вона опинилася в Празі, потім

пртах, де й померла

352

1956 року

-

у Трнаві, Середі,

1939 році,
а на кінець - у Вей

• Там після переселення їі племінниці Емі

лії Голубовської про могилу вже ніхто не дбав. Коли я про це повідомив
у пресі

353

, ії колишні учні Ужгородської музичної школи, які жили у Сло

ваччині та США, зібрали гроші для перепоховання улюбленої вчительки
біля чоловіка, а мене попросили зайнятися цією справою. Я, подолавши

бюрократичні перешкоди, подбав про ексгумацію ії останків і у березні

2001

року привіз їх у металевій труні в Ужгород.

Софію Дністрянську урочисто перепоховали біля чоловіка Станіслава
за участі двох священиків і високих представників області, міста, науко
вих і громадських організацій та засобів масової інформації. На похороні
офіційно заявили, що на могилі невдовзі буде поставлено пам'ятник. Ця

подія знайшла доволі 11тирокий відгомін у закарпатській пресі354 •
1995. -No 29. 352

С.

14.

Мушинка М. Софія Дністрянська

(1885-1956) // Украівський календар.

- Варшава,

1985. - С. 105-107.
353

Мушинка М. Знайдено могилу академіка Дністрянського // Срібна земля.

1995. -No 29. -

С.

-

Ужгород,

14.

З 54 Мушинка М. Дністрянську привезли до Ужгорода

// Срібна земля . -

Ужгород,

2001.

- No. 12. - С. 14.; Подоляк Л. Повернення Софії Дністрянської // Старий замок. -Му
ка1.1ево, 2001. - No 23. - С. 14.; їі ж: // Софія Дністрянська повернулася у рідну земля
// Газета Ужгород. -Ужгород, 2001. -No 11. - С. 7.; Кальницький П. Перепоховання
тлінних останків Софії Дністрянської // Календар ,,Просвіти'' на 2002 рік. - Ужгород,
2002. - С . 96-97 та інші.
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Могила І. Охримовича та його дружини Емілії Голубовської на
Личаківському кладовищі у Львові.

На жаль, за дванадцять років від перепоховання нічого не було зробле
но. Лише наприкінці

2014 року з

ініціативи ректора Карпатського універ

ситету ім. Августина Волошина в Ужгороді Віктора Бедя на могилі Софії
Дністрянської встановили пам'ятник.

Я доклав зусиль і до поховання останків старшої дочки академіка Сте
пана Рудницького Емілії Голубовської

(1903-1994),

яка померла в Кар

лових Варах 3 жовтня 1994 року на 91 році життя. Її тіло було спалене в
крематорії. На похороні я виголосив промову про їі багатостраждальну
355

долю та опублікував некролог

• Коли через кілька років я відвідав Кар

лові Вари і хотів покласти квіти на могилу пані Емілії, їі дочка, Іва Ослі
кова (народжена після смерті тата, який загинув при бомбардуванні Відня
у лютому

1945

року), сказала мені, що урна з прахом матері досі знахо

диться у їі квартирі. Мовляв, за місце на цвинтарі в Карлових Варах треба

платити великі гроші, а їх у неї немає. Я порадив їй поховати прах мами в
могилі ії першого чоловіка Івана Охримовича

(1893-1942),

українського

композитора та диригента Кафедрального храму св. Юра у Львові. Митро

полит Андрій Шептицький побудував на його могилі на Личаківському
цвинтарі гарний пам'ятник.

Дочка попросила мене зайнятися цією справою, і я справді привіз урну
з прахом Емілії Голубовської до Львова. Там мені пояснили, що Личаків
ський цвинтар є національним пам'ятником культури і будь-яке поховання

355 Мушинка М. Емілія Голубовська-Рудницька. [Некролог]// Нове життя. -Пряшів,
1994. - No. 41. - С. 4.
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(тіла чи праху) можливе лише за дозволу Міністерства культури, а це може
тягнутися дуже довго. Мені порадили домовитися зі священиком і тихцем
поховати урну з прахом Емілії Голубовської в могилі їі законного чоловіка.
Я так і зробив. Нині на пам'ятнику Івана Охримовича викарбуване й ім'я
його дружини Емілії Голубовської.

•
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Частина четверта

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНИКІВ )~ІЯЧАМ
••

••

УКРАІНСЬКОІ КУЛЬТУРИ, ЗАС

А
••

••

АБО ВЩНОВЛЕННЯ МУЗЕІВ В УКРАІШ
••••

ТА ЗА 11 МЕЖАМИ
В останньому рядку твоєї характеристики в дипломі лауреата
премії Фонду Т. П/євченка наведено, що ти сприяв ,,встановленню
пшн'ятників'' і ,,заснуванню музеїв'' видатним діячам, української на
уки, кульШJ?ри, засудженим радянською владою на ,,політичне небут

тя''. Розкажи про це.

Я почну зі свого життєвого взірця Володимира Гнатюка, про внесок
•

у досл1дження життя

••

•

1 науково~

спадщини якого я

ку. Збираючи матеріали про В. Гнатюка, я в
чаківському цвинтарі
11у11(ену

могилу,

про

у
яку

Львові

.

в1д

його

..,

иого

1965

згадував на почат-

році знайшов на Ли

за-

.

смерт1

у 1926 році ніхто не дбав. Під час відвідин його
дочки Олександри у Парижі в 1968 році я їй по
казав фотографію цієї могили. Вона заплакала
й виявила охоту профінансувати побудову до

стойного пам'ятника на могилі свого батька,
а мене попросила взятися за цю справу.

Я знайшов скульптора Василя Одрехів
ського, який виготовив план пам'ятника. Та

повторилася історія, пов'язана з похован
ням праху Емілії Голубовської. Для побудо
ви пам'ятника на Личаківському кладовищі
потрібен був дозвіл Міністерства культури

УРСР. Я написав туди листа, однак відпові
ді не одержав. Тоді відправив листа Прези
дії АН УРСР у Києві про те, що в
буде

1ОО

років

1971

році

від народження дійсного

М Мушинка на могилі
В. Гнатюка у Львові.

члена Всеукраїнської академії наук у Києві

(від

1924 року) Володимира Гнатюка (18711926), могила якого на Личаківському цвин-

тарі занедбана (див. фотографію). Дочка В. Гнатюка Олександра з Парижа
готова профінансувати побудову пам'ятника на його могилі, а я охочий до-

·-·
.
лучити до 11 суми весь довол1 високии
'-'

гонорар за упорядкування науково-
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О. Черемшинський, Микола та Магда Мушинки, Романа Черемшинська,
та працівниця музею у Монастириськах перед пам'ятником В. Гнатюку
у Велесневі

2011 р.

го збірника, присвяченого В. Гнатюку, і за мої матеріали в ньому356 • Отже,
українська сторона не буде мати жодних видатків, пов' язаних із побудовою
намогильного пам'ятника; усе будуть фінансувати українці з-за кордону.
І на цього листа я відповіді не
одержав,

•

однак

•

п1зн1ше

•

дов1да-

вся, що його розглядали на Пре

зидії АН УРСР і, переконавшись,
що В. Гнатюк не був ,,буржуазним

націоналістом'', вирі111или побуду
вати пам'ятник на його могилі на

державні кошти. І побудували. Із
скульптурним портретом В. Гна

тюка роботи Луки Біганича. Ін11тий
пам'ятник вченому цього ж скуль
птора було встановлено перед ме
моріальним музеєм В.

Гнатюка

у Велесневі.

З моєї ініціаттиви у Тернополі
•

в1дкрили

•

мемор1альну дошку

на

будинку, де народився і жив прав
Михайло Белень, подру:>1ежя

ник Станіслав Дністрянський,

Мушинків та Натшzка Ребрик на

а на будинку, де народився і жив

відкритті пам 'ятника С. Кл,очураку в
с. Ясіня Рахівського району 2011 р.

географ Степан Рудницький,
барельєф (див. с.

36).

356 Мушинка М. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Присвяче
ний 95-річчю з дня народження і 40-річчя з дня смерті Володимира Гнатюка. - Пря
шів, 1967. - Т. З. - 464 с .
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Відкриття пам'ятної дошки С. Рудницькому в Тернополі.

Подібний пам'ятний знак з моєї
ініціативи було відкрито в Ужгороді

-

на будинку, де жив етномузиколог Во
лодимир Гоmовський, а у селі Ясіня

Рахівського району Закарпатської об
ласті (на майдані, де в січні

1918 року

було проголошено Гуцульську респу
бліку) на основі моєї т::_гт:
. . .L.r::'.._'":~•ТУ ,,Лицар

волі'' 357 поставили монумент із скуль
птурним

портретом

Степана

Кло

чурака (робота скульптора Михайла
Беленя). У селі Ста11~ин нинішнього
Снинського
•

Hl

••

З МОЄl

округу
•

•

•

1н1ц1ативи

на
•

1

книжки ,,Срібна роса''

Пря111івщи•

••

на ОСНОВІ МОЄІ
358

було відкри

то пам'ятну дошку народній співачці

Анці Ябур, уродженці села.
І в Тернополі, і в Ужгороді, і в Ясі
ні, і в Стащині під час урочистого від

Пам ,ятна дошка В. Гошовському

криття цих пам'ятних знаків мені була

в Ужгороді.

надана честь виголосити промови та
•

з1рвати з них полотна.

357

Мушинка М. Лицар волі. Житгя і політично-громадська діяльність Степана Клочурака.
-Ужгород,

358

1995. - 284 с. - Видання друге, доповнене. - Там само 2011. - 448 с.

Му111инка М. Срібна роса. З репертуару народно1· співачки Анці Ябур із Стащина.
Пряшів,

-

1970. - 144 с.
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Ти згадував економіста й громадського діяча Васш~я Капішовського.
Я знаю, що ти видав монографію про нього ,,Вірний син Пряшівщини''
(Пряшів,

і подбав про його достойне поховання, а на могш~і по

2014)

ставив мармуровий пам'ятник з його іменем та усіма титулами.

Рідний брат моєї тещі Василь :Капішовський ( 1914-2002) був двічі одру
жений, однак обИ)~ва подружжя були бездітними. Ще за життя вони з дружи

ною Анною вирішили, що їх тіла після смерті будуть спалені в крематорії,
а прах

-

розсіяний по вітру, мовляв не буде кому доглядати за їх могилами.

Мені така ідея зовсім не подобалася: ,,ЯК же так? Василь великою мірою
долучився до економічного, соціального та культурного розвитку Східної

Словаччини, виховав цілу генерацію педагогів, економістів та юристів. А
після нього не залишиться і сліду?
••

•

•

'' -

•

говорив я його дружині Анні, яка, не
•

маючи жодно~ р1дн1, запов1том призначила ун1версальним спадкоємцем мою

дружину Магду. Урешті-решт Анна погодилася, щоб урну з прахом чоловіка

(а пізніше й урну з їі прахом) поховали в могилу його 111ваrра (чоловіка моєї
тещі та батька моєї дрижини) Івана Шуркали (1908-1944), який загинув під
час бомбардування Прятт1ева у грудні

1944 року.

Нині в цій могилі вічним сном спочивають четверо небіжчиків: Іван та

Марія Шуркали, Василь та Анна Капішовські. Їхні імена з роками наро
дження та смерті викарбувано на мармуровому намогильному пам'ятнику.
Саме на цій могилі розпочався науковий семінар в день століття з дня
народження В. Капішовського

7 липня 2014359•

Василь Капішовський із сестрою Марією Шуркалою.

359 Мушинка М. Василь Капішовський - педагог, політичний та громадський діяч
Пряшівщини // Дукля. - Прятпів, 2014. -No З. - С. 57-67. [До 100-ліття з дня
народження].
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Мені відомо, що ти подбав і про побудову пам 'ятника на могилі пря

шівського українського письменника і громадського діяча Івана Мацин
ського. Будь ласка, розкажи про свої взаємини з ним і про те, як дійшло
до побудови згаданого намогильного пам 'ятника.

Це питання вимагає більш rрунтовного пояснення.
Іван Мацинський

(1922-1987),

як і майже вся місцева інтелігенція,

спочатку був російської орієнтації і першу свою збірку поезій ,,Бель~е об
лака '' в

1949

році опублікував російською мовою, вважаючи себе росій

ським (русским) письменником. Та коли на початку 50-х років постановою

,,зверху'' був прийнятий принцип поступового переходу шкіл та засобів
масової інформації на українську мову, він, читаючи українську класичну
літературу (Шевченка, Франка) та радянську (Гончара, Рильського), по

ступово переходив на українську літературну мову, і

1956

року чергову

збірку поезій ,,Наша мова'' видав уже по-українськи і твердо став на укра••

• ••

•

•

ІНСЬКІ ПОЗИЦ11, З яких вже НІКОЛИ не сходив.

На жаль, у

70-80 роках

він став жертвою т. зв. ,,нормалізації''. З поса

ди директора Українського відділу Словацького педагогічного видавни
цтва його ,,понизили'' до рядового редактора, без права публікувати влас

ні праці. Заробітну платню йому знизили наполовину. Оскільки ми жили
в близькому сусідстві, часто зустрічалися, Іван час від часу позичав книж
ки з моєї бібліотеки, а в останні роки продавав або дарував мені книги
дублети своєї книгозбірні.
Згідно з робочим навантаженням він міг редагувати лише твори чужих

авторів, ухвалених до друку вищими органами. Після звільнення з робо
ти директора Музею української культури у Свиднику Івана Чабиняка та
мого звільнення з посади головного редактора ,,Наукового збірника Музею

української культури у Св ...::.:..:=.L&.'" '' до навантаження І. Мацинського додали
й редагування цього видання, головним редактором якого був новоприз

начений директор музею І. Русинко, який, як колишній учитель сільської
школи, не мав жодної уяви про упорядницьку та редакторську роботу.

Директор неофіційно домовився з І. Мацинським, що той буде не лише
,,внутрішнім'' редактором збірника, але і його укладачем (тобто буде за
мовляти статті у авторів, вести з ними переговори та листування, забезпе

чувати їх рецензування, формувати характер збірника тощо), отже фактич
но буде виконувати усю роботу головного редактора, навіть писати вступні

статті до окремих томів, які будуть виходити під іменем директора. Вони

.

'-'

.

'-'

.

домовилися, ЩО ДОВОЛІ високии гонор, якии нараховували ВІДПОВІДНО до
•

•

•

•

•

•

юлькост1 в1дредагованих рядк1в тексту, д1литимуть пор1вну.

Такою була їхня усна ,,джентельменська угода'', якої вони дотриму

валися повних десять років

(1976-1986).

На титульній сторінці жирним

шрифтом було наведене ім'я головного редактора І. Русинка, а в реєстра
ційно-видавничих відомостях на останній сторінці ім'я ,,відповідального
редактора видавництва'' Івана Мацинського.
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Учні З'єднаної школи ім. Т. Г. Шевченка у Пряшеві
з М Мушинкю (в центрі) на могилі Івана Мацинського.

2014 р.

Збірники, які укладав і редагував І. Мацинський з кожним роком ставали
все об'ємнішими, у зв'язку з чим збільшувався й упорядницький гонорар

,,головного редактора''

360

. Та у

1986 році директор відмовився платити І. Ма"

цинському половину домовленого гонорару, мовляв, тои одержує зарплату

від видавництва, і йому нічого ділитися з ним своїм ,,головноредакторським''
гонораром. Про це І. Мацинський розповів мені буквально за кілька годин
~

до своєї несподіваної смерті. Ишлося про поважну суму за

13 і 14 томи,

яка

вже була виплачена директорові. Скільки саме грошей це було, я вже не при

гадую361. Після похорону362 я розповів про все це дружині І. Мацинського

360

Оскjльки номенклатурні кадри комуністичної парті'і від заробітку, який перевершував
середній заробіток, повинні були оплатити вищу таксу членських внесків (здається,

десять відсотків) І. Русинко змушував І. Мацинського платити ще й половину його

....,

.

партІИНих членських внесюв.

361

До 65-літгя з дня народження І. Мацинського, яке в засобах масової інформаціІ

Прятттівщини та України l\1ало пройти повною мовчанкою, я написав rрунтовну
статгю для хорватсько-українсько-русинського журналу ,,Нова думка''. Деталі статrі

я обговорив на квартирі І. Мацинського

13

березня

1987 року.

Ювілейна стаття стала

некрологом (Мушинка М. Співець зелених Карпат Іван Мацинський. До 65-літrя

// Нова думка. -Вуковар (Югославія), 1987. - No 60. - С. 41-45. Передруки: Іван
Мацинський. Некролог // Наше слово. - Варшава, 1987.; у перекладі англійською: In
memoriam: Ivan Macynskyj (1922-1987) // Carphato RusynAmerican. -Pittsburg (USA),
1987. - Num. 3. -Р. 8-9.
362

Похорон на прохання безпорадної дружини повністю забезпечував я, оскільки
і КСУТ, і Видавництво відмовилися брати участь у похороні репресованого
письменника. Навіть повідомлення про його смерть

(parte)

обидві установи

відмовилися надрукувати. Мій виступ на похороні міг би вважатися провокацією,

тому я згідно з домовленістю із дружиною покійного запросив до Пря11rева близького
друга І. Мацинського

-

Миколу Неврлого з Братислави. Він приїхав із письмово

підготовленою промовою. Та над могилою несподівано виступив голова Української
секції Спілки словацьких письменників Михайло Роман, який офіційно закінчив
похорон, не надавтпи М. Неврлому слово.
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Олені, яка негайно подзвонила директорові. Той категорично відмовився ви

платити заборговану суму, мовляв, він з ії чоловіком повністю розрахувався.
Тоді я від імені Олени Мацинської написав скаргу у пря11тівський суд,
поставив111и на ній дату пізнішу на два тижні. Копію скарги дружина ви-

.

.

.

.

""
слала директоров1 музею, якии через два дн1 поклав дружин~ на ст1л всю

заборговану суму. На ці гроші був побудований намогильний мармуровий
пам'ятник з такою епітафією:

Невеличкий в мене є маєток:
є серце,

є розум,
є pyкit

...
... серце - не продам .. .
.. .розум не заплямлю .. .
.. . і руки не подам
будь-кому.

І. Мацинський.

Ти заслужився і до побудови Мем,оріального музею Володимира Гна
тюка в його рідному селі Велесневі. Як це сталося?

Я вже говорив, що у

1965

році знайшов у Львові шваrра В. Гнатюка

-

Івана Бондаря, у квартирі якого були меблі та речі з останньої квартири

вченого та значна частина його архіву. Все це належало дочці В. Гнатюка
Олександрі, яка жила в Парижі. Я висилав їй все, що до того часу було

в Пряшеві опубліковано про ії батька. Переважно це були мої власні праці.
Вона дала Івану Боднарю письмову вказівку: ,Дередайте д-ру Мушинці із

спадщини мого батька усе, що він захоче!

''. Я взяв ли111е олійний портрет

В. Гнатюка (без рами), кілька його автографів та фотографій із його сімей
ного альбому. Інпті речі я думав забрати в наступний приїзд до Львова - на
початку

1966 року.

Та саме тоді, в грудні

1965 року на кордоні в Чопі органи КДБ затрима•

•

•

•

ли мене з дюжиною самвидавчих рукопис1в, насл1дко1м чого мою асп1ран-

туру в Києві скасували

363

• Про свою знахідку архіву та меблів В. Гнатюка

у Львові я не сказав навіть своїм найближчим друзям, ні київським керів
никам

-

Михайлу Грицаєві та Олексію Деєві, бажаючи першим обнароду

вати інформацію про відкриття у своїй дисертації.
Та коли виявилось, що дорога в Україну мені закрита, я написав дру

гові Ігореві Гереті з Тернополя та піонервожатому Основної школи у Ве
лесневі Остапу Черемшинському: ,Jдіть на таку-то адресу до Львова
і забирайте архів та меблі Вашого славного земляка Володимира Гнатю
ка до обласного краєзнавчого музею'' 364 • Вони так і зробили. Та для вла-

363 На хвилях наступаючої , ,Празької весни'' я 1967 року я захистив кандидатську дисер
тацію перед вченою радою філософського факультету Карлового університету у Празі.

364

Олександрі Гнатюк я вже раніше порадив , щоб вона подарувала спадщину батька на
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Музей В. Гнатюка у Велесневі. На передньому плані його директор
Остап Черемшинський та Магда Мушинка

штування бодай меморіальної кімнати в Тернопільському музеї не було
місця

-

і тернопільці, разом з великим прихильником В. Гнатюка Остапом

Черемшинським, вирішили з нагоди століття з дня народження вченого
в

1971 році побудувати меморіальний музей у його рідному селі Велесневі

Монастириського району на місці, де стояла хата, в якій він народився

3 65

•

Крім того, я дав О. Черемшинському паризьку адресу Олександри Гна
тюк, яка теж надсилала йому матеріали із спа;;::=-...,.~............ батька. На основі

придбаних матеріалів він заснував у своїй школі спочатку ,,Куток Володи-

М Мушинка з Остапом Черемшинським в експозиції Музею В. Гнатюка.

його батьківщину

365

-

в Тернопіль.

Із піонервожатим Велеснівської середньої ттт:коли Остапом Черем111 ин ським я зав' язав
стосунки ще

1964 року і висилав йому все, що було видано про В. Гнатюка у Чехосло

ваччині, головним чином, свої праці. У той час заговорили про В. Гнатюка і в Україні,

й О. Черемшинський старанно збирав і ту найменшу інформацію про свого земляка.
•
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мира Гнатюка'' в піонерській кімнаті, пізніше окрему ,,Кімнату Володими

ра Гнатюка''

3 66

• Будівництвом музею зайнявся місцевий колгосп, і в травні

року його було урочисто відкрито.

1971

Основним інвентарем музею були меблі та архівні матеріали з остан
ньої квартири В. Гнатюка у Львові, подаровані його дочкою Олександрою
посередництвом Івана Боднаря та його зятя Григорія Смольського 3 67 • На

жаль, моя причетність до побудови пам' ятника у Львові та музею у Велес
неві по інерції з радянського періоду досі замовчується3 68 •
Ти певною мірою спричинився і до розбудови Музею украінської куль
тури у Свиднику, що теж нині замовчується.

З

1 вересня 1960 року

я, випускник Високої 111коли російської мови та

літератури в Празі (де від другого курсу спеціалізувався на фольклорис

тиці) та заочний учень Івана Панькевича в Карловому університеті, почав
працювати в Кабінеті народної словесності при кафедрі української мови
'-"

та літератури філософського факультету Університету ім. П. И. Шафарика

у Пряшеві, згодом перейменованого на Дослідний кабінет україністики.
Саме тоді був заснований Музей української культури спочатку у Меджи
лабірцях

(1956), потім - у Пряшеві (1957), Красному Броді (1960), а з 1964

року - в Свиднику (під різними назвами).

З

1961

року я входив до його музейної ради, брав участь в експедиціях

музею, і навіть перша публікація музею вийшла під моїм іменем 3 69 • До цієї
співпраці мене залучив тодіп1ній директор Іван Чабиняк, великий енту
зіаст музейної справи, який в часи ,,післясерпневої нормалізації'' був не
лише знятий з посади директора, але й звільнений з роботи в музеї.

Я порадив йому заснувати за зразком збірника Краєзнавчого музею
в Пряптеві

,,Nove obzory''

подібне неперіодичне видання при Музеї укра

їнської культури у Свиднику. Він обговорив це питання у витт~их державних

.

1

.

'-'

парт1иних органах

.1,

.

одержавши згоду, попросив мене п1дготувати

до друку такий збірник. Я, не маючи на це письмового уповноваження

та фондів на його видання, письмово звернувся до десятків дослідників

366 Герета І., Черемшинсь:кий О. Путівник по Музею Володимира Гнатюка у Велесневі.
- Тернопіль, 1971.
367 Остап Черемшинський регулярно інформував мене про хід побудови Музею В. Гна
тюка. Я обіцяв подарувати в експозицію музею портрет В. Гнатюка роботи М. Бойчу
ка, якщо мене покличуть на відкриття музею

1971

року. Не покликали, і портрет досі

знаходиться в моїй колекції. У Велесневі експонується кольорова копія портрета в

оригінальній рамі, яку я залишив на квартирі Івана Боднаря.

368 Детальніттте про це див.: Мушинка М. Стежками життя з Володимиром Гнатюком //
Мушинка М. Володимир Гнатюк. Житгя та його діяльність в галузі фольклористики,
літературознавства та мовознавства. Вид.

2. - Тернопіль, 2012. - С. 323-354.

369 Мушинка М. З українського фольклору Східноі' Словаччини // Репертуарний збірник
на допомогу гурткам НХС. - Пряшів: Видав Східнословацький український музей в
Красному Броді, 1963. - 62 с.
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Обкладинки НЗ МУК, що вийшли під редакцією М Мушинки.

історії і культури українців Словаччини

370

з проханням надіслати на мою

адресу статті для збірника.
Тоді111ній директор відділу української літератури Словацького педа

гогічного видавництва у Пряшеві Михайло Дубай (мій колишній учитель
у Пряшівській руській гімназії) привітав мою ініт~іативу. Мовляв, він із

.

.

.

.

'--"

досв1ду знає, що ПІД кшець року деяю автори, з якими иого видавнш~тво
~

.

~

мало укладении письмовии договІр, не здадуть рукопис, на видання якого
••

були заплановані кошти, і ці кошти пропадають. Іх не можна перенести
на наступний рік. Навпаки, бюджет наступного року зменшиться на неви

користану суму. Такою була практика соціалістичного планування. ,,Якщо

ти під кінець року покладеш на стіл готовий збірник, я тобі його наступ
ного року видам і без попереднього договору'',
Я так і зробив, і восени

.

-

сказав він.

1964 року, перед від'їздом в аспіран·гуру до Ки.

~

єва, поклав на стІл видавництва два прим1рники машино11ису музеиного

збірника - оригінал і копію.

За зразком ,,Наукового збірника товариства <<Просвіта>> в Ужгороді'', що
виходив у міжвоєнний період під редакцією мого професора Івана Паньке

вича, я його назвав ,,Науковий збірник Музею української культури у Свид
нику''. А присвятив його світлій пам'яті доц. Братиславського університе
ту Василя Латти
Східної

(1921-1965), визначного дослідника українських говорів
Словаччини. У 1965 році відредагований мною збірник і справді

вийшов друком

371

•

Оскільки це мав бути щорічник, наступного року видавництво залучи

ло його до свого видавничого плану і Міністерство культури виділило на
нього гроші. Збірник був присвячений 20-літтю визволення Чехословач-

370
371

Термін ,,русин'' тоді вже ,,вийттrов з моди'' . Всі ми вважали себе українцями.
Науковий збірник Музею української культури у Свиднику І Упор. М. Мушинка.
Пряшів,
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1965. -

Т.

1. -320 с.

[Присвячений пам 'ятj Василя Лапи].

-

чини Радянською армією, підготовлений до друку трійцею пряшівських

істориків (І. Банатом, С. Пажуром та А. Ковачем)

372

•

Черговий третій том підготував до друку знову я, присвятивши його
95-літтю з дня народження та 40-річчю з дня смерті Володимира Гна
тюка. Він вийшов друком у

1967 році

і мав стати своєрідним вступом до

..
.
святкування столІття з дня народження цього велетня укра1нсько1 науки І
..

--

культури в

1971

році

373

• У ньому я використав матеріали, здобуті в Укра

їні та Франції. Збірник, разом з іншими матеріалами про В. Гнатюка, я в
році долучив до машинопису своєї кандидатської дисертації ,,Воло

1967

димир Гнатюк - дослідник фольклору Закарпаття і його зв 'язки з чехам,и
та словаками''. Він справив на членів наукової ради Карлового універси,V

•

•

тету значне враження и остаточно спростував думку пряшшських полІтич-

них органів про те, що я в Україні займався антирадянською діяльністю, а
• ••

•

не ПІДГОТОВКОЮ дисертац11.

Четвертий том ,,Наукового збірника Музею української культури'' я
присвятив своєму професору- Іванові Панькевичу

шов друком у

1971

році у двох книгах

374

(1887-1958).

Він вий

• Другу частину становили ,,Ма

теріали до історії мови українців Закарпаття'' Івана Панькевича, в осно
вному покрайні записи на церковних книгах українських сіл Пряшівщини,

які він збирав ціле життя. Їх підготував до друку мій друг (учень І. Паньке
вича)

......~.....--ій Куримський (1934-1980).

На жаль, цей том був останньою моєю книжкою, виданою у Пряшеві.

Після його появи нова тоталітарна влада Чехословаччини пригадала мені
давні гріхи (,,антирадянську'' та ,,контрреволюційну'' діяльність), звільни

ла з роботи в університеті та позбавила посади головного (і єдиного) ре
дактора ,,Наукового збірника Музею української культури у Свиднику''. Та

збірник виходив і далі вже з іншими редакторами, і виходить по цей день.
Недавно вийшов 27-й том. Отже, сім'я, засіяне мною майже півстоліття
•

тому, досІ приносить плоди.

А як ти дивишся на сучасний стан Музею української культури у
Свиднику?
Музей української культури у Свиднику

є

V

•

наивизначнІшим

••

укра1н-

ським музеєм у світі поза межами України.

372

Шлях до волі: збірник спогадів і документів про національну боротьбу українського
населення Чехословаччини проти фашизму в

1939-1945 рр. / Відпов. ред. В. Дацей
// Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Т. 2. - Пряшів, 1966. 472 с.
373

Науковий збірник Музею української культури у Свиднику/ Головний редактор М.
Мушинка.

-

Т.

3.

- Пряшів,

1967. -464

с. [Збірник праць, присвячений 95-річчю з

дня народження та 40-річчю з дня смерті В. Гнатюка].

374

Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. [Присвячений Івану
Панькевичу]
с.; Кн.

/ Головний редактор М.
2. - 222 с.

Мушинка.

-

Пряшів,

1969. -

Т.

4. -

Кн.

1. - 51 О
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Після

1989 року йому не раз доводилося боронити своє існування, зо

крема від на~адів т. зв. ,,політичних русинів'', які силоміць намагалися

,,деукраїнізувати'' його. За останні 20 років державні органи кілька разів
•

'-'

•

V

•

'-'

м1няли иого назву, врешт1-решт залишили иого перв1сне наименування

і характер, а для русинської національної меншини заснували Музей русин

ської культури у Пряшеві. Отже, Музей української культури у Свиднику
з честю захистив своє існування. Заслугу в цьому має весь колектив пра

цівників музею на чолі з директором Мирославом Сополигою, доктором

історичних наук, автором численних публікацій з різних ділянок етнології,
кількох книжок про музей і його фонди та головним редактором ,,Науково

го збірника Музею української культури у Свиднику''
••

CBOl

375

, в якому і я друкую

• ••

студ11.

Як фольклорист, я уважно стежу за публікаціями фольклористів музею

..

Надії та Иосифа Вар холів. Іх доробок я оцінив у ювілейних статтях • Про
377
Надію Вархол я написав статтю для ,,Енциклопедії сучасної України'' •
'-"

37 6

На жаль, кількість працівників музею постійно зменшується. Сьогодні
у трьох експозиціях музею (головній, скансені та галереї) вона становить

вісім чоловік, майже усі - пенсійного віку. Я побоююся, що після їх ви
ходу на пенсію до музею прийде зміна, яка знецінить 60-річний доробок
його будівників. Дай, Боже, щоб я помилявся!

Ти до певної міри відродив із ,,політичного небуття'' і Музей ви

звольної боротьби Украіни в Празі. Що спонукало тебе зайнятися цією
темою?

Про Музей визвольної боротьби України в Празі (далі МВБУ) я вперше

почув від свого професора Івана Панькевича, який був одним з останніх голів
Товариства МВБУ, що його заснувало і за весь період діяльності ним керува

ло. До речі, після того, як в лютому 1945 року музей розбомбили американці,
частина його фондів тимчасово зберігалася на квартирі І. Панькевича. Під
час мого навчання в столиці Чехословаччини підвали Національної бібліо
теки в Празі (Клементинума), де знаходився туалет і курильна кімната, були
завалені письмовими матеріалами ніби Українського музею, перев'язані мо
тузками в окремі пакунки, які були накладені один на одного від підлоги до
стелі. Їх ніхто не охороняв, але й ніхто не цікавився ними.
375 Мушинка М. Охоронці традицій (1). Мирослав Сополига - охоронець пам'яток іс
торії та культури // Нове життя. - Прятттів, 2007. -No 3-4. - С. 5.
376 Мушинка М. Дослідниця духовної культури українців Словаччини (до ювілею
фольклористки Надії Вархол // Народна творчість та етнографія. - Київ, 201 О. - No
3. - С. 110-117.; його ж: Житт~я, присвячене фольклору. До життєвого ювілею Надії
Вархол // Нове житrя. -Пря111ів, 2010. -No13-14. - С. 2.; його ж: Охоронці традиції
(5). Надія та Йосиф Вархоли - фольклористи за професією // Нове житrя. - Пряшів,
2004. -No 21-22. - С. 5.
377 Мушинка М. Вархол Надія // Енr~иклопедії Сучасної України. -Т. 4. -Київ, 200. - С.
90-91.
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Д Антонович (на право)
та перша управа МВБУ.

Коли влітку

1989 року я їздив у Канаду та США, де мав кілька зустрічей

з українською громадою, мене часто запитували: ,,Що сталося з фондами

МВБУ в Празі?''. Відповіді я не знав, тому, повертаючись додому, зайшов

у підвал Клементинума, але там уже все було перебудовано, і не залиши
лося жодного сліду матеріалів музею. Пізніттте я довідався, що першу пар

тію фондів МВБУ (який із

1945 до 1948 року діяв під назвою ,,Український

музей''), а саме: шість вантажних машин марки ,,Татра'', наприкінці берез
ня

1948 року вивезли у невідомому напрямку. Про їх місцепризначення

не знала навіть директорка Національної бібліотеки, яка прихистила ці

матеріали після бомбування будівлі музею378 • Повноправним власником
матеріалів МВБУ і надалі залишалося ,,Товариство Український музей в
Празі'', голову якого Корнила Заклинського органи чехословацької без
пеки запроторили на шість місяців у психіатричну лікарню в Богніцях,

а директора Музею С. Наріжного, який не був громадянином Чехосло

ваччини, видворили з країни

379

• Другу партію матеріалів МВБУ (десять

тони) чехословацький уряд подарував Академії наук УРСР в

1958 році380 •

У Празі залишилася невеличка партія матеріалів МВБУ у фондах Архіву

Міністерства внутрі11тніх справ. У
вані і каталогізовані

381

1968 році вони були зразково опрацьо

• Про все це ні в пресі Радянського Союзу, ні в пресі

Чехословаччини не було ані найменшої згадки.

V

378 Вивіз матеріалів таємно (вночі) організували органи Чехословацької безпеки (StB)
разом з радянськими дорадниками руками в' язнів празької тюрми ,,Панкрац''.

379 Наріжний С. Як рятували Музей Визвольно1 Боротьби України. -Цюріх, 1959.
-468 с.
380 Лозенко Л. Празький український архів: Історія і сьогодення// Архіви України. Київ, 1994. - Ч. 1-6. - С. 18-30.
381 Machatkova R . Ukrajinske museum v Praze. Inventar. - К., Praha, 1996.
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МУЗЕіі
ВІ!ІЗВ()JІЬ110і'
Б()РОТЬБl·1

УКРАЇНі'І
ТА ДОJ1Я fIOI~O

<DOHJ.(lB
М11кола f\1ушннка

Обкладинки трьох видань праці М Мушинки

,, Музей визвольної боротьби України і доля його
- мельбурнське, празьке та київське.

фондів ff:

-

Коли і ким, вперше була порушена мовчанка навколо такої поважної

-

установи, як Музей визвольної боротьби України в Празі?
Мовчанку навколо матеріалів МВБУ вперше порушила американська

дослідниця Патріція fримстед-Кенеді (1935), якій Москва в рамках нала
годження добрих взаємин між СРСР і США дозволила зайнятися розшу
ком матеріалів російської, української, білоруської та молдавської емігра

ції міжвоєнного та воєнного періоду, вивезених в Радянський Союз із т. зв.

,,соціалістичних країн''

382

• За ії прикладом (вже після розпаду Радянського

Союзу та скасування в ньому ,,совершенно секретних фондів'') зайнявся
розшуком матеріалів МВБУ і я. Найбільше я знайшов в Центральному

державному архіві вищих органів влади та управління України (раніше

-

Архів Жовтневої революції) в Києві та в Центральному державному архіві
громадських організацій України (ранітпе
партії України)

-

-

Архів історії Комуністичної

теж у Києві.

В обох установах вони були прекрасно упорядковані і становили окре
мі особисті фонди ,,українських буржуазних націоналістів'', ,,українських
буржуазно-націоналісr-n-rr,-~:..r::..,~ організацій'' і тому подібне. Доступ до них
•

V

•

• '-'

••

•

ран1ше мали лише наивитт~1 члени парт1ино1 номенклатури та працrnники

радянської контррозвідки за кордоном або кандидати на п111игунську пра
цю за кордоном.

Більше того, у Києві я знайшов працівників колишнього КДБ, які опра
цьовували ці матеріали (К. Лозенка та ін.). Вони мене не лише інформува-

..

.

'-'

.

.

ли про характер своє~ прац1, але и вказували, де шукати дальш1 матер1али

МВБУ, які, на жаль, не становили окреме ціле, а були розкидані по різних
фондах т. зв. ,,Празьких надходжень''.

382 Кеннеді rрімстед П. ,,Празькі архіви'' в Києві та Москві. Повоєнні розшуки і
вивезення емігрантської архівної україністики. - Київ, 2005. - 252 с.
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Цінні документи надіслала мені дочка Симона Наріжного Наталія Жу
ківська з Австралії, а серед них рідкісну працю батька ,,Як рятували МВБ
України'', видану в Цюріху
383

надцятьох примірниках

1959 року ,,на правах рукопису'' лише в кілька

•

На підставі зібраних матеріалів я написав монографію про МВБУ та
долю його фондів, яку було видано спочатку в Мельбурні (Австралія) 384 ,

потім у скороченій версії чеською та українською мовами

-

в Празі 385 ,

а в значно розширеній та доповненій-у Києві 386 •
До 100-ліття з дня народження останнього директора МВБУ Си
мона Наріжного в

1998 році ти

ініціював проведення міжнародної на

укової конференції на його рідній Полтавщині.

Цьому ювілеєві передували мої статті про С. Наріжного і його внесок в

розбудову МВБУ3 87 • Мабуть, найвизначнЇптою моєю знахідкою в цьому плані
був рукопис другого тому rрунтовної праці С. Наріжного ,,Українська емігра
ція'', який пjд час першого обшуку матеріалів МВБУ (у травні
брали з собою працівники контррозвідки Червоної армії

1945 року) за

,, Смерш'' (,,Смерть

ттmіонам''). Сам Наріжний вважав цей рукопис безслідно загубленим. Я знай
шов його у списку ще не опрацьованих матеріалів. Мені вдалося переконати
працівницю відділу (директора архіву Лариси Яковлевої не було на роботі),
що цей рукопис настільки важливий для історії України, що було б гріхом не
оприлюднити інформацію про нього. Вона мені його показала і дозволила
V

•

•

ознаиомитися 1з ним у читальному зал1

apxrny.
•

Незважаючи на значні прогалини в рукописі (бракувало цілих розділів),
у пресі я назвав його ,;знахідкою століття на ниві дослідження україн
388

ської діаспори''

• Яким же було моє здивування, коли через кілька міся

ців я спеціально приїхав у Київ, щоб глибше вивчити рукопис, а директор
обурилася: ,,Ви не мали право корис-туватися ще не опрацьованим рукопи
сом''. ,,Яке щастя, що Вас не було на роботі, а Ваша зас-тупниця показала

383

Див. Наріжний С. Як рятували Музей Визвольної Боротьби України. -Цюріх,

1959.

В обмін на цю книгу я надіслав Н. Наріжній примірник праці ії батька ,,Українська
еміграція'' (Прага,

1942), яку чехословацькі органи заборонили брати із собою С. На
ріжному при депортації за кордон 1950 року.
384

Мушинка М. Музей Визвольної боротьби України та доля його фондів. -Мельбурн
(Австралія),

1996. - 124 с.
385 Musinka М. Muzeum osvobozeneckeho boje Ukrajiny v Praze а osudy jeho fondu. Vyd.
Ukrajinska iniciativa Ceske republiky. - Praha, 2005. - 120 s.
386 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів. Київ, 2005. - 1ЗО с.
3 87 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та останній його директор
Симон Наріжний // Пороги (Прага), 1998. -No 1. -С. 10-11.; його ж.: Симон На
ріжний - найвизначніший музейник України // Календар ,,Просвіти'' на 1998 рік. Ужгород, 1998. - С. 67-70.
388 Мушинка М. Знахідка століття на ділянці досліджень української еміграції // Вісник
НТШ. Симон Наріжний: Українська еміграція ІІ. -Львів, 1996. -No 14-15. - С. 1415.; передрук: // Дукля. -Пряшів, 1996. -No 1. - С . 35-38.
V
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Обкладинка матеріалів другого
тому Українськоі· еміграції

С. Наріжного.

•

•

менz

V

, ,

неопрацьовании

рукопис

.

,, А я ії звільнила з роботи за по
рушення

трудової

дисципліни.

Я вже тут працюю вісімнадцять

років і не пригадую випадку, щоб
на руки дослідника був виданий
V

•

неопрацьовании рукопис zз непро-

нумерованими

сторінками.

Ви

ж могли взяти з собою цілі його
ненаклеєні сторінки, і ніхто б цьо
го не спостеріг!

''. Я про розмову

з директором архіву поінформу••
•
вав сво~х друз1в у вищих органах,

які дали їй наказ видати працю С. Наріжного друком, а мене попросили на

писати до видання післямову про історію їі написання. Ми обоє виконали

завдання

389

• Правда, мою післямову було скорочено майже на половину.

У Празі ти окре.мою книжкою опублікував і цікаві спогади дочки Си
мона Наріжного Натш~ії про ії перебування в Чехії~ яка в роки Другої
світової війни разом з батьками та сестрою жш~а в будинку МВБУ.
Я вже згадував, що,

,. ., . , .тт.

....·r......
...,....,
_ rr_.._._....,.. ...

працю про :М::ВБУ в Празі, я почав листува

тися з дочкою останнього директора музею Наталією Жуківською, яка жила

в Австралії. Її адресу надав мені мій паризький друг Аркадій Жуковський.
У своїх листах до мене вона дуже цікаво описувала людей, з якими їй дово
дилось спілкуватися у Чехії від раннього дитинства. Я наполегливо просив

ії опрацювати ці спогади у формі самостійної книги й обіцяв подбати про
390

ії видання. Вона мені повірила і написала, а я дотримався своєї обіцянки

389

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції

•

1919-1939.

Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої / Упорядники Л. Яковлева (керів
ник), Г. Михайличенко, А. Огінська. Передмова: О. Федорук. Післямова: М. Мушин
ка.

390

-

Київ. ,

1999. - 272

с.

Наріжна Н. Дитячими очима. (Спомини) / Ред. М. Мушинка.

-

Прага,

2010. - 99

с.

Із виданням трапилася прикра помилка. Авторка написала до своєї книги цікаву

передмову ( с.

3-6),

не підписавттти їі. Видавництво приписало цю передмову мені, як

редакторові книги. Доводилось моє ім' я викреслювати з цілого тиражу книги.
Я спостеріг цю помилку трохи пізніше, коли частина тиражу вже розійтплася поміж
людей. На цьому місці я перепрошую за цю прикру помилку, спричинену не з моєї
вини. Я аж ніяк не хотів присвоїти собі авторство передмови
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-

М. М.

Сім 'я Наріжних

Подібні спогади на моє замовлення
написали син засновника

•

•

1 довгор1чно-

го директора МВБУ Дмитра Антонови

ча Марко Антонович

(1916-2004)

•

(на

••

жаль, в1н вже не дочекався 1х видання:
3 91

вони з'явилися після його смерті
зом із його некрологом

3 92

ра

) та україн

ський громадський діяч в США Євген

Паранюк

(1923-2015).

Останній відві

дав МВБУ в роки Другої світовоУ війни.
З цікавими спогадами він виступив на
міжнародній науковій конференції в Празі, присвяченій 80-літтю засну

вання МВБУ

1995 року393 .

Якщо не помиляюся, ти був ініціатором влаштування цієї конфе
ренції?

Це правда. Оскільки бібліотека МВБУ та деякі інші його матеріали
увійшли до фондів Слов'янської бібліотеки у Празі, я запропонував їі
директорові Лукашу Бабці влаштувати в

1995

році міжнародну наукову

конференцію, присвячену 80-літтю заснування МВБУ. В конференції, яка

Фото учасників Міжнародної наукової конференції
до 80-ліття МВБУ. Прага,

1995.
"·

'

'

"

'

..
" ...

391
392

.....

Антонович М. Симон Петрович Наріжний // Дукля. -Пряшів,

2005. - No 4. - С. 40-43 .

Мушинка М. Син славного українського роду. З приводу смерті д-ра Марка Антоно
вича // Дукля.

37-39, 43. [Лист Антоновича до М. М.]
393 Паранюк Є. Спогади про зустріч в Празі // Muzeum osvobozeneckeho boje Ukrajiny.
Sbornik prispevku z konference. Sestavila D. Petiskova. - Praha, 2006. - S. 27 1-276.
-

Пряшів,

2004. - No 4. -

С.
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итячими

очима
(Спомин)

Наталя Наріжна

Обкладинка збірника матерішzів
конференції: Прага,

Обкладинка книги Н. Жуківської
,,Дитячими очима''. Прага,

2006.

пройшла на високому рівні, брали участь

20

2010.

доповідачів із Чехії, Словач

чини, України, США та Німеччини. Мені надали честь виголосити голо

вну доповідь. Доповіді вийшли окремим збірником 394 •
Уже кілька років учасники міжнародного фестивш~ю ,,Світ прихо
дить до Курова'' мають змогу відвідати Етнографічний музей у твоє
му рідному селі Курові. Про нього недавно показувми телефільм.

У часи роботи пастухом худоби в сільськогосподарській артілі (колгос
пі) Курова, я став співзасновником фольклорного колективу ,,Курівчанин''
і залучив до колективу двох своїх двоюрідних братів: старшого від мене
Адама Кеніrа

(1928-1991) та молодшого

Адамові я присвятив некролог3 95 , Іванові

Івана (Янка) Буйду

-

(1944-2015).

ювілейну статтю 3 96 • Обоє були

головними реквізиторами ,,Курівчанина'': виготовляли для нього весь рек

візит, шили постоли, ремонтували чоловічі костюми тощо. Обоє були при
страсними збирачами старовини. Після смерті Адама Іван успадкував зна
чну частину його колекції, а після смерті Іванових батьків, він перетворив

394
395

Там само.

Мушинка М. Він був простим чоловіком. Адам Кениr з Курова (5.

// Нове життя. -

396

Пряшів,

1991. - No 38. -

[Без підпису]. Вітаємо з ювілеєм.

23. -
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с.

2.

С.

1. 1928-22. 8. 1991)

9.

50 р. І. Буйда // Нове життя. - Пряшів, 1994. -No

Іван Буйда. у своєму музеї

..1х

.

'""'
старовинну хату у с1льськии музеи
'-'

без найментпої фінансової підтримки,
зрозуміло, не без моєї допомоги . На
жаль, після смерті Івана експозиція му
зею опинилася під загрозою, бо його
•

•

•

нащадки не зац1кавлен1 в утримуванн1

музею. Мабуть музей буде засновано
в іншій дерев'яній хаті у селі.
Подібний музей просто неба знахо
диться біля твоєї пряшівської хати.

Власником музею ( скансену) є мій сусід Йосиф Боцко, якого я знаю
з раннього дитинства, як трудолюбивого хлопця, який весь час працював
не лише у своєму городі, але й у городах сусідів. Після ,,ніжної револю

ції''

1989 року він

став успішним підприємцем не лише у Словаччині, але

й у США. Поруч з моїм будинком він купив великий садок, у який за моєю

порадою привіз із села дерев'яний рублений сипанець (зерносховище), по
тім дві повністю укомплектовані садиби та інші господарські споруди. Все
прекрасно упорядкував, створивши і справді чудовий музей просто неба.

Кожен раз, коли він прилітає у справах із Америки в Європу, зупиняться в
дерев'яній хаті без електричного світла, обладнаній простими сільськими
меблями і ... вночі відпочиває, а вдень весь час щось ,,виліпшує''. ,,Фізична

Студенти літньої школи русиністики у приватному сканзені

Йосифа Боцка у Пряшеві

·
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робота для мене є найліпшим відпочинком,"

.

має

1

..

'-'

-

каже він. У скансені сусід
....,

'-'

столярську маистерню, для яко1 я подарував иому маиже три десят-

ки різноманітних рубанків, багато років тому куплених від потомственого

столяра на нашій вулиці

397

•

У музеї сусіда Боцка я часто провожу зі студентами семінари з етногра

фії та привожу туди своїх гостей, головним чином, закордонних. У ньому
я зняв два фільми.

З 97 Після звільнення з університету

1972 року я хотів займатися столярством і в саду

біля своєї хати побудував столярську майстерню, для якої рубанки вже не годилися.

Їх замінила електрична деревообробна техніка. Згодом я передумав і став пастухом
•

1 кочегаром.
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Частина п'ята
••

ЕРЕЛА НАУКОВО-ДОСЛЩІІОІ АКТИВНОСТІ
Твої tрунтовні відповіді переконливо довели, що десятирядкова ха
рактеристика Миколи Мушинки в дипломі про надання титулу лауре

ата Прем,ії фонду Тараса ПІевченка цілком виправдана. Ти своєю діяль
ністю справді зробив ,,неоціненний внесок в україністику'', ,,відродив із
політичного небуття десятки ім,ен видатних діячів української науки,
культури, мистецтва, держави'', ,,знайшов їхні архіви, які суттєво

збагатили націонш~ьні сховища та музейні експозиції'', ,,розшукав їх
могили і подбав про перепоховання в Украіні'', ,,сприяв встановленню

w

пам'ятників, заснуванню музеїв''. Та є ще багато речей у твоєму

життєвому доробку, про які я знаю, однак вони не охоплені цією харак
теристикою. Поговоримо про них.
Згода.
,,.

Ти, простий селянський хлопець, досяг найвищого щабля науково
педагогічної кар'єри: спочатку асистент в університеті, поті.м, мо
лодший науковий працівник, старший науковий працівник, кандидат

наук, доцент, професор, доктор наук і, нарешті, академік Націонш~ь
ної академії наук Украіни. Вищого наукового ступеня, ніж академік,
вже не.має. Якщо не помш,яюся, то в гш~узі украіністики у Словаччині
є лише двоє академіків: Микола Неврлий в Братиславі і Микола Мушин
ка у Пряшеві. Скажи, чому ти завдячуєш такою блискучою кар'єрою?
На це питання мені важко відповісти. Не знаю. Мабуть, передусім, сі
мейному вихованню

-

мене привчили бути працьовитим і скромним. Я ріс

у типовій великій сім'ї.
Розкажи більше про своє дитинство.
~

Иого я вважаю щасливим, хоча воно припало на час Другої світової
• V

в1ини, яка дивним чином оминула наше село, хоч воно знаходилося не-

подалік Дуклянського перевалу, де проходили трьохмісячні жорстоки бої
за визволення Чехословаччини від німецької окупації. Наша родина була
доволі великою. Під одною солом'яною стріхою мешкали дві сім'ї: батько

(няньо) з мамою та п'ятьма дітьми, дядько (стрико)

-

жиною (стриною) та трьома дітьми, та ще дві бабусі

брат батька

-

- з дру

рідна Катерина і

прихищена нами (після пожежі і-і хати) Параска. Разом нас було чотирнад
цять людей. Та тісноти ми не відчували. Взимку всі ми жили в одній неве.
.
.
..
.
.
'-'

личк1и к1мнат1, яка служила нам кухнею, щальнею, в1тальнею

Влітку ми розлізалися хто куди

-

1 спальнею.

молодь спала на горищі в сіні.
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Фото сім 'і· Мушинків 1946 року. Сидять (зліва): бабуся Параска Трудич
та бабуся Катерина і двоюрідна сестра Марія, стрико Степан.
Стоять: двоюрідний брат Степан, двоюрідна сестра Катерина Гост
Лабовська, батько Іван, сестра Анна, мати Зузана, я та брат Федір.
Роль голови сім'ї виконувала бабуся Катерина. Дід по батьковій лінії
Федір Мушинка помер у молодому віці, коли мене ще на світі не було,

пройшовши фронтами Першої світової війни й сім разів побувавши на
заробітках в Америці. Після кожного повернення з Америки додому за

лишав дитину (в утробі матері). Дід по маминій лінії Степан Томчик під
час Першої світової війни загинув.
Баба Катерина в сім'ї мала необмежений авторитет: щоранку давала ро

боту не лише невісткам, але й синам та внукам. А їі слово було законом.

Вона цілодобово ,,виховувала'' внучат, часто й прутом. Баба тримала сімейну касу

•

•

•

•

1 вир1шувала, що продати, що купити, де 1 що зас~яти, посадити

тощо. Батько Іван - зразковий господар, ,,середняк'' - великий роботяга,
беззастережно слухався мами. Невісток бабка недолюблювала, через що
виникали часті конфлікти не литтте між ними і бабою, але й між самими не
вістками. Та чоловіки у ці ,,жіночі справи'' не втручалися.

Нас, дітей, з раннього дитинства привчали до роботи: пасіння гусей,

овець і корів. Старших хлопців залучали до польових робіт, дівчат - до до
машніх робіт: прибирання хати, застеляння ліжка, варіння, прядіння, ви

шивання, догляду за меншими дітьми (яких ніколи не бракувало). Пастух
корів

-

це була вже поважна ,,професія'', відповідальна і престижна.

Від сьомого до десятого року я вже з весни до пізньої осені ,,служив'',

тобто пас корів у тіток Катрени Шпірко і Параски Буйди з Мурованиці,
чоловіки яких були на фронті. Вранці о шостій годині треба було вставати,
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М Мушинка - студент гімназії.

о

10-11

годині пригнати корів додому,
••

•

••

а ВlД друго~ ДО ШОСТОІ

-

знов на пасо-

висько. Так було під час літніх канікул,

·~

.

~

яю в роки в1ини тривали и по чотири-

п' я1ь місяців. В інший час перерва у
випасанні була від восьмої ранку до
другої після обіду, коли відбувалися
шкільні заняття. На пасовиську в лісах
ми гралися, бешкетували, час від часу
•

зустр1чалися

з

партизанами

•

1

•

нав1ть

були свідками їх озброєних сутичок з
німцями. Ми вважали себе ,,руськи
ми'', тому наші симпатії (маю на ува

зі

99 відсотків ,,руського'' населення)
були на боці ,,русів'' - Червоної армії.
Батько Іван (Янко) Мушинка (1903-1987) був свідомий того, що не
величке господарство (сім гектарів землі) не прогодує велику сім'ю, тому

вже у

1940 році віддав найстаршого сина Петра (1930-1987) за згодою
дядька Степана (1912-1993) у Пряшівську Російську гімназію. Згодом він
•

•

став 1нженером л1сового господарства
•

•

•

1

•

ц1ле життя працював учителем

•

л1сних техн1кум1в.

Після війни, коли середня та вища освіта була загальнодоступною, се
стра Анна

(1933) закінчила педагогічну школу в Меджилабірцях і до від

ходу на пенсію працювала сільською вчителькою. Молодший брат Федір

(1940) закінчив лісний технікум. Наймолодший Дмитро (1948-2016) за
лишився на господарстві у батьківській хаті.

10-річним хлопчиком ти вступив до Російської гімназіїу Пряшеві.
Це було в

1947 році. Мій брат Петро вчився тоді у восьмому класі Ро

сійської (русская) гімназії. Він, разом з курівським учителем Николаєм
Миллим (братом художника Дезидерія Миллого), помітив мій потяг до на
уки і переконав батька віддати мене у Пряшівську російську гімназію, хоч
словацька була ближче

- в Бардієві. По суті, це була гімназія, засновни

ком і патроном якої була Пряшівська греко-католицька єпархія, очолювана

r

єпископом Петром Павлом ойдичем, якого я вже згадував. Пізніше я при
святив окрему працю історії своєї ,,альма матер'' 398 • У Прятттеві я провчив-

398

Мушинка М . Розсадник виховування інтелігенції русинів-українців Словаччини. До
75 -річчя Пряшівської гімназії з українською мовою навчання // Додаток до газети
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ся лише один рік, бо в лютому

1948

року до влади в Чехословаччині при

йшли комуністи. А вони одним з перших декретів скасували нижчі класи

гімназій як привілейовані навчальні заклади для ,,буржуазії'' і завели т. зв.
,,нижчі середні школи'', обов'язкові для всіх дітей.

Я перейшов у Бардіївську руську нижчу середню тттколу (теж росій
ськомовну), а після трьох років повернувся у свою ,,альма матер'' до Пря
шева, яка в рамках чергової шкільної реформи

1952 року перетворилася на

••

•

одинадцятир1чну середню школу з укра1нською мовою навчання.

А яким було навчання у Пряшівській російській гинназії?

Гімназія не дала нам солідної освіти, бо в їі педагогічному складі пере
важали російські емігранти міжвоєнного періоду без педагогічної освіти:

мадам Марія Фітсе-Лаурова (дружина білогвардійського генерала Фітсе
Лаврова - російська та французька мови), Борис Чуйков (ніби військовий

офіцер російських летунських військ

-

російська література та матема

тика), Олімпій Пеліховський (уродженець Галичини, фізика, в останніх
класах й українська мова) тощо. Правда, директором гімназії був уродже

нець Пряшівщини Олексій Фаринич (випускник Карлового університету в
Празі

-

русистика), та він мене не вчив. Зате вчив мене онук Адольфа До

брянського

-

Георгій Геровський

-

хороший спеціаліст (випускник Сара

товського університету); явний українофоб, який вважав українську мову

малоруським діалектом російської мови. Місцевого походження був і

-

випускник Карлового університету Петро Бунганич

-

великий русофіл,

який згодом переорієнтувався на україністику, очолив кафедру української
мови та літератури Пряшівського університету (був моїм шефом) і навіть
видав великий Словацька-український словник (Братислава,

1985).

Та гімназія все ж таки дала нам солідні знання з російсько1· мови, бо

.

...,
викладач~ змушували нас не литтте на уроках, але и на перервах та поза

школою (в гуртожитку) розмовляти російською літературною мовою. У

гімназії була хороша бібліотека

.

л1тературною мовою

.

-

і я ще учнем добре володів російською

1 прочитав усю

.

'--'

.

класичну рос1иську л1тературу.

З історією рідного краю я вперше познайомився завдяки русофільсько
му збірнику Івана Шлепецького ,,Пряшевщина'' (Прага,

1947), який

я по

зичив із ттткільної бібліотеки пізніше придбав його вже не пригадую де і

як. Я й досі часто заглядаю до нього. В останніх класах вже одинадцяти
річної середньої школи було запроваджено українську мову та літературу,

і я, прочитавши основні твори Т. Шевченка, І. Франка, В. Стефаника, по-

..
....
чав сумн1ватися у сво1и приналежност1 до рос1исько1 нац11.
.

.

•·'-'

Цікаво, що

70

."'

відсотків моїх однокласників здобули вип~у освіту й

успішно працювали (дехто і досі працює) в різних галузях: лікарями, учи•

•

телями, 1нженерами, громадськими д~ячами тощо.

Кожних п'ять років ми зустрічаємося і згадуємо молодість.
Нове життя.
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Пряшів,

2011. -No 49-52.

З ким ти дружив у гvнназії?

У гімназії я подружився із молодшим від мене на рік Іваном Бірчаком
(1937 р. н.) із Руської Волі-над-Попрадом, який, здобувши вищу освіту та
звання кандидата наук в Одеському педагогічному інституті, став профе

сором фізики й доктором фізико-математичних наук Пря1тт1вського універ
ситету. Наша дружба триває по сей день.

Іван Бірчак та М Мушинка.

Із однокласників моїми найближчими друзями були: Ярослав Попо
вець, Степан Кінік, Еміліян Невицький та інші.

А як ти, маючи російське шкільне виховання, став українцем, і на
віть українським націонш~істом (в позитивному значенні цього слова)?
Переконаним українцем я став у Празі, де у
ний Інститут російської мови та літератури

а literatury)

399

•
•

1953 році був заснова
(Vysoka skola ruskeho jazyka

Від своїх на один рік старших шкільних друзів, які там
•

•

•

••

вчилися, мен1 стало в1домо, що в 1нститут1 укра1нську мову викладає

доц. Іван Панькевич, який раніше в журналі ,,Дружно вперед'' публіку399 Ходили негласні чутки, що десь на найвищих політичних рівнях було прийнято
рішення, що народно-демократична Чехословаччина найближчим часом
перетвориться в соціалістичну республіку і стане черговою республікою Радянського

Союзу. У зв' язку з тим ніби виникне велика потреба спеціалістів з російської

мови. Кафедри русистики при чеських і словацьких університетах та педагогічних
інститутах (куди щороку приймали по 10-15 студентів) ніби не спроможні будуть
задовольнити ці потреби, тому було вирішено заснувати елітний вуз, в якому

було зосереджено кращі славістичні кадри Чехословаччини (на чолі з академіком
Богуславом Гавранком - ректором) і запрошено кільканадцятьох професорів та
лекторів з Радянського Союзу. В новостворений вуз щороку приймали по І 00-150
студентів. Та вже в кінці 50-х років виявилося, що заклад є дубляжем існуючих
кафедр російської мови і літератури при педагогічних та філософських факультетах
університетів і його було ліквідовано.
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Стенд з фотографіями випускників

2

ОСПІ у

1954 р.

4-й у другому ряді - М Мушинка

вав цікаві статті з краєзнавства. Пізніше у тому же журналі його назва

ли ,,українським буржуазним націоналістом''

400

. З ініціативи радянських

та чехословацьких партійних органів проти І. Панькевича розпочалася
широкомасштабна кампанія дискредитації та цькування, в результаті якої
його позбавили права читати лекції студентам Карлового університету.
Наперекір тому, ректор Інституту російської мови та літератури Богуслав

Гавранек прийняв І. Панькевича до його педагогічного складу4° 1 . Мені
було цікаво послухати лекції живого ,,українського буржуазного націона
ліста'', тож восени

1954 року я подав

заяву на додаткові прийомні екзаме

ни в Інституті російської мови та літератури і, склавши їх, був прийнятий.
Та доц. Іван Панькевич саме тоді був негласно реабілітований і повер
нувся до Карлового університету. Українську мову та літературу в інсти

туті мені викладали його учні Іван Бистрянин та Зденька Ганусова. При
знаюся, я був розчарований. Після року навчання я зай111ов до доц. І. Пань
кевича на кафедру і попросив дозволу відвідувати його лекції та семінари.

400

Габаль І . Буржуазний націоналізм - лютий ворог українського народу
вперед.

401

- 1952. -No 9. -

С.

// Дружно

1-4.

В Інституті російської мови та літератури, який готував професійних педагогів та
•

перекладач1в

•

••

•

1для словацьких та у:кра1нських шюл,

•

•

а також культурно-осв1тн1х

установ були j відділи слова:кістики та україністики. Я, наприклад, впродовж чотирьох
років поряд з російською та словацькою вивчав теж українську мову та літературу.
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М Мушинка (З-й справа) разом із студентами Університету

П. Г Шафарика на екскурсії у Слов'янській бібліотеці в Празі.
Екскурсію веде Орест Зілинський (2-й справа).

Він охоче погодився, і я навіть став його улюбленим учнем402 • Саме він та
викладачка російського фольклору Єва Врабцова (випускниця Ленінград
ського університету) спрямували мене на дослідження фольклору україн
ців Прятттівщини.

Серед своїх празьких друзів я не можу не назвати мого земляка (із Ва
радки Бардіївського округу) мовознавця

. . . -мт--.,r,,ія :Куримського (1933-1980),

який несподівано вмер 47-річним в розквіті творчих сил на роботі в Інституті
іноземних мов Чехословацької академії наук у Празі. Ми разом відвідували
лекції Івана Панькевича в Карловому університеті, в

1957 році їздили з ним у

польову експедицію в моє рідне село Курів. Саме там І. Панькевич заохотив
Андрія займатися мовознавством, а мене - фольклористикою.

Забігаючи наперед скажу, що разом з Андрієм ми віддали шану своєму
померлому професорові двотомним збірником на його пошану, причому

я підготував та відредагував його першу книгу4°3 а він - другу4°4 • Працюю
чи над чесько-українським словником, А. Куримський часто їздив у Київ,

звідки не раз привозив ,,самвидав''. Обидва словники чесько-український
• •

'-'

V

•

V

•

та укра1нсько-чеськии виишли лише п1сля иого смерт1.

Та у справі поглиблення моїх знань в галузі україністики найбільше дало
мені вивчення літератури у Слов'янській бібліотеці, де відділом української
літератури завідувала скульптор Ніна Левитська

(1902-1974).

Там для чи

тачів була доступна вся українська література: ,,розстріляного відродження'',

402

Про це детальніше згадую на стор.

34

цієї книжки.

403 Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Упор. М. Мушинка. Прятrrів, 1969. - No 4. - Кн. 1. - 51 О с.
404 Панькевич І. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців / Упор. А.
Куримський. - Там само, 1970. - Кн. 2. - 219 с.

-193 -

..

.
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~~1.дноукрашсью

.

.

'-'

.

..

.

.

1 нав1ть зах1дноєвропеисью та американсью украшознавч1

ВІJ ання. Нічого з цього у Пряшеві не було, а в Україні ця література знаходи
лася ут. зв. ,,спецфондах'', доступних лише для ,,номенклатури''.

Після відходу пані Іни із Слов' янки головним постачальником публі

кацій з їі фондів був мій друг зі студентських років Їржі Вацек (1939),
пізніше

(1978-1992) директор

бібліотеки.

Та українськuм націонш~істом ти став у Києві під час аспірант
ського відрядження.

У

1963 році мене відправили у трирічну штатну наукову аспірантуру на

кафедру етнографії і фольклору філософського факультету Карлового уні
верситету у Празі. Там мене закріпили за керівником кафедри доц. Карлом
Дворжаком

прекрасним знавцем чеського та західноєвро

(1913-1989) -

пейського фольклору, однак мало обізнаним із фольклористикою східніх
слов' ян. Саме він у Міністерстві освіти Чехословаччини домігся того, щоб

мене відправили на довготривале навчальне стажування до Києва.
У Києві мене закріпили за Державним університетом ім. Шевченка
(моїм керівником був Микола Грицай), а звідти направили в Інститут мис
тецтвознавства, фольклору та етнографії (керівник - Олександр Дей).

Зустріч із Києвом була для мене шоком. Я приїхав сюди удосконалити-

..

. ""'

.

.

.

ся в укра1нськ1и мов1, а тут скр1зь: на вулиц1, в установах

ситеті та академії наук

-

.

.

.

1 нав1ть в унrnер-

переважала російська мова. Це мене дратувало,

і я не приховував свого невдоволення. Я скрізь говорив виключно україн

ською (хоч російською володів краще). Цим я викликав до себе загальну
увагу- ,,чех'', а говорить українською. Це щось незвичне.

Невдовзі я зав' язав стосунки з українськими інакодумцями, які теж не
були задоволені радянською національною політикою і бунтували проти
неї. Оскільки в мене був закордонний службовий паспорт, який дозволяв
перетинати кордон будь-коли, я певним чином виконував функцію кур'єра:

в Україну завозив офіційну пресу Чехословаччини, переважно українські
видання середини 60-х років, в Україні недоступні, а з України - самвидав.
У грудні

1965

року, коли я між іншими матеріалами перевозив маши

нопис праці І. Дзюби ,,Інтернаціоналізм чи русифікація?

'',

на кордоні (в

Чопі) потрапив у пастку КДБ. Самвидав у мене забрали, а мою аспіранту

ру в Україні скасували4° 5 • Перебування у Києві остаточно загартувало мою
••

•

•

•

украшську нац1ональну св1дом1сть.

А з ким із киян в тебе були найбільш тісні стосунки?
Від самого початку мого аспірантського відрядження в мене були жваві
стосунки з ,,шістдесятниками'': Іваном Дзюбою, Іваном та Надією Світ
личними, Лесем Танюком, Григорієм Кочуром, Зіновієм Антонюком,

405

Детальніше про це див.: Мупrинка М. Колеса крутяться ... Кн.

1999. -
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С.

58-65.

1: Спомини. - Пря111ів,

Зустріч М Мушинки з Іваном Світличним після

26 років.

Київ,

1991 р.

Іваном Драчем, Михайлиною Коцюбинською, Іваном Гончарем, Дми
тром Павличком та іншими.

Оскільки я був закордонним аспірантом, а до того ще й українцем,
•

•

•

я став центром уваги студент1в, яю дуже ц1кавилися життям закордонних
••

•

укра1нц1в.

Інколи вони забирали мене на триденні автобусні екскурсії історични

ми місцями України. Я брав у них участь ,,зайцем'', бо офіційно мені не
можна було без дозволу КДБ виїжджати із Києва далі ніж на 20 км. А КДБ
мені участь у таких екскурсіях не дозволяв. Ці екскурсії дали мені багато,
бо зазвичай ми усі ночували (й гостювали) у батьків когось із учасників,
які мешкали по маршруту екскурсії. Там я міг наочно переконатися в гос•

••

тинност1 укра1нських селян.

А де ви зустрічалися в Києві?

На квартирах окремих людей та у кімнатах в гуртожитках. Там велися

.

...

.

.

.

.

.

....,
запальн1 дискус11 на р1зн1 теми, у тому числІ и пол1тичнІ.

Ми часто зустрічалися у квартирі-музеї Івана Макаровича Гончара

( 1911-1993) - ветерана Другої світової війни, скульптора, живописця та
колекціонера старовини. Це був ,,живий'' музей. Господар дозволяв нам
переодягатися в українське вбрання, читав нам лекції про українську куль

туру, після яких зав'язувалися жваві обговорення.
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Бюст Устима Кармалюка
роботи Івана Гончара
з присвятою М Мушинці

(в середин).

Про одну з таких зустрічей

я опублікував репортаж у пря
шівському
406

вперед''

журналі

,,Дружно

, в якому мав нео

бережність вжити

фразу, що

у музеї Івана Макаровича вели

ся дебати не лише про україн
ську культуру, літературу, обраV

зотворче мистецтво, але и ,,на

інші теми''. Органи КДБ перехопили журнал з моєю статтею і на основі
цих ,,інших" тем (під якими вони не безпідставно розуміли теми політичні)
._,

і вирішили закрити музей Івана Гончара. Иому ледь-ледь вдалося врятувати музей. Як гонорар за мою статтю (ніби першу про його музей в україн

ській пресі) він, під час моїх найближчих відвідин музею, подарував мені
скульптуру останнього гайдамаки в Україні Устима Кармалюка.
У Києві ти ще застав своїх, земляків

-

аспірантів із Пряшева: Ми

колу ПІтеця та Мих,аііла Романа, аспірантура яких закінчувшzася
в

1964 році. Як вони тебе прийняли?
Дуже дружно. У захисті кандидатської дисертації Миколи Штеця ,,Лі

тературна мова Закарпаття і східної Словаччини після

року'' я брав

1918

особисту участь, а про захист навіть опублікував статтю 407 • Вони радили

мені не говорити про свою українську національність, а представляти себе
словаком. І не вступати з українцями в дискусії на національні та політич

ні теми. ,,Ми так робимо і маємо спокій,"

-

казали вони мені.

У Києві ти зав 'язав стосунки із земляками із Закарпатської області.

Найбільше я зблизився із закарпатцями Олексою Мишаничем
та Михайлом Романишиним

2004)

(1933-1999).

(1933-

Щира дружба з обома

тривала і після скасування моєї аспірантури та вимушеного від'їзду з Ки
єва. На повну силу вона відновилася після моєї реабілітації в

1989 році.

З Олексою Мишаничем ми часто зустрічалися на різних наукових
І

406

Мушинка М. В гостях у наших визволителів
З.

407

-

С.

// Дружно

вперед.

-

Прятттів,

1965. -

25-26.
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1965. - No 2. -

І

1

j

Мушинка М. Ще один успішний захист кандидатської дисертації // Нове життя.
Пряптів,

Ч.

С.

-

4.
'

~ °)с;,

-"-'=-

Микола Мушинка, Олекса Мишанич та Іван Чендей

конгресах та конференціях у Києві та поза Києвом: у Львові, Чернівцях,
Ужгороді, Празі, Венеції, Новому Саді, Варшаві. Він був опонентом моєї
докторської дисертації і, разом із Степаном Павлюком зі Львова, ініціато

ром обрання мене іноземним членом НАН України. Часто приїжджав до
мене у Пря111ів. Я написав ювілейні статті до його 65-літгя408 та 70-літгя409 •

Зробив з ним rрунтовне інтерв'ю 410 , яке увійтттло до збірника на його по

шану41 1 . Був я і на його похороні у Києві, а про його передчасну смерть
написав кілька некрологів 41 2 •

Михайло Романишин був ініціатором та куратором виставки моєї

колекції картин Олекси Новаківського в Музеї українського мистецтва у
Києві в

1992

році, про що я вже згадував. Після закінчення виставки він

подарував мені свою картину ,,Церква в Ужку''.

Разом з дружиною Валею Михайло приїжджав до мене в гості у Прятпів

408

Мушинка М. Олексі Митттаничу Нове життя. -Прятттів,

1998. - No 24. 409

С.

65. Найвизначніший карпатознавець в Україні //
] 998. -No 11-12. - С. 5. Передрук: Наше слово. - Варшава,

4.

Мушинка М. Той, що досяг верховин ... (До 70-річчя від дня народження професора
Олекси Мишанича. [Співавтор Євген Пшеничний) // Верховина. Збірник наукових
праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя.

-

Дрогобич,

2003. - С. 6-17.; його ж:

Києвски виглєдовач литератури Югославянских руснацох
(З нагоди 70-рочнїци од народзеня Олекси Мишанича // Шветлосц. - Нови Сад,

255-261.; його ж: Олекса Мишанич - карпатознавець за професією
і покликанням // Дукля. - Пряшів, 2004. - No. 1. - С. 33-40.; його ж: Карпатознавців
у нас багато - Олекса Мишанич лише один. До 70-річчя від дня народження // Нове
життя. - Пряшів, 2003. -No 13-14. - С. 4.
2003. - No 2. -

41 О

С.

Мушинка М. Розмови з однодумцями. Олекса Мишанич: ,,Я досяг того, про що
колись і мріяти не смів'' // Нове життя. -Пряшів,

2003. - No 15-16. -

С.

5.

411

Мушинка М. Розмови з однодумцями. Присвячено світлій пам' яті проф. Олекси
Мишанича, д-ра філол. (1933-2004). - Пря111ів, 2004. - 160 с.

412

Мушинка М. Олекса Мишанич // Нове життя.

-

Пряшів,

2004. - No 1-2. -

С.

3-4.
Передрук: Олекса Мишанич - карпатознавець за професією і покликанням //
Верховина. -Вікторія, США, 2004. - Ч. 29. - С. 48.
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Михайло Романишин

та Курів. І про його передчасну смерть

я написав некролог4 13 , а до його недо
житого 70-ліття

ювілейну статтю 414 .

-

Ми досі підтримуємо дружні стосун
ки з дружиною Михайла Валентиною
··

·,;;

<<

Мартиненко.

З твоа розмов мені відомо, що в

-_.,.

тебе були близькі стосунки з визна••

чним закарпатоукра~нським письмен-

ником Іваном Чендеєм.

З Іваном Чендеєм

(1922-2005) я познайомився

ще на початку 60-х ро

ків на Святі культури русинів-українців Словаччини у Свиднику.

У

1969

році він став жертвою політичних репресій: його виключили із

Комуністичної партії і на п'ятнадцять років позбавили права брати участь в
літературному процесі та друкуватися. Формальним приводом репресій була
його збірка оповідань ,,Березневий сніг'' (Ужгород,

1968); фактичним -

участь

у передачі на Захід праці І. Дзюби ,,Інтернаціоналізм чи русифікація?''.

Оскільки в той час і мене вилучили з компартії, звільнили з роботи в
університеті та заборонили друкуватися, наші стосунки поглибилися, про
що свідчить

50 листів та дев'ять листівок І. Чендея до мене.

Після нашої реабілітації наприкінці 80-х років ми часто зустрічалися

у Пряшеві та Ужгороді. Кілька разів я ночував у його гостинному домі. У

1991

році він був ініціатором виставки моєї колекції картин О. Новаків

ського в Обласній галереї Ужгорода4 1 5 •
На своє 70-ліття у травні

1992

року він запросив мене до Ужгорода.

Наступного дня після святкування ми з ним та Миколою Жулинським від
відали його рідне село Дубове та утрьох піднялися на його улюблену Ясе
нову. Про це я написав репортаж в газеті ,,Нове життя''
41 7

привітав його з 75-літтям

413
414

// Нове житгя.

- Пряшів,

• У тій же газеті я

.

1999. -No 45-46. -С . 4.

Му111инка М. Він знав, чого хоче і куди має йти . До 70-ліття з дня народження
Михайла Романишина

415

та опублікував некролог

Мушинка М. Михайло Романишин

4 18

41 6

// Дукля. - Пряттrів, 2003 . -No 6. -

С.

91-94.

Попова Л. Із колекції Миколи Мушинки. Виставка Олекси Новаківського в Ужго

роді // Новини Закарпаття .

1991. - No 45. - С. 6.; Невідомі твори Олекси
Новаківського // Вісті Ужгородтт~ини. - Ужгород, 14. 3. 1991; М. Б. Новаківський в
Ужгороді // Закарпатська правда. - Ужгород, 1. З. 1991. - С. 1.
416 Мушинка М. Івану Чендею - 70 // Нове життя. - Прят1тів, 1992. -22 травня. - No 22. С. 10-11.
417 Муптинка М. Івану Чендеєві - 75 // Нове життя. -Пряшів, 1997. - No 19-20. -С. 7.
418 Мушинка М. Іван Чендей (1922-2005) // Нове життя. -Пряшів, 2005. - No 49-50.
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Ужгород,

Володимир Лібовицкий та Іван Чендей

Більш детально я розглянув взаємини І. Чендея з українцями Пря11тівщи
ни та мої стосунки з ним на сторінках київського журналу ,,Слово і час''419 •
На хвw~ях ,,Празької весни''

1968 року тобі вдш~ося захистити

кан

дидатську дисертацію в Празі, однак у роки т. зв. ,,нормш~ізації'' тобі
пригадш~и всі попередні ,,гріхи'' й суворо покарали. Майже

20 років

ти

працював пастухом у сільськогосподарській артілі (колгоспі) та кочега-

ром; не смів публікуватися ні в Україні, ні в українській пресі Чехосло
ваччини. Та і в тих важких життєвих умовах ти якось давав собі раду.

Цей, майже 20-річний, період я вважаю найпродуктивнішим у своєму
житті. Справа в тому, що мене
філологічних наук

(CSc.) -

-

доктора філософії

(PhDr.)

та кандидата

було офіційно переведено із категорії наукових

працівників у робітничу професію (,,категорія

R''). Це розв'язувало мені

руки. Якби я працював у духовній сфері (викладачем чи науковим праців
ником університету, вчителем, редактором, коректором чи навіть бібліо
текарем заводської бібліотеки) і хотів би опублікувати бодай невеличку
статтю за кордоном

університеті

-

-

був би зобов' язаний мати на це дозвіл працедавця (в

відділу закордонних зв'язків). Без такого дозволу мене мо

гли б звільнити з роботи або інакше покарати через ,,порушення трудової·

дисципліни'' (був такий параграф навіть у карному кодексі). Це мало свою
,,логіку'': соціалістична держава дала тобі безплатну вищу освіту, і ти по
винен продукти своєї наукової праці віддавати їй, а не капіталістам!

Та, коли я працював пастухом чи кочегаром, я, публікуючи свої праці за
кордоном, не порушував трудової дисципліни. Таким чином, за двадцять

419 Мушинка М. Взаємини І. Чендея з русинами-українцями Словаччини // Слово і час.
- Київ, 2012. - No 12. -С. 41-57; передрук: Взаємозв'язки Івана Чендея з українцями
Словаччини та мої стосунки з ним // Дукля. - Пряшів, 2012. - No 5. -С. 39-59.
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М Мушинка (в центрі) серед колег-кочегарів
на першотравневій маніфестації. 80-і роки.

.

.

..

.

.

рокІв я ПІД своІм прІзвищем видав к1льканадцять книжок

.

1 десятки

'-'

статеи

у Франції, Німеччині, Югославії, США та Канаді. Таким публікаційним
доробком не міг похвалитися ніхто з моїх колег, які залишилися на роботі
в університеті. Правда, політична цензура не завжди пропускала надіслані
до мене мої власні праці опубліковані за кордоном. Та це мене не дуже
бентежило. Головне, що вони з'являлися друком й робили свою справу.
У пастушій колибі та в кочегарці я мав повну свободу: не мусив ходити на
жодні збори, політнавчання, укладати плани й писати звіти про їх виконан
ня, читати лекції, вести семінари, брати участь у культурно-громадській та
політичній діяльності тощо. Я був вільний від цього всього. І на роботі,

і вдома я міг повністю присвячувати свої творчі сили науковій роботі.
У

1972

році арештували й засудш,и групу українців Пряшівщини

(Павла Мурашка, Петра fроцького, Ганну Коиур та Юрія Бачу) за пе
реправу самвидаву на Захід. Ти ж був першим українцем Пряшівщини,
хто вже у

1965 році займався

цією діяльністю. Як тобі вдалося уник

нути арешту й ув'язнення?

Після мого затримання на кордоні у Чопі в грудні

1965

року і вилучен

ня в мене органами радянського КДБ самвидавчих матеріалів я попере

див своїх пряшівських друзів, аби мене до цієї справи більше не залуча

ли, бо за мною стежать органи чехословацької безпеки. Вони поважали

мою волю і переправляли самвидав на Захід вже без моєї участі. Та після
арешту перших двох тобою названих людей ШТБ і мене взяло на допит.
Допитували мене з ранку до вечора, потім уклали протокол десь на три

сторінки (продиктувавши його машиністці) і відпустили, мовляв, ,,Сьо•

•

•

•

годн1 ви нам нІчого не сказали про нацІонал1стичну

•

1 антирадянську

групу

у Пряшеві. Ми вас відпускаємо і сподіваємося, що наступного разу ви бу

дете розумнj1ттим і розкажете нам про свої зв'язки з нею''.
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М Мушинка ·- пастух.

1976 р.

Наступного дня я позичив у пряшівській науковій бібліотеці дві книж
ки

-

,,Карний кодекс'' і ,,Карний порядок'', щоб знати, як боронити себе

на допитах і перед судом (у тому, що мене арештують я не сумнівався),
і досконало вивчив їх. Десь через два тижні працівник ШТБ знову повів
мене у пряшівське управління цієї організації. Слідчий привітав мене за
явою: ,,Товаришу докторе, ви переконалися, що деякі члени пряшівської
••

••

•

••

•

•

•••

антидержавно1, антирадянсько1 та нац1онал1стично1 орган1зац11 вже аре-

штовані. Якщо не хочете бути між ними й ви, то розкажіть нам про цю ор
ганізацію: як вона діяла, хто ще до неї входив і тому подібне''. ,,Я розповім,
прошу покликати ма111иністку!

''.

,,Не поспішайте! Протокол ми напишемо

пізніше. Спочатку ми з вами поговоримо''. Я на те: ,,Моя заява буде на
стільки важливою, що я хочу ії продиктувати прямо у протокол''. Покли
кали машиністку. ,,Прошу записати в протокол вашу заяву, що у Пряшеві

існує антидержавна та націоналістична організація ... ''. ,~екайте, чекайте!
Ви тут у ролі свідка і не маєте права формулювати мої запитання. Це право
належить мені

-

слідчому''.

Я пішов у наступ: ,,Згідно з таким то параrрафом Карного порядку Че
хословацької соціалістичної республіки слідчий не сміє задавати свідкові
питання, в яких є неправда. А ви свідомо порушуєте цей принцип. По
перше: твердите що у Пряшеві є антидержавна, антирадянська та націо
налістична організація, члени якої арештовані. Але ж суд ще не довів іс
нування такої організації. По-друге: там сказано, що слідчий не може для

протоколу формулювати відповіді свідка без його згоди. А минулого разу
всі мої відповіді сформулювали ви. Отже, прошу задавати мені питання
і в протоколі дослівно записати мої відповіді!

''.

Слідчий від злості почервонів. Задав мені кілька трафаретних запи
тань типу: ,,Коли і де ви познайомились з Павлом Мурашком?

''.

,,Коли
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ви познайомились з Петром tроцьким? ''. ,,Про що ви з ними говорили?
'' і тому подібне. Про Ганну Коцур та Юрія Бачу не йшлося. Вони ще
були на волі. На кожне запитання я відповів коротко, здебільшого одним
реченням. Машиністка кожну відповідь записала у протокол. Весь допит
тривав не більше години.

Прощаючись зі мною, слідчий зауважив: ,,Видно, що ваш адвокат вас до
бре повчив про ваші права. Та не думайте, що все це вам так легко пройде.
Ми знайдемо спосіб як довести вашу провину перед соціалістичним ладом''.

Коли арештували Ганну Коцур (ії зняли з поїзда у Кошицях і відвели
у тюрму, коли вона поверталася з Києва; ії подруга Марія Гост, яка їха

ла разом з нею, в той же день поінформувала мене про це) і Юрія Бачу

(якого в результаті кількох ,,дружніх розмов із слідчим'' перевели із свідка
у підсудного), я був переконаний, що черга дійде і до мене, тим більше,
що органи безпеки аж занадто ,,окато'' слідкували за кожним моїм кроком

- удень і вночі. Дружина вже підготувала для мене валізку з речами, по
трібними для тюрми. Та мене чомусь залишили в спокої: не покликали ні
•

на допити, н1 на суд.

Про це я розповів у своїх спогадах420 та статтях 421 •

Про твою затримку на кордоні в грудні

1965 року ходять різні чут

ки. Дехто патякає, що ти там підписав документ про співпрацю
з органами безпеки. Розкажи, як це було насправді.

Про це я розповідав і навіть писав не раз, між іншим, у своїх спогадах
,,Колеса крутяться'' - у підрозділі ,Дастка на кордоні в Чопі'' (с. 58-62).
Усе, що я там написав шістнадцять років тому, можу підтвердити й зараз.
А як це було насправді?

На початку грудня 1965 року після митного контролю на кордоні
у Чопі, в результаті якого у мене вилучили копію машинопису праці Івана

Дзюби ,,Інтернаціоналіз чи русифікація?'' та інші самвидавчі матеріали,
мене перевезли із Чопа в Ужгород і поселили в готелі ,,Верховина'' (нині
,,Коруна'') під суворим наглядом поліцая. Там продовжувалося і слідство
моєї справи, яке тривало кілька днів. В останні дні у слідстві крім трьох
V

працівників київського НКВС брали участь і двоє працівників ШТБ (Statna
bezpecnost' - Державна безпека) з Праги.
В останній день слідства празькі слідчі поставили мене перед вибо
ром: 1. Ви скоїли злочин на території Радянського Союзу і ми маємо право
передати вас радянським органам, які Вас будуть судити за радянськими

420 Мушинка М. Колеса крутяться ... Біобібліографія. - Книга І. Спогади. - Пряшів,
1998. - С. 80-82.
421 Мушинка М. Розмови з однодумцями. Як то було насправді? Петро r роцький посередник передач українського самвидаву на Захід // Нове жипя. - Пряшів, 2003 . No 7-8. - С. 5.; М. М. Петро rроцький (Некролог) // Нове життя . -Пря111ів, 2004. - No
37-38. - С. 6.; Головчук Павло. Пряшівський канал переправи українського самвидаву
на Захід. Спогад. (Вступне слово М. М. // Дукля. - Пряшів, 2005. - No 1. - С. 60- 71.
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законами.

2. Якщо про затримку на кордоні ви будете мовчати, навіть

най

ближчим родичам та друзям не скажете ні слова, то після Нового року
вас у Пряшеві відвідає наш працівник і навчить, як поводити себе в Киє
ві, щоб знову не потрапити у неприємну ситуацію. Отже, ви продовжите
свою аспірантуру в Україні ніби нічого не сталося.
Я обрав другу альтернативу, усвідомлюючи, що це вербовка на секрет
ну співпрацю з ШТБ.
На другий чи третій день після мого повернення у Пряшів у ,,Руському
домі'' відбувалися якісь збори української громади. Там я трьом свої най

ближчим друзям по секрету розповів про свій інцидент на кордоні і попро••

•

сив 1х про це н1кому не говорити.

Після Нового року та Різдва за старим стилем мене відвідав один із
двох празьких слідчих по моїй справі в Ужгороді (псевдонім ,,Францек'')

і висварив мене за недотримання обіцянки мовчання

(,,pustiljste si hubu па

spacir ''), в результаті чого моя аспірантура у Києві скасовується,
справу (trestny cin) передають кошицьким судовим органам.

а карну

Мені стало ясно, що хтось із трьох моїх друзів, яким я розповів про

інцидент на кордоні, видав мене. Та хто це був, я довідався лише через
півстоліття із книжки Юрія Бачі ,,Вибрані твори'' 422 • У статті ,,ЯК я до
носив навіть сам на себе'' (с.
нення з Києва у грудні

351-460)

автор пише, що після мого повер

1965 року його повезли у крайове управління ШТБ

в Кошицях і дали чотири чи п'ять завдань (усе, про що потрібно дізнатися

від Мушинки). Потім протягом тижня його ще двічі возили туди, і він їх
інформував про розмови зі мною.
Отже, через Юрія Бачу мою аспірантуру в Києві було скасовано, а мою
,,провину'' передано органам влади у Кошицях. Ті ніби вимагали вилучені
в мене ,,антирадянські'' та ,,націоналістичні'' рукописи від радянських ор
ганів, які відмовили видати їх за кордон. Отже, мене ні за що було судити.

Оскільки тоді я ще був членом комуністичної партії, мою карну справу пе
редали спеціальній комісії Крайкому компартії в Котттицях, а та винесла мені
приговор

-

,,зауваження з попередже1-t1-tЯJ1,1, ''

(,,napomenutie s vystrahou'').

Зараз я вдячний Ю. Бачі, що в результаті його доносів мою аспіранту

ру в Києві було скасовано. Органи безпеки, напевно, завербували б мене
(як і його) у донощики, і я (як і він), мабуть, був би змушений доносити. А
так на хвилях Празької весни я захистив кандидатську дисертацію у Празі

і вийшов з цього казусу з морально чистим щитом 423 •

422 Бача Юрій. Вибрані твори. -Ужгород 2014. - 546 с.
423 Детальніше про це див.: Мушинка М. Використовуючи право на захист// Дукля.
- Пряшів, 2015. - No 3. - С. 54-58. Його ж: Musinka М. Udavacstvo ako nevyhnutna
sucast' totalitnych rezimov. V kn. Polak М. (ed). Udavacstvo. - Levoca - Bratislava,
2016. - s. 185-190.
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М Мушинка на фоні
пастушої колиби на
пасовиську ,,Тисовець

,r

в катастрі с. Кружлів

Бардіz·вського окр. Біля
пастуха

-

вірний пес

Pito.

А чому тебе із пасту
ха

артільної (колгоспної)

худоби перевели на посаду
кочегара?

Після остаточного звіль
нення з роботи в універси

теті в

1972

році я понад рік

ніде не працював, бо жодна
установа, куди я подав заяву

на роботу, мене не прийня
ла з огляду на погану характеристику з університету. Саме тоді (восени

1973

року) в моєму селі Курові заснували Сільськогосподарський коопе

ратив

(Jednotne rol'nicke druzstvo ).

За моєю порадою у приватному коров

нику (стайні) батьків керівництво кооперативу зосередило дванадцять ді
йних корів, яких потрібно було чистити, кормити, доїти і здавати молоко у
збірний пункт. Оскільки обоє батьків були вже пенсіонерами, за цю роботу
взявся я і чесно ії виконував, про що свідчили мої робітничі руки, які ди
вували моїх колег на наукових конференціях у Західній Словаччині, Чехії

та Моравії, куди мене і надалі запрошували42 4 .
Навесні

1974

року ніхто з жителів села не хотів найнятися пастухом

телиць (ялівок), і я з керівництвом артілі (яка об'єднувала п'ять сіл) підпи
сав угоду на виконання обов' язків пастуха. Згідно з угодою артіль повинна

була побудувати мені на пасовиську не лише огорожу для

1?0-200 телиць,

але й приміщення для мого денного та нічного перебування (колибу). Я за
пропонував, аби замість будування колиби артіль перевезла на пасовисько
рублений двоповерховий сипанець (амбар) моїх батьків (розмірів 4х4 м),
який протягом одного дня можна було розібрати, а другого дня

-

постави

ти на новому місці. Так і було зроблено.

424

Пригадується мені отакий випадок: На Міжнародному етномузичному семінарі,
здається, у Смоленіцях його шеф проф. Оскар Ельшек (мій добрий друг) дав
надрукувати список учасників з такими колонками: ім'я, прізвище, титули, місце
роботи, професія. Про мене там було наведено:

rol'nicke druzstvo Odboj v Кruzl'ove;

,,PhDr. Mykola Musinka CSc.; Jednotne
pastier hovadzieho dobytka''. Прочитав111и це, я

зауважив: ,,І чого ж ти, Осо, так мене розрекламував? Краще було б не наводити мене

у списку!

''.

,,Я зробив це навмисне, щоб для майбутніх поколінь залишити документ

про те, як соціалістичне суспільство шанувало науковця. Шкодую, що до цього
списку не можу долучити фотографію твоїх рук''.
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•

Jf:'dnotn~ roJ'nicke dru!stvo Odboj so sidlom v
Komplexne hodnotenie

Mikulз~s

Кru!love
.

Musinku

•

'

n k а, na.r. 20.2.1936 v Kurove, pracuje
na tune.j!om JRD od r. 1973. Vydat.ne pomohol druzstvu uz v prvom
rok:u spolo~n~ho hoepo<Шarenia v jeho rodnej оЬсі. V obdob:! akutneho nedoetatku pracovnikov v !ivo~i~nej vyrobe, ke! este neboli· vybudovane druzstevne m.a~talne, prevza]. do opatery skupinu
dojn!c 1 sustredeцfch v sukromnej ma~talni, ktor~ krmi1, o§etroval а dojil bez akejko~vek mechanizacie.
V r. 1975 ~ 1977 pracoval іЬа v letnom obdobi /od maja do
o1ct.obra/ ako pastier hovldzieho dobytka. Spolu s dvoma pomocnikmi pasol v priemere 200 jalovi с. Do naplne jeho prace patrilo aj denn~ а nocne strazenie dobytka а tie~ krmenie, osetrovanie а pripustanie plemenмho byka. Кladene na neho ulohy plnil
svedomite, takze vedenie dru!stva а jeho pracou Ьоlо nad mieru
spokojn,. Dobrych vysledkov dosiahol nieJen v kondi~nom stave
jalov!c, ale aj v ich ternosti. Napriek s,eazenym podmienksm /ро
celu dobu zil v lese v pastierskej kolibe celkom sam, nepoznajuc vo!цych sob6t а neder/, na svoju pracu sa nikdy nes~a!oval
а iniciativne rie~il vznikl~ problemy.
Aktivne за zapajзJ. aj do kulturno-osvetovej cinnosti. V Кu
rove zalozil 35-~lennu ~olklornu skupinu, s ktorou ро veceroch
nacvicil pasmo starodavnych pastierskych zvykov. S pasmom uspelne vystupil nielen v ramci okresu /napriklad, na Mierovych slavnostiach v Raslaviciach/, ale aj па celoslovenskom folklornom
festivale vo Vychodnej, skadiar cast jeho progrsmu bola vysielana ~eskoslovenskou telev!ziou v interviznej sieti.
Na druzstve je ob~ubeny pre svoju skromnos~ а pracovitos~.
V rozhovoroch s druzstevn.ikmi vzdy hajil pol i tiku КS~. S naboi.enskou otazkou je vysporiadaцy. Jeho otec а vsetci ~tyria
rodenci sU cle11mi КS~.
І kea м. мu~inka pracoval u nаз ve~mi dobre, bol i Ьу sme raMiku.la~

М

u

~ і

su-

di • kеЬу mu bol 11mnzneцy navrat k jeho povodnem.u povolaniu.

V Kruzlove

dna

l.oktobra 1977

... ___________

_____ ,_ __
predseda

---

,....

.,...,

'\,• .,.,\ :a;g

~

Характеристика М Мушинки з артілі.
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Мені вставили у сипанець вікна, я завіз туди піч і найнеобхідніші меблі.
Для освітлення, радіо та магнітофона артіль дала мені потужний трактор
ний акумулятор. На першому поверсі була скромна житлова кімната, на
другому- спальня для мене, сім'ї (під час канікул) та гостей (яких в мене

ніколи не бракувало). Колибу легко було розібрати й протягом одного дня
побудувати на іншому місці, куди пересунулося пасовисько.

Артіль також дала мені прекрасного сторожового собаку (німецьку ві
вчарку), батько - коня з сідлом. Для пастуха умови були ідеальні, тим біль•

•

•

•

ше, що моя зарплата пастуха удв1ч1 перевищувала зарплату в ун1верситет1.

До основної зарплати згідно з договором долучалися додаткові виплати
за суботи, неділі і свята, за денне і нічне вартування телиць, утримування

племінного бугая та ще великі премії за кожну тільну телицю, від чого
залежав надій молока наступного року. Оскільки в мене було найбільше
трудоднів, до зарплати додавали плату натурою

-

по

10-12 центнерів пше-

•

ниц1 щороку.

Не дивно, що через чотири роки окружком компартії в Бардієві листом,
адресованим керівництву артілі, заборонив мені пасти худобу. Приводом
заборони була не лише моя висока зарплата, але, головним чином, те, що
органам державної безпеки (ШТБ) важко було стежити за гостями, які пе

ребували у моїй пастушій колибі. Прощаючись зі мною, керівництво артілі

.

.

..

.

""
дало мен1 дуже позитивну характеристику, на п1дстав1 яко1 мене прииняли

на посаду кочегара, в одній з кочегарок квартирного управління міста Пря

шева

(Mestsky bytovy podnik).

Там зарплата була мізерною, зате вільного

часу, потрібного для наукової роботи, було не менше, ніж у пастушій коли
425

бі. І цей період мого життя описаний у моїх спогадах

•

А як так стшzося, що ти, працюючи пастухом та кочегаром, міг
публікувати свої праці на Заході?

Працюючи пастухом артільної худоби, я порадився з юристом о.
Степаном Папом, який часто публікував свої статті і навіть книги в укра

їнській пресі та видавництвах США і Західної Німеччини. Запитав його,
чи є закон, який би чехословацькому громадянинові забороняв публіку
вати наукові (не політичні) праці за кордоном. Він мені сказав, що такого
закону немає, однак кожна установа (наукові інститути, університет, ви
давництва, редакції тощо) керується внутрітттніми правилами. Майже при
кожній з них існує відділ кадрів, а при більших ще й відділ закордонних

зв' язків, без дозволу яких працівник не може за кордоном опублікувати
навіть рядок. Інакше йому загрожує кара ,,за порушення трудової дис
ципліни'', часто

-

звільнення з роботи. ,,Вам, як пастухові, така кара не

загрожує, бо ви, чесно виконуючи свої робочі обов 'язки, публікуючи свої
наукові роботи на Заході, не порушуєте трудову дисципліну. Хіба як би ви

425

Муrrrинка М. Колеса крутяться. Біобібліографія.
-С.
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83-107.

-

Книга І. Спогади.

-

Пряшів,

1998.

в них вuзрадuли якусь державну таємницю'', - сказав мені юрист. Це саме

підтвердили мені і працівники Краєвого управління ШТБ в Кошицях, які
час від часу відвідували мене в пастушій колибі, пізніше - у кочегарці.
Машинописи своїх праць я надсилав за кордон рекомендованою по
штою, знаючи, що вони проходять державною цензурою . До них я час

то долучав заяву (словацькою мовою): ,,Заявляю, що дана праця є моєю
власною науковою працею і не містить нічого, що би суперечило законам

ЧСР''. Піщшс і печатка ,,PhDr. Mykola Musinka, CSc. ''. Не було вm1адку,
щоб якась із моїх праць не дійтп_ла до адресата.

Та влітку 1986 р. мене покликали у Крайове управління ШТБ в Кошицях

і після довгого допиту про мої зв' язки із Заходом зачитали мені ,,останнє
попередження'' приблизно такого змісту: ,,Ваші праці, публіковані у за
хідних країнах,, є на межі карног_о вчинку, тому попереджаємо вас: якщо
будете продовжувати в іх публікуванні, можете бути суджені згідно з
законодавством ЧСР''. На моє запитання, які праці вони мають на увазі,
було названо статті в англомовній ,,Енциклопедії України'', що виходила
під редакцією мого друга Данила Струка в Торонто. Я попросив дати мені
попередження у письмовій формі. Відмовили. Я попросив зачитати мені

попередження ще раз і дозволити зробити 11исьмові примітки про його

зміст. Дозволи11и. Мене змушували це попередження підписати. Я відмо
вився. При1розили зараз же залишити мене у слідчій тюрмі. Я на офіційно
му документі написав, що все, що там написано є брехнею і

...

підписав426 •

Зізнаюся, що це мене налякало і я написав Данилу Струку, аби він мої
статті не публікував. Та оскільки вони вже були заверстані посторінково,

редакція їх залишила, змінивши моє прізвище на псевдонім ,, Микола Гна-

"',,

.

тюкzвськии

.

Та через певний час я зрозумів, що це була спроба залякати мене (це

підтвердив мені і мій друг юрист) . Я і надалі висилав на Захід свої праці,
які з' являлися друком під моїм прізвищем, між іншим і в трьох останніх
томах торонтської англомовної ,,Енциклопедії України''. Крім того, я дав

дозвіл на опублікування моєї монографії ,,Володимир Гнатюк'' у Парижі
27

під моїм прізвитцем4 • Органи безпеки залитттили мене у спокої, хоча їх
•

•

•

•

прац1вники часто вщв1дували мене на кочегарц1, намагаючись залучити

до співпраці з цією злочинною установою. Я, категорично відкидав їхні
•••

пропозиц11, а говорив лише про те, про що вони вже знали, наприклад, про

візити до мене закордонних гостей. При вимушених контактах з органами
ШТБ я, наперекір погрозам з їхнього боку не назвав жодне ім'я чехосоло
вацького або радянського громадянина.

426 Детальніше про це див.: Мушинка М. Колеса крутяться ... Кн. І. - Спогади. - Пря111ів,
1998. -С. 135-136.
427 Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики,
літературознавства та мовознавства. Записки НТШ. - Париж, 1987. - 332 с.
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Свою біографію до

1998 року

ти прекрасно описав у книзі спогадів

,,Колеса крутяться''428• Які події після

1998 року у твоєму житті вва

жаєш найважливішими?
Найважливішою подією останніх шістнадцяти років
блікування

34

(1998-2013)

є опу

моїх самостійних робіт (книжок, брошур та упорядкованих

мною збірників),

164 наукових розвідок, 578

популярних статей та

ре

212

цензій. Усі вони переліченні у третьому томі бібліографії ,,Колеса крутять
ся'', упорядкованому дружиною Магдою і відредагованому моїм другом із

Хмельницького Анатолієм Трембіцьким
редмова упорядниці (с.

9-11),

429

• Вступом до бібліографії є пе

стаття Оксани Данилюк-Кульчицької ,,Мико

ла Мушинка - видатний словак та великий українець'' (с.

12-17), інтерв'ю
с. 18-27), статті
28-29), ттmейцар
30-31) та з ,,Вікі

Олександра Гавроша ,,Від України ми вже не відречемося 'J (
про мене з київського довідника ,,Хто є хто в Україні'' (с.
ського довідника ''Who
педії'' (с.

is who v Slovenskej republike? '' ( с.
32-35). Вже після опублікування у 2014-2015 роках з'явилися дру
430

ком три книжки під моїм упорядкуванням

31

або з моєї ініціативи4 . Кожна

з моєю передмовою. Крім того, я опублікував кілька наукових розвідок і
•

•

V

к1лька десятк1в популярних газетних статеи.

Ти був співзасновником і головою двох найвизначніших українських

наукових організацій Словаччини: Наукового товариства ім. Пlев
ченка у Словаччині та Асоціаціїукраі"ністів Словаччини. Що привело
тебе до заснування організацій, які в часи тотшzітаризму суворо пере
слідувшzися?

Про Наукове товариство ім. Шевченка, засноване у Львові в

1873 році,

я вже говорив у першому розділі своїх розмов у зв' язку з іменами Гнатюка,
Дністрянського, Зілинського, Панькевича та інших, які були його засно
вниками або дійсними членами. Я, по суті, виховувався на його виданнях
у Празі та Пряшеві, куди у
432

видань НТШ
У

1965 році мені

вдалося переправити понад

700

•

1939 році НТШ в Україні було ліквідоване радянською владою і про

довжувало свою діяльність на Заході. У другій половині 60-х років я почав

428

Біобібліографія академіка Миколи Мушинки. Кн. І: Спогади І Упор. Олесь Мушинка.

1998. - 200 с .
429 Колеса крутяться ... Біобібліографія академіка Миколи Мушинки.
-

Пряшів,

До 75-ліття з дня

народження та 55-ліття науково1· діяльності. Книга третя: Бібліографія

(1998-2013) /

Уклала Магда Мушинка. Мовна редакція та коректура Анатолій Трембіцький та Лілія
Іваневич.

430

-

Пряшів,

2013. - 164 с.

Панькевич І. Час мовчати, час промовляти. Збірка закарпатоукраїнських народних

!

при слів 'їв Івана Югасевича з

.J

Ребрик.

-

Ужгород,

2015 . - 72

1806 р. / Редакція

і примітки Наталія Ребрик та Іван

с. Заплетал Ф. Дерев'яні церкви Закарпаття . Альбом

українською, чеською та англійською мовами

/ Упорядники Микола Мушинка, Ми
хайло Сирохман. - Ужгород: В-во Олександри Гаркуші, 2015. - 120 с.
431 Пап С. Велика боротьба / Ред . Іван Ребрик. -Ужгород, 2015. - 380 с.
432 Про це я писав детальніше на іншому місці цієї книжки (див с. 24-25) ..
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співпрацю з паризьким відділом НТШ, який згодом видав дві мої моно
графії про В. Гнатюка433 .

Я був першим автором з ,,комуністичного блоку'', який друкувався у
виданнях НТШ на Заході, і першим дійсним членом НТШ із цього ,,бло
ку''. Більше того, у часи, коли про НТШ у Радянському Союзі не можна
було згадувати, я у пряшівській ,,Дуклі'' опублікував обширну статтю до
34

його 95-ліття4 , яка мала стати увертюрою до святкування 100-ліття цієї
організації в

1973 році. На жаль, тоді вже у Чехословаччині панувала суво

ра ,,нормалізація'' і про якесь святкування ювілею ,,буржуазно-націоналіс
тичного'' та ,,антирадянського'' Н'І'ІІТ не могло бути й мови.
Наприкінці

1989 року НТШ з

ініціативи Олега Романіва435 , Олега Куп

чинського436 та інших було відновлено у Львові з філіями майже в усіх
великих містах України.

Про відновлення Н'І'ТТТ в Україні я інформував громадськість статтею

437
в ,,,.....,
·'' , а на його чергових зборах у Львові виступив з вітальним сло
вом438. У тому ж 1990 році я брав участь у 13 загальних зборах НТШ у Сарсе
39

лі під Парижем4 , де мене за пропозицією В. Кубійовича та А. Жуковського
офіційно пр

433
434

Див с.

-=:: в дійсні члени НТШ та нагородили медаллю НТШ440 •

25 та 28 цієї книжки.

Мушинка М. Науковому товариству ім. Шевченка -

-No 1. 435

'-'

С.

95

років// Дукля. -Пря1п1в,

1969.

51-57.

Романів Олег (1928-2005)-механік-матеріалознавець, пер11тий голова відновленого
НТШ в Україні

(1989-2005) та генеральний секретар світової ради НТШ; засновник

та редактор ,,Вісника НТШ'', ,,Хроніки НТШ'', ,,Праць НТШ'' та інших періодичних

і неперіодичних видань НТШ. В Україні НТШ набуло коли11тньої слави. Я від самого
початку був з ним у тісному зв' язку та брав участь у багатьох акціях НТШ у Львові.
Після несподіваної смерті Олега Романіва я підтримував і досі підтримую зв' язки
з його сином Северином - лікарем-кардіологом у Празі, та дочкою Оксаною

-

мистецтвознавцем у Львові.

436

Купчинський Олег (1934)-історик, археограф та філолог-секретар НТШ від його
заснування, а після смерті О. Романіва (2005) - голова і достойний продовжувач його
справи. Коло наукових зацікавлень О. Купчинського надзвичайно широке: історія

мови, проблеми ойконімії, філологічне джерелознавство, питання архівознавства,
археографії та джерелознавства, українська дипломатика, картографія, історія церкви

тощо. Кожній з цих ділянок він присвятив серію статей та окремі книжки. У дво
томному збірнику з нагоди
участь

81

70- річчя О.

Купчинського ,,До джерел'' (Львів,

2004) брав

автор, серед них і автор цих рядків, який вважає його не лише близьким
V

•

•

другом, але и прикладом, г1дним насл1дування.

437

Мушинка М. Відновлено Наукове товариство ім. Шевченка // Дукля. -Пряшів,

- No 4. 438

С.

47-49; передрук:

,,Сучасність'', Мюнхен,

1990. -

С.

1990.

125-127.

Мушинка М. Вельмишановне товариство . Виступ на міжнародній конференції //
НТШ і українське національне відродження. (Збірник наукових матеріалів).

1990. -

С.

-

Львів,

18-20.

13 загальних зборів НТШ у
Сарселі під Парижем // Дукля. - Прятттів, 1991 . -N° 2. - С. 34-36. [Крип. М. М.] .
440 ,,Неофіційним'' членом НТШ в Європі я був від 1975 року, коли в ,,Записках НТШ''
вийшла перша моя монографія ,,Володимир Гнатюк - дослідник фольклору Закарпаття''.

439

Мушинка М. НТШ на перехресті нової епохи. З приводу

Це членство однак не було обнародоване, аби мені дома у Словаччині не наттrкодити.
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Ювілейна медаль НТПІ

У той час стояло питання: кому має бути підпорядковане майбутнє

НТШ у Словаччині? Після проголошення самостійної України в

1991

році

здавалось логічним, що воно має бути складовою частиною НТШ у Льво
ві. Та після утворення Європейського Союзу в

1993

році, складовою час

тиною якого стала і Словаччина, переважала думка, що майбутнє НТШ у

Словаччині мало б бути складовою частиною НТШ в Європі з центром у
Парижі (Сарселі).
Врешті-решт НТШ Словаччини було засноване на установчих член
441

ських зборах

5 травня 1994 року як самостійна організація • На сьогодні
вона має шість дійсних членів та 23 звичайних. До 13 жовтня 2014 року
головою НТШ був я, відтоді - мистецтвознавець та педагог Ладислав
Греmлик (1953). Оскільки члени НТШ є одночасно й членами Асоціа
ції україністів Словаччини, майже усі заходи ми організовуємо спільно.
Це, переважно участь у міжнародних конференціях, конгресах за кор

доном і влаштування подібних семінарів та конференцій в Словаччи
ні. Зокрема, нещодавно було святкування 200-літгя з дня народження
442

Т. Г. Шевченка

441

•

Мушинка М. У Прятттеві засновано Наукове товариство ім. Шевченка // Нове життя.
- Пряшів,

1994. -No 20. - С. 1, 2 [Kpm1. -ка-]; передрук: Українське слово. -Париж,
1994. - 5. 6. 1994. - С. 5.; Християнський голос. -Мюнхен, 1994. -No 29. -С. б.
442 Див с. 19-20 цієї кнужки.
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Делегація АУС Словаччини на 8-му конгресі МАУ в Києві. Зліва:
М Сополига, М Мушинка, Л Белей, Л Бабота, М Чижмар, В. Юричко.
Мабуть набагато складнішою було заснування Асоціаціїукраїністів
Словаччини яку ти очолюєш і по сюй день.

Заснування Асоціації україністів Словаччини було плодом Празької
весни

1968 року, коли ми були сп'янілі від демократичних процесів, ска

сування цензури, ,,вседозволеності''.

У

1967 році у Москві була заснована Міжнародна асоціація викладачів

російської мови, яка об'єднувала русистів різних країн світу незалежно від
їх ідеологічних чи політичних поглядів. Невеличка група викладачів ка

федри української мови і літератури Пряшівського університету (Ю. Бача,
'-J

И. Шелепець, П. Муратттко та я) поставили перед собою питання: ,~ому
б не заснувати й Міжнародну асоціацію україністів і у Чехословаччині?''

Навесні

1968 року був створений підготовчий комітет такої організації:

Ю. Бача (голова), М. Мушинка (секретар), М. Мольнар (Братислава) та
О. Зілинський (Прага). Комітет вирішив влаштувати науковий семінар на
тему ,,Розвиток україністики в соціалістичних країнах Європи''. Заплану
вали його на червень

1968

року. Підготовка семінару повністю лягла на

плечі секретаря. Я від імені підготовчого комітету розіслав десятки запро
шень, передусім у різні гуманітарні інституції України. Складовою час
тиною запрошення була анкета про доцільність заснування Міжнародної
•

• ••

••

•

•

•

•

•

•

••

асоц1ац11 укра1н1стm, на яку ВІДПОВІЛИ два десятки науковцІв з р1зних кра1н
443

Центральної та південної Європи

• Відповіді на анкету я опублікував в

окремому ,,Бюлетені'', який одержали всі учасники семінару. У дводенно

му семінарі, який розпочався

1968 року в Пряшеві і продовжу
вався 22 червня у Свиднику, взяло участь понад 50 науковців майже з усіх
21

червня

країн Центральної та Північної Європи. Гостями семінару були україністи

США, Канади та Західної Європи. Усі беззастережно підтримали ідею за-

443

З України на анкету відповів лише В. Гошовський.
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Президія конференції,, Від НТШ до YBYtt у Пряшеві 1991 р.
Зліва: М Неврлий, М Рудницький, В. Маркусь, М Мушинка, О. Мишанич.

снування МАУ. В резолюції говорилося, що остаточно доля цієї ідеї буде
вирішена на Шостому конгресі славістів у Празі, який було заплановано
на серпень

1968 року.

У передостанній день конгресу

- 14

серпня

1968

року, празький член

підготовчого комітету МАУ Орест Зілинський з дозволу голови конгресу

академіка Богуслава Гавранка скликав неформальне засідання україніс
тів

- учасників конгресу, аби обговорити питання про стан україністики в

окремих країнах та доцільність заснування МАУ.
У засіданні брало участь

32

україністи із дев'ятьох країн. Голова

ЗО-членної делегації славістів України академік Іван Білодід заборонив

своїм членам брати участь у засіданні й вислав на нього двох спостеріга
чів: Г. Вервеса та В. Русанівського. Ті на самому початку заявили, що за

планована МАУ матиме антирадянський та контрреволюційний характер,

тому делегація України категорично проти заснування такої асоціації і на
знак протесту вони залишають зал .

Засідання продовжувалось без участі радянських україністів. Учасники
одноголосно підтримали ідею заснування МАУ і доручили підготовчому

комітету довести справу до успішного завершення. Через тиждень після
закінчення Конгресу

- 21

серпня

1968

року Чехословаччину окупували

війська Варшавського договору. Спробу заснування Міжнародної асоціа
ції україністів в умовах ,,нормалізації'' проголосили ,,антирадянською'' та

,,контрреволюційною'' акцією, а їі голову та секретаря звільнили з роботи.
Влітку

1989 року в Неаполі

(Італія) з ініціативи АН УРСР, Українсько

го наукового інститут Гарвардського університету та Канадського інсти
туту українських студій було засновано Міжнародну асоціацію україніс

тів, тимчасовим президентом якої обрано Віталія Русанівського, який у
'-J

1968

році виступив проти заснування такої організації. Иого кандидатура

мала бути затверджена делегатами Першого Міжнародного конгресу укра

їністів у Києві влітку

1990 року.

У дискусії я виступив проти кандидатури

на президента В. Русанівського, розповівши делегатам про його негідну
поведінку на празькому Світовому конгресі славістів
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1968 року. Таєм-

М Мушинка

-

перший Почесний

громадян села Курів

ним

голосуванням

201 Ор.

президентом

МЛУ обрали Григорія Грабови
ча із США. Асоціація україністів
Словаччини була однією з пер
ших, яка увійшла до складу МЛУ.

Її членами є майже пів сотні на
уковців та діячів культури. Члени

АУС брали участь в усіх вісьмох
Міжнародних конгресах україніс
тів, найбільше у Чернівецькому

2002 року - 12 вчених.
АУС влаштувала кілька десятків наукових конференцій, семінарів,
круглих столів та інтт1их заходів у Словаччині. До найвизначніших нале

жить міжнародна конференція ,,Від НТП1 до УВУ''
участь понад

60

1991 року, в якій взяло

науковців з різних країн світу, серед них п' ять ректорів

університетів. Матеріали конференції вийшли друком у видавництві Ака
демії наук України в Києві (на кошти АУС)

444

•

А як уряд Словаччини фінансує НТПІ та АУС?

За весь період існування НТШ та АУС ми від уряду Словаччини не
одержали жодної фінансової дотації. Все фінансуємо з мінімальних член

ських внесків (які вносять не усі члени) та принагідних подарунків за
кордонних спонсорів. Я досі є головою Асоціації україністів Словаччини.
Повернімся до твого рідного села. Що тебе пов'язує з Куровом?

Там я народився, почав ходити до школи, там жили мої батьки, бра
ти, сестра. Туди я завжди радо повертаюся. А коли мені було найважче у

житті, коли мене викинули з роботи в університеті і буквально зі всіх ор
ганізацій (навіть із батьківського комітету дитсадка, де виховувалися мої

сини) та заборонили займатися будь-якою діяльністю в ,,духовній сфері'',
я знайшов пристановище у рідному селі, як пастух артільних (колгоспних)
телиць. Там я допоміг заснувати фольклорний колектив ,,Курівчанин'', з

яким об'їздив чимало фестивалів вдома й за кордоном. ,,Курівчанин'' без444 Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. Між
народна наукова конференція (Пряшів -Свидник 12-15 червня 1991). Матеріали /
Упор. М. Мушинка. - Київ, 1992. - 420 с.
•
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М Мушинка з членам,и ,,Курівчанина''.

•

•

1976 р.

•

перервно ДІЄ до сьогоднІ вже понад сорок роюв.

Рідному селу я віддячив тим, що написав про нього монографію 445 та

кільканадцять статей, подбав про те, щоб село стало місцем проведення
міжнародного фестивалю фольклору національних меншин Словаччини
,,Світ приїздить до Курова'' тощо. Село віддячило мені тим, що обрало
мене ,,почесним громадянином Курова''.

Колектив ,,Курівчанин'' на жшzь ширшій громадськості мшzо відо
мий. Будь ласка, розкажи про нього хоча би коротко: чому і як ти їого
заснував.

Під час моєї ,,пастушої кар'єри'' у 70-тих роках у Курові мені довелося
з весни до осені жити в пастушій колибі на пасовиську, далеко від села і
від людей. Часто я сідлав коня і заїзджав у сільську корчму, щоб поспілку
ватися з односельцями і випити пива. Одного разу там я зустрівся і з ди

ректором курівської школи (тоді ще з українською мовою навчання) Іва
ном Поповцем і запропонував йому: ,Давай заснуємо в селі фольклорну
групу, для якої я буду писати сценарії ії програми, побудовані винятково
на місцевому фольклорі, який я добре знаю, а ти разом з дру:жиною Ма-

рією будеш ії керівником ''. Він погодився, тим більше, що в селі від

1969

року при місцевій організації Союзу чехословацької молоді вже існував

445 Musinka М. Kurov v minulosti а dnes. І diel. Dejiny а sucastnost'. - Presov, 2002ї- 152 s.
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,,Курівчанин rr на міжнародному фестивалі

,, Світ

приїздить до лемків rr у Криниці у Польщі

2008 р.

Перший справа М Мушинка

невеличкий співацько-танцювальний колектив. Було на чому будувати.
Мою пропозицію підтримала дружина директора, учителька Марія По•

•

••

•

повець, яка взяла 1н1ц1ативу у сво1 руки.

У

1974 році ми підготували першу програму ,Дастуше Русаля '' (Трійця),
в якій я (одягнений у дідову ,, чугу '' і батькові ,.;холошні'') зіграв головну роль
Діда-розповідача. Ми з успіхом виступили в Курові, Бардієві та у навколиш
ніх селах. На Свято культури русинів-українців до Свидника нас не пускали
(з огляду на мою особу). Та коли в

1980 році ми потрапили на Міжнародний

фольклорний фестиваль у Стражницю (Моравія), і наш виступ показали у
дуже популярній телевізійній програмі - нас запросили і до Свидника. З того

..

. '-'

часу ми там є посnиними учасниками, а при1здимо завжди з новою програ-

мою: Ламанчак (Вечорниці), Гишканя (Великодні хороводи), Лущання (Мас
ляна), Весілля тощо. Кілька разів нам вдалося виступити в тій же Стражниці,
в Рожнові-під-Радгощем (Моравія) на загальнословацькому фольклорному
фестивалі у Виходній та на фестивалях в Україні, Польщі та Сербії. За сорок
років у складі ,,Курівчанина'' брали участь понад

300 людей.

Нині колектив

очолює син засновника -теж Іван Поповець і теж директор курівської шко
ли та його дружина Яна (теж учителька). А виступають у ньому люди трьох
генерацій: діди, батьки та внуки. Я з ними.
Після моєї політичної реабілітації в

1989

році першу свою книжкову

публікацію у Пряшеві після 18-річної перерви я присвятив 20-річчю свого
46

фольклорного колективу4 •

446

Репертуарний збірник, присвячений 20-річчю фольклорного колективу ,,Курівчан''
Упор. М. Мушинка.

-

Пряшів,

1989. - 68

/

с.
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Юрко Старинськицг

,, вводить світ до Курова ''. 2009 р.

А як тобі в невеличкому селі вдшzося заснувати міжнародний фес
тившzь ,,Світ приїздить до Курова''?

По суті, це фестиваль, заснований і фінансований урядом Польщі,
який, щоб хоча б частково компенсувати кривди, спричинені українцям

1947 року акцією ,,Вісла'' (наслідком якої було депортоване усе лемківське
населення Південної Польщі на понімецькі землі Північно-Західної Поль

щі), щороку влаштовує двотижневий міжнародний фольклорний фести
валь національних меншин та етнічних груп світу під назвою ,,Світ під
Кичерою: Світ приїздить до лемків''. Організатором цього фестивалю є

фольклорний колектив ,,Кичера'' у місті Ліrніца у Південно-західній Поль
щі. Ним керує мій друг Юрко Старинський. Він є душею цього оригі
нального фестивалю, який цього року відбувся вже вісімнадцятий раз. У
ньому і справді беруть участь самодіяльні та професіональні ансамблі на.
.
~

~

ц1ональних мен111ин усього св1ту. а то таким чином, що першии тиждень

вони виступають в місцевостях найбільшого скупчення лемків, на т. зв.
,,землях одзисканих'' (на Помор'ї), а другий тиждень

-

місцевостях, звідки лемки були насильно депортовані в

,,в горах'', тобто у

1947 році.

Кілька разів національну меншину русинів-українців Словаччини на цьо
му фестивалі представляв наш колектив ,,Курівчанин'', найчастіттте в курорт
ному місті Криниця, віддаленому від Курова лише на п' ятна,цт~ять кілометрів.

Після концерту в Криниці в

2008 року я запропонував Ю. Старинсько

му наступного року влаштувати виступи усіх учасників фестивалю ,,Світ

під Кичерою: світ приїздить до лемків'' у моєму рідному Курові, який теж
•

є лемк1вським селом.
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Курівчани вітають

,, світ'' у своєму селі.

Курів,

2013 р.

"

,J справді:

та ж у Курові жи

1947 року жили у Мушинці,

Тиличу та Криниці

Ю. Старинському ця ідея сподобалася:
вуть такі ж лемки, як до

на польському боці. А відколи ми є членами Європейськоz·уніі: між нашими
державами, по суті, немає жодного кордону: не потрібно ні віз, ні яки
хось додаткових документів. А закордонні учасники вдома могли б похва
литися, що вони побували на фестивалях у двох краіі-tах...

''.

Староста села Марія Шпірко (довгорічний член ,,Курівчанина'') при
вітала таку ідею. Привітали їі й інші члени сільської ради Курова (теж
члени колективу), а вже у Курові

-

одноголосно уся сільська рада.

Перший фестиваль ,,Світ приїздить до Курова'' ми влаштували влітку

2009

року. Фестивалем жив увесь Курів. На заклик сільради rаздині під•

•

•

•

готували типов~ кур1вськ1 страви: мачанку, пироги, капусту, калач~, яки~

.

ми пригощали не лише виступаючих, але кожного, хто в цеи день зав1тав

до Курова (зрозуміло, безкоштовно). Подвір'я та вікна багатьох хат були
оздоблені традиційними домашніми виробами: килимами, вишиваним

одягом, давнім кухонним та сільськогосподарським знаряддям тощо. У
будинку культури була влаштована етнографічна виставка, а в хаті Івана
Буйди (нині вже покійного)

-

етнографічний музей. До Курова прибули

колективи з Польщі, України, Індії, Бразилії, Росії (кубанські козаки), Гру

зії, Сербії (русини з Коцура), Туреччини, Тайвані, Пуерто-Рико. До них
приєдналася фольклорна група ,,Поляна'' з Орябини та співачка Анна Сер

r

віцька із сусіднього ерлахова. Всі у типових національних костюмах своїх
місцевостей. З вишнього кінця села (від Польщі) вони на чолі з ,,Курівча
нином'' і ,,Кичерою'' з піснями і танцями добиралися до будинку сільської
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Закордонні учасники фестивалю на курівській сцені. На передньому
плані староста села Марія Шпірко та директор фестивалю
Юрко Старинський.

ради в центрі села, де їх хлібом-сіллю урочисто привітала староста і я, як

старожил (у чузі, холошнях, бочкорах і шапці-бараниці). Керівник фести
валю Юрко Старинський (в такому ж одязі) розповів про трагічну долю
польських лемків і подякував за привітання. Після того усі довжелезною
процесією вирушили на нижній кінець Курова і далі на спортивний май
данчик за селом (на Камінцях), де їх чекали понад дві тисячі гостей- кра

ян із різних куточків Словаччини, гостей з-за кордону, а також відвідувачів
•

•

•

1з навколишн1х с1л.

Програма за ідеальної погоди тривала понад чотири години. Кожен ан

і

J

самбль rщказав все найліпше зі свого репертуару. Для деяких колективів,
зокрема танцювальних, сцена виявилася замалою,

•

1 вони танцювали перед

сценою на спортивному майданчику. Оплескам не було кінця-краю.

Задоволений Юрко Старинський запропонував, щоб фестиваль відбу
вався щороку, однак для невеличкого села це було б не під силу, й органі'V

затори домовились влаштовувати иого кожного другого року.

Через два роки (у 2011-му) до Курова прибули колективи із США, Росії

(український), Чехії (русинський з Хомутова), Сербії (русинський із Дюр
дьова), Колумбії, Тайваню, Арабських Еміратів, Індонезії та ,,дружобні''
колективи зі Словаччини. У

2013

році ми привітали у Курові колективи із

Польщі, Китаю, Чилі, Угорщини та інших країн. Кількість глядачів збіль
шилася до п'яти тисяч. Цього 2015-го року через несприятливу погоду

глядачів було менше (біля трьох тисяч), зате програма колективів із Бра
зилії, Порторіко, Тайваню, Сербії (Руського Керестура), Румунії та Ту
реччини була не менш цікавою, ніж у попередні роки. Звісно, постійними
учасниками курівського фестивалю є колективи-побратими ,,Кичера'' та
,,Курівчанин''.
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І
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✓

,,Курівчанин '' на домашній сцені

Репортаж з кожного курівського фестивалю передавало радіо та телеба
чення, а сільська рада у Курові щороку видає окремий відео-диск

(DVD), як

правило у двох частинах, аби залишилася пам'ять і для майбутніх поколінь.
Хочу підкреслити, що подібного міжнародного фестивалю не має жодне
село у Словаччині, і я гордий тим, що можу вважати його своєю дитиною.
Де ти почуваєш себе найкраще?
У своєму робочому кабінеті в

Прятттеві. Щодо відпочинку, то на
дерев'яній дачі в Курові, яку я по
будував на маминому ,,фундуші''

(на Кубівні). Правда, через брак часу
там я буваю рідко. Зате люблю по
дорожувати.

Твоя публікаційна активність
після

1989 року гідна подиву. Май

же немає числа ,,Дуклі'' та ,,Но
вого життя'', в яких би не були
твої статті. Чи ведеш ти облік

Дача Мушинків у рідному Курові

тобою надрукованого?

Мою бібліографію від

1997

рік упорядкував син

1956

по

47
Олесь4 ,

від

Анатолій Трембіцький та Лілія Іваневич

1998
44 8

447

2013 -

дружина Магда,

• В цих двох довідниках пода-

Мушинка О. Колеса крутяться ... Бібліографія академіка Миколи Мушинки.

448

по

Пряшів,

-

Кн. П .

1998. - 129 с.

Мушинка Магда, Трембіцький А. , Іваневич Л. Колеса крутяться ... Бібліографія
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15 томів ,, Енцикло112дії
сучасної України''

ний увесь мій публікований доробок від

після моєї політичної реабілітації

1990 по 2013

рік включно, тобто

1989 року. Цей доробок становить: 59

самостійних публікацій (книжок, брошур та мною упорядкованих збірни

ків),

257 наукових студій, 1153 популярні статті та 361 рецензія. Публікації
за 2014-15 роки цими довідками не охоплені. Вони становлять: 4 книжки,
16 наукових студій, 107 популярних статей та 15 рецензій.
У 16 досі виданих томах ,,Енциклопедії сучасної України'' (Київ, 20012015; літери А-Л) опубліковано 224 моїх статті.
Я знаю, що для науковця усі праці однаково важливі, незважаючи на
іх роз.тнір, тираж чи місце видання. Все ж таки, якби ти мусив назвати
п 'ять найвизначніших, книжок, виданих, за останніх,

12 років,

які б це

були книжки? Якщо можеш, то коротко охарактеризуй кожну з них.
Якщо хронологічно, то на перше місце я б поставив книrу ,,Голоси

предків''

449

. У ній на компакт-диску (який є складовою частиною книги) за

фіксовано справжні голоси понад

50 закарпатських русинів-українців, запи
саних моїм вчителем Іваном Панькевичем у 1929 та 1935 роках на 28 грамо
фонних пластинках. Це 98 народних пісень, 14 казок та кільканадцять зразків
інструментальної музики із десяrьох сіл Закарпатської України (тодішньої

Підкарпатської Русі) та шістьох із Прятттівщини. У книзі я подав історію цих
записів словацькою й українською мовами (с.

13-59) та транслітерацію кири

лицею й латиницею зі збереженням нюансів місцевих говірок, а також ноти

до кожної пісні. Людей, як.і брали участь у записах, вже немає серед живих,
та їх голоси живуть і будуть звучаги ще й для майбутніх поколінь.

Друге місце посідає перша частина монографії про моє рідне село Ку

рів Бардіївського округу4 50 , найдавніша письмова згадка про яке датується

1332 роком.

У книзі, виданій здебільшого на кошти автора та його сім'ї (го

ловним чином родичів із Канади), подано історію і сучасне життя Курова. Є
тут і повний список жителів села з датами їх народження. Це мій подарунок

рідному селу, яке прихистило мене після звільнення з роботи в університеті.
академіка Миколи Мушинки.

449

-

Кн. ІП.

- Пряшів , 2013. - 164 с.

Мушинка М. Голоси предків. Звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана
Панькевича

450 Musinka М.
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(1929, 1935). - Пряrтrів , 2002. - 256 с. ,,CD''.
Kurov v minulosti а dnes. І diel. Dejiny а sucasnost'. - Presov, 2002. - 152 s.

""

:

Учасники фонозаписів з

1929 р. у Празі, які
увійшли у ккнигу ,,Голоси предків '' (Пряшів, 2002).
Внизу: Обкладинка монографії М Мушинки
,,Курів у минулому і сьогодні,r (Курів,

2002).

Друга частина мала б охоплювати фольклор

Курова. Її укладення я через брак часу ніяк не
•

можу розпочати, хоч матер1алу в мене є досить.

На третьому місці

-

,,Музей визвольної бо

ротьби України в Празі і доля його фондів'',
'-"

про який я вже згадував. Идеться про найвизна-

чніший музей української еміграції, заснований у

1925

році викладачами
451

українських високих шкіл у Чехії
єдина

..
укра1нська

."

.

ем1грац1ина

• Це

установа

в Чехії, яка мала власний триповерховий

будинок у Празі. У музеї зберігалося по•

V'

над м1льион одиниць, причому жоден екс-

понат не був куплений

-

усі були подаро

вані закордонними українцями. У березні

1948

року музей офіційно ліквідували,

а більшість його матеріалів вивезли в Ра••

дянський Союз. Іх доля та місцезнаходжен-

ня були відомі лише вузькому колу найви
щих номенклатурних кадрів СРСР, які ви
користовували музейні фонди виключно
з ,,оперативною метою'' (для тттпіонажу).
На початку 90-х років я зайнявся розшу•

•

•

ком цих матер1ал1в, а результати розшук1в

451

Перший директор МВБУ (1925-1944)-Дмитро Антонович, другий і останній

1948) -

(1944-

Симон Наріжний.
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опублікував у трьох книгах, ви
даних у Мельбурні (Австралія) 452 ,

Празі

453

454

та Києві

.

На четвертому місці знахо
диться

,,Narodnostna mensina
pred zanikom?''455 . Цю понад
600-сторінкову книгу я у співав

торстві із сином Олександром
видав дто перепису населення у

Словаччині

охопили

2011 року. В ній ми
260 сіл Східної Словач-

чини, в яких за даними офіційних

переписів населення в період Австро-Угорщини, першої Чехословацької
республіки та Словацького штату більшість населення (понад

рувало руську (русинську) національність.
сіл з перевагою русинів та українців

456

50%) декла
За даними перепису 2001 року

виявилось лише ЗО. У усіх інших

переважала словацька національність. Кількість русинів та українців, ра
зом узятих, знизилась із

1930 році до 35 015 у 2001 році. Можна
перепису 2011 року кількість сіл з перевагою

91 079

було очікувати, що під час

у

русинів та українців зменшиться. Книгу ми надіслали на адреси сільрад
майже всіх

260

сіл та парафій у цих селах. У ній містився заклик до на

селення: ,,Подивіться, хто були ваші предки у вашому селі,

вони були

-

русинами або українцями. Будьте і ви такими! Записуйте себе русинами

або українцями, бо то одна національність!''. На немале здивування під
час перепису 2011 року

-

українцями. Разом

33 482 людей вказали, що вони є русинами, а 7 430
це 33 912 осіб, а 55 469 людей заявило, що їх рід

ною (материнською) мовою є русинська. Українську мову рідною назвало

5 689

осіб, разом

- 61 158.

На п'ятому місці знаходиться друге видання ,,Лицаря волі'' 457 . Цим
лицарем є Степан Клочурак (1895-1980)-президент Гуцульської республі

ки у

1918 році, головний редактор чотирьох закарпатських українських ча

сописів (,,Народ'', ,,Вперед'', ,,Земля і воля'' та ,,Нова Свобода'') міжвоєнного

452

Мушинка М. Музей Визвольної Боротьби України та доля його фондів.

-

Мельбурн

(Австралія),

1996. - 124 с.
453 Musinka М. Muzeum osvobozeneckeho boje Ukrajiny v Praze а osudy jeho fondu. - Praha, 2005. - 120 s.
454 Мушинка М. Музей визвольної боротьби Україні в Празі та доля його фондів. - Київ,
2005. - 130 с.
"
455 Musinka М., Musinka А. Narodnostna mensina pred zanikom?. Statisticky prehl'ad rusinsko-ukrajinsk:ych оЬсі na Slovensku vrokoch (1773) 1881-2001. -Presov, 2011. -618 s.
456 До 1990 року русини, руси, карпаторось1, українці при переписах населення були
зараховувані до одної рубрики: національність руська (ruska). У 1990 році вперше в
історії ця національність була розділена на дві частини - русинів і українців.

457

Мушинка М. Лицар волі. Життя і політична діяльність Степана Клочурака.

-

Ужгород: ,,rражда'', 2011. -448 с.; перше видання: Ужгород, 1995. -284 с.
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періоду, міністр господарства та оборони
Карпатської України

1939 року та в'язень
таборів ІУЛАrу в Сибіру (1945-1957).
Я з ним особисто познайомився 1967 р.
. .
.
..
..
1 п1сля маиже тридцятир1чно1 вимушено~
'--'

перерви опублікував його статтю на сто
рінках ,,Наукового збірника Музею укра
їнської культури у Свиднику''

4 58

• Незважа

ючи на різницю у віці, ми стали добрими
друзями. Я заохотив його до писання спо

гадів, розрахованих на три томи: Дитин
ство і Гуцульська республіка
Міжвоєнний і воєнний

(1895-1919);
період (1920-1945)

та У сибірському lYЛAfy.
Перший том трилогії я відредагував, і
'--'

він вийшов друком у Нью-Иорку (зрозу-

міло, без мого імені як редактора спогадів)

45 9

• Для С. Клочурака це видан

ня мало фатальні наслідки. Після виходу книжки органи чехословацької

(мабуть, і радянської) безпеки зробили на його квартирі rрунтовний об
шук, забрали усі рукописи, машинописні та інші підготовлені матеріали
для наступних томів, а авторові при1 ·розили Сибіром, якщо він опублікує
на Заході бодай один рядок.
Яке твоє ставлення до класиків закарпатоукраінської літератури,
наприклад до О. Духновича.

Закарпатоукраїнською літературою ХІХ століття я ніколи спеціально
не займався, бо у Пряшеві було досить своїх дослідників: Олена Рудлов

чак, Іван Мацинський, Юрій Бача, Михайло Ричалка та інші. Та час від
часу ці теми, так би мовити самі, ,,наскакували'' на мене. Про Олександра

Духповича

(1803-1865),

як ,,карпаторуського письменника'' я довідався

вже у ранньому дитинстві із ,,руського букваря, в якому був такий вірш:
Мамко, мамко, куп мі книжку,
Тинту, папер і табличку,

Бо я піду до школьz,
Учитися по волі.

''

Я його запам'ятав ще в ,,дошкільному' ' віці, коли ходив у школу разом

зі старшою сестрою Анною. Мабуть під впливом цього вірша я до першо
го класу вже йшов із чорною керамічною табличкою та rрифликом, яким

можна було писати на цій табличці і написане зараз же стирати.

458 Клочурак С. До громадської діяльності Івана Панькевича // Науковий збірник Музею
української культури у Свиднику. - Свидник, 1972. -Т. 4. - Кн. 1. - С. 259-263.
459 Клочурак С. До волі. Спомини. - Нью-Йорк, 1978. Передрук з моєю передмовою.
Ужгород, 2009. - 184 с. Коштом Геннадія Москаля.
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Учасники конференціі.

перед пам 'ятником
О. Духнович у Пряшеві

1963 р,

_.,

,_

,.,

Твори О. Духновича, як і
твори

•

1нп1их

,,карпаторусь-

ких будителів'', ми вивчали
·

•

1

•••

•

в г1мназ11, правда, з русо-

фільських позицій. Будучи
працівником

Дослідного

кабінету україністики, я по'-J

•

чав вивчати иого творч1сть з

·-

~

-

~

українських позицій. Вже у

1963 р.

я опублікував кілька

народних пісень записаних О. Духновичем вс. Біловежа460 •
На пряшівській конференції з нагоди
вича

1965

1ОО-річчя

з дня смерті О. Духно

року я виголосив доповідь про невідому статтю І. Панькевича

про О. Духновича, знайдену мною в архіві вченого 461 •

Подібну непубліковану статтю про О. Духновича я знай11тов і в архі
ві Ореста Зілинського. Про неї я виголосив доповідь на конференції про
О. Духновича в Ужгороді

1993

62

року4 • Статті І. Панькевича та О . Зілин

ського про Олександра Духновича я і справді ,,вивів на світло із небуття''.

На конференції я виголосив узагальнюючу доповідь про народознавчу ді-

460

Мушинка М. З фольклорних записів Олександра Васильовича Духновича
вперед.

-

Пряшів,

1963. - No 5. -

С.

// Дружно

25.

461 Му111инка М. Неопублікована стаття І. Панькевича про О. Духновича // Олександр
Духнович. Матеріали наукової конференції присвяченої 100-літтю з дня смерті. Пряшів, 1966. -С. 331-333.
462 Мушинка М. Невідома статтю Ореста Зілинського про Олександра Духновича // О.
В. Духнович і слов'янський світ. Програма наукової конференції (23-24 квітня 1993).
- Ужгород, 1993. - С. 42.
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Учасники конференції про О. Духновича у Пряшеві

463

яльність О. Духновича
У

2003

2003 р.

побудована на маловідомих фактах з його біографії.

року я був головним організатором міжнародної конференції

до 200-ліття з дня народження О. Духновича, яка проходила під захистом
президентів України і Словаччини4 64 .

Тези доповідей учасників цієї конференції я опублікував окремою бро

шурою465. На жаль, через брак коштів мені не вдалося опублікувати до
повіді окремим збірником. Зате я влаштував для учасників конференції
екскурсію по місцях пов'язаних з життям будителя (у Пряшеві, Бардієві,
Біловежі, Хмельовій (Комлоші) та інших місцях), яка в учасників, зокрема
закордонних, зустрілася з дуже високою оцінкою 466 .
У тому ж

2003

р. я виступив з доповіддю на міжнародній Духновичів

ській конференції в Ужгороді

467

.

Яким був твій вихід на пенсію?

У науково-дослідному відділі кафедри української мови та літератури

філософського факультету Пряшівського університету я мав добрі умови
для індивідуальної наукової праці, однак абсолютно невигідні для пра-

463 Мушинка М. Народознавча діяльність Олександра Духновича // Там само. -С. 12-13.
464 Мушинка М. Вшанування пам'яті О . Духновича в Пряшеві. Міжнародна наукова кон
ференція під захистом двох президентів // Slavia. -Praha, 2004. - R. 73. - S. 105-108.
Передрук: Дукля. - Пряшів, 2003. - No 4. - С. 40-42.
465 Мушинка М. Олександр Духнович і наша сучасність . Міжнародна наукова
конференція, присвячена 200-літгю від народження О. Духновича. Тези доповідей .
Пряшів,

2003. - 64 с.

Додаток до газети ,,Нове життя''.

466 Мушинка М. Мої враження [від екскурсії по слідах О. Духновича] // Нове життя. Пряшів, 2003. - No 31-32. - С. 2.
467 Мушинка М. Збирання фольклору Закарпаття від Олександра Духновича до Івана
Панькевича // О. Духнович - визначний педагог, мислитель, і громадсько-політичний
діяч Закарпаття. Матеріали конференції. - Ужгород, 2003. - С. 165-175.
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'

ці колективної. А науково-дослідному закладу без цього важко jснувати.
З кафедри мені надсилали аспірантів із мови та літератури (яких авто•

•

•

матично зараховували у склад науково-досл1дного в1дд1лу,

однак ними

'

керували професори та доценти з кафедри). Вони працювали над канди•

••

••

датськими дисертац~ями з укра1нсько1 мови

•

•

1 л1тератури,

а я не мав права

залучити їх до якоїсь колективної роботи.

Після захисту дисертацій вони знов переходили до педагогічного скла
ду кафедри, де зарплати були набагато вищими, ніж в науковому відділі 468 •
Я, як професор і доктор наук зі спеціальності фольклористики, не мав
права прийняти аспіранта на спеціальність ,,фольклористика'' чи ,,етно

логія'' (бо мій відділ не був навчальною установою для підготовки кадрів
із цих спеціальностей). Усі мої старання домогтися такого права, тобто
поширити сферу діяльності науково-дослідного відділу і на педагогічну
сферу фольклористики та етнології, були відхилені на найнижчих ступе
нях (кафедрі та деканаті).
Тому, коли при кафедрі історії того ж філософського факультету було

відкрито відділ етнології, я перейшов туди з сином Олександром

- праців

ником мого науково-дослідного відділу. Нашим відходом науково-дослj,ц

ний відділ кафедри самоліквідувався. На кафедрі історії я мав змогу читати
лекції з етнології і фольклористики, та коли мені виповнилося 70, мене від
правили на пенсію. З того часу минає вже десятий рік. За весь той період

мене ні разу не запросили прочитати бодай одну лекцію для студентів.
Зате ти часто читаєш цілі спецкурси в Украіні.
Це правда. Декілька років тому я прочитав цілий курс лекцій (два семе
стри) з українського фольклору на кафедрі української фольклористики ім.

Філарета Колесси у Львівському національному університеті. Подібний
спецкурс я прочитав на факультеті менеджменту Університету ,,Україна''

в Хусті. А тепер вже третій рік викладаю спецкурс ,,Культурологія україн
ської діаспори'' в Закарпатському художньому інституті в Ужгороді.
З окремими лекціями мені довелося виступати перед студентами Київ
ського педагогічного університету ім. Драгоманова, Тернопільського на

ціонального університету ім. В. Гнатюка, Кам'янець-Подільського універ
ситету ім. Огієнка, Національного університету ,,Острозька академія'' та
інших університетів й інститутів України.
Ще частіше тобі доводиться виступати з доповідями на міжна
родних наукових конференціях.

За останніх п'ятнадцять років таких конференцій було понад сорок:

468 Я, як завідуючий кабінетом, виходив на пенсію із зарплатою, яка не досягала
середнього рівня зарплати старшого викладача, а за професуру, докторат та звання
академіка я жодної доплати до зарплати не одержував, ніби тому, що ці звання і
титули я одержав за межами Словаччини
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-

в Україні.

Ерделівські читання. Ужгород,

2016. В центрі 1-го ряду М Мушинка.

у Словаччині, Чехії, Україні, Польщі, Сербії, Хорватії, США, Канаді. Май•

••

•

•

•

же на ус1 я ~здив за власн1 кошти, не маючи н1 працедавця, н1 спонсора,

який би оплатив мені подорожні витрати, харчування та нічліг. На кожній
конференції я виступав з новою доповіддю. Більшість з них було опублі
ковано у збірниках цих конференцій.

У період ,,нормалізації'' 1970-80-х років деякі твої праці з'являлися
під псевдонімами або чужими іменами.

Я дбав про те, щоб у моїх закордонних публікаціях не було ,,політики'',
за яку могли б зачепитися органи чехословацької влади й посадити мене у
тюрму. Та інколи ніяк не можна було оминути політичні моменти радян

ської дійсності. Приклад - книжка ,,Книжковий знак шестидесятників''

(Бавнд-Брук, 1972), видана під псевдонімом ,,Микола Вірук з України''.
Про неї я говорив, згадуючи співпрацю з патріархом УПАЦ Мстиславом469 •
Та і в рідному краї мені часто доводилося ховатися під чужими іменами.
Чому ти публікував свої статті під чужими і.м,епами?

Мені було шкода, що мої книжки та наукові студії виходять на чужині,
а вдома вони невідомі. Мені хотілося, щоб читачі української преси Пря

шівщини були обізнані з результатами моїх досліджень. Першою люди
ною, в якої я ,,позичив'' прізвище, була моя дружина Магда Мушинка

(1942). Та вже після опублікування перших статей на сторінках ,,Нового
життя'' мої ,,друзі'' встановили, що це стиль Миколи, а не його дружини

469 Ближче про мої взаємини з Владикою Мстиславом на с. 98-1 ОО цієї книжки.
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і донесли куди треба. Магду покликали в окружком компартії у Пряше
ві й після добрячого прочухана попередили: ,,Якщо у пресі з 'явиться бо
дай одна стаття вашого чоловіка під вашим iмeнeJvt, ми змушені будемо
звільнити вас з роботи в школі. Немислимо, аби молодь в соціалістичній
школі виховувала вчителька, яка відверто підтримує контрреволюційні
ідеі· людини, що втратила довір 'я рідно і· комуністичної партії: і якій було

заборонено друкуватися та займатися інтелектуальною роботою''. Аргументи дружини, що це

•••

11

•

•

.

статт1, а в них немає нав1ть натяку на якусь

'
'

'
,•
•
•

контрреволюцію, партійні апаратики не взяли до уваги. Зрозуміло, що піс

''

ля такого попередження дружина перестала публікувати мої статі.

''І

.

,'

Другою була колишня моя начальниця Олена Рудловчак, з якою я підтри

,

мував дружні стосунки і після звільнення з роботи. Одного разу вона покли

'

i
'

!'
f

кала мене до себе і сказала: ,,Мені вдалося одержати із Львова мікрофільми

І

оригіналів записів народних пісень Олександра Павловича, Олександра Дух

І

'
'

новича, Анатолія КрШlицького та інших закарпатських збирачів фольклору,

.

'
'

які вони надсилали Якову Головацькому, а той опублікував іх у чотиритом
ному збірнику ,,Народнь~е песни ГШ1ицкой и Угорской Руси'' (Москва,

'

'

'
і
І

1863-

,'
'

(

1878), пристосувавши іх мову до тогочасних норм. Я б xomuza опублікувати

'
'

іх в оригіналі, та не знаю як, бо не є фольклористом. Чи не взялись би за цю

І

•,

роботу Ви, як квШlіфікований фахівець?''. Я охоче погодився і п·...,,..,..,,..,..ІТ'І'О° ав до
друку першу частину цих записів

з

-

і

1

збірник пісень Олександра Павловича

,\
~

r,

.І

70

1860 року4 • Я, крім вступної статті про фольклористичну діяльність О.

'

.'
І

Павловича, подав усі відмінності між оригіналом запису О. Павловича і пу

'

І

блікацією Я. Головацького. Олена Михайлівна була моєю роботою задоволе•

на

•

•

\J

•

і

••

1в1ддала мен1 весь гонорар, одержании за не1.
У другій і третій частинах я вже участі не брав. Вони були упорядковані

.•
'

точно за принципами першої частини, тобто за моєю концепцією.

'І

!..

Кілька статей я опублікував без підпису та під псевдонімом чеського

,.••
І

українознавця Франтішка Главачка ,,Федір Головаченко '', під іменами Ва

'
І
І

'

силя Капішовського, Рудольфа Смотера та інших. Про це я говорив, зга
дуючи цих людей. Коли заборона публікувати статті Мушинки дійшла до

словацької преси я кілька статей опублікував під криптонімами своїх ко

лег Соні Бурласової

,,S. Bs.'', ,,S.

В.'' та В'єри Ташпарікової

(,,V. G.'').
'

'••

Ти був першим дослідником фольклору жителів Пряшівщини, пере

і

•

І

селених, в Україну 1947року-т. зв. ,,оптантів''. Як ти до них, потрапив?

•

'

І
~

І

'

Початкова тема моєї кандидатської дисертації, ухвалена науковою ра

.

дою філософського факультету Карлового університету в Празі, була та

кою:

І
'

,,Odraz vyst'ahovalectva vo folkl6re Ukrajincov vychodneho Slovenska ''

,'
'

І

І
І

!
470

І

•

Рудловчак О. Збірник західноукраїнських народних пісень Я. Головацького і

'і

.'

першоджерела вміщених у ньому закарпатоукраїнських пісенних текстів

збірник Музею української культури у Свиднику.

-

Пряшів,

1980. -

Т.

// Науковий
9. - Кн. 1. - С.

!

'
'
','

96-122.

'

І

'
1
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>'

;

.
.
.
;
І

І
і
І

І

(,,Відображення еJІАіграціz· у фольклорі українців східно і· Словаччини'').
Зрозуміло, що я мав на увазі заробітчанську еJІАіграцію до США та Ка
нади. На цю тему я зібрав доволі багатий матеріал. Цю тему офіційно за
твердило й міністерство освіти Чехословаччини, висилаючи мене в очну

аспірантуру до Києва. У моєму аспірантському плані (затвердженому мі
ністерством) були й три польові експедиції ,,до переселенців зі Словаччині
у Рівненській та Волинській областях''.
У Києві, як я вже згадував, тему моєї дисертації змінили на ,,Володимир

Гнатюк і Закарпаття та його зв 'язки з чехами і словаками''. Я погодився,
однак вимагав, щоб Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етно

графії УРСР (де я числився аспірантом) дав мені відрядження до пересе
ленців у Рівненській та Волинській областях. Після довгих наполягань та
скарг в дирекції інституту, президії АН і навіть у міністерстві освіти мені
таке направлення дали.

Свою експедицію я розпочав із села Миротин Здолбунівського райо
ну, де жила моя тітка

-

колгоспниця Катерина Шпирко (мамина сестра),

а звідти виїжджав у навколишні села, де жили ,,оптанти''. Серед них я зі

брав цікавий матеріал, незначну частину якого опублікував у циклі п' ятьох
471

статей ,,У земляків на Україні''
472

алів і досі не опублікована

• Основна частина мною зібраних матері

•

А коли ти вперше почув про лемків Польщі?

З лемками у Польщі в мене були стосунки з раннього дитинства, оскіль
ки моє село Курів у Словаччині безпосертедньо сусідить з лемківським

селом Мушинка у Польщі. Правда, ми тоді називали їх не лемками, а поля

ками (вони нас - уграми) 4 73 • Наша сім'я мешкала на нижньому кінці села,
однак в роки війни я ,,служив'' у тітки Катерини Шпірко на вишньому кінці

471 Мушинка М. У земляків на Україні. Цикл репортажів про життя східнословацьких
переселенців у Рівенській області УРСР // Нове життя. - Пря111ів, 1965. -No 7; 8; 9;

12. 4 72

с.

5; 7; 7; 5.

Серед ,,оптантів'', крайньо незадоволених перебуванням у Радянській Україні, у той
час був дуже сильний рух за їх повернення додому. Мене вважали висланцем уряду
Чехословаччини, який інкогніто прибув до них, аби з'ясувати їх реальний стан. Після
повернення додому я написав офіційного листа президії Центрального комітету

Культурного союзу українських трудящих про незадовільний стан ,,оптантів''. Голова

ЦК КСУТ Василь Капішовський інформував про мого листа члена ЦК КПЧ у Празі
Василя Біляка, який спричинився до їх масового повернення у Чехословаччину в

1966-68 роках в індивідуальному порядку (на запрошення близьких родичів). Під час
,,політичних чисток''

1971-72 років цю

мою ініціативу було названо ,,втручанням у

внутрішні справи Радянського Союзу''.

473 За сімейним переказом мій рід походить із с. Мушинка. Ніби 200-300 років тому на
курівській ,,маїр'' на жнива прибула група сезонних заробітчан із Галичини. Між
ними були й хлопці з Мушинки. Один з них закохався у курівську дівчину і після
жнив ,,пристав'' до неї, тобто став ,,присташем''. Оскільки він походив з Мушинки,

при офіційному переписі населення його так і записали: ,,Мушинка''. (Переказ
розповів мені дід Петро Дзамба - брат бабусі Катерини).
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Федір f оч із Зиндранової

-

пас їі корів, часто і близь

ко до кордону. Там ми зу•

стр1чались з такими ж пас-

тухами з Мушинки. Правда,

з обох боків державний кор
дон
•

вартували

,,фінанци'',

•

ЯКІ час вІд часу проходили
•

•

пограничною лІн1єю, однак
нашим взаєминам не дуже

перешкоджали.

,,Словаць

кий штат'' в роки війни був

під покровительством Німеччини, яка сприяла взаєминам цих країн. Тому
час від часу на кордоні між Куровом і Мушинкою влаштовувалися т. зв.
,,маялеси'' цілодобові зустрічі шкільної молоді цих двох та навколишніх
•

•

•

•

•

с1л, на яких молодь п1д доглядом учителІв розважалася, виконуючи рІзн1

спортивні гри та під звуки музики (часто лише одної скрипки) танцювала.
Ці травневі ,,маялеси'' були дуже популярні.

Навесні
джають

1946 року мій батько довідався, що мушинінчани масово виїж
,,до Руська'', тобто у Радянський Союз - і своє майно дешево про

дають. Батько запряг до воза двох коней і зі згодою ,,фінансів'' вибрався до

Мушинки, взяв мене із собою. Там він обміняв одного коня на механічну
віялку (,,млинок'') і ще деякі предмети4 74 •
Не пригадую, щоб хтось у селі говорив про Акцію ,,Вісла''

1947

року.

Тоді вже кордон між Польщею і Чехословаччиною був герметично закри
тий з обох боків. Про депортацію лемків Польщі у Радянський Союз та
акцію ,,Вісла'' я довідався набагато пізніттте.
А з ким із представників Ле..м,ківщини у Польщі, крім. Дмитра Ви
слоцького та Марії Макари, в тебе були найтісніші взаємини?

.

'

'~

'

;

На першому місці я би назвав Федора
мився десь у середині 60-х років

f оча

(1929). З ним я познайо
на фестивалі у Свиднику. Це - селянин

кравець, переслідуваний і ув'язнений польською владою. Він самотужки

'
<'

•;
1

'!

,;

.,,
l

']

~

~

,,~

'і

':'•

'j

474

Ця віялка нині знаходиться у Музеї української культури у Свиднику.

'''

''
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На фестившzі Від Яна до Русшzя виступають і закрдонні колективи

- колектив

із Словаччини (на верху). Регулярним відвідувачем цього
фестившzю є і М Мушинка (внизу).

побудував Музей лемківської культури у Зиндранові (на дідівському обі
йсті), де щороку влаштовує фестиваль ,,Від Яна до Русшzя '', видає часопис

,,Загорода'' та проводить велику роботу по дослідженню і популяризації

Лемківщини. Ф. Гоч першим із закордонних друзів відвідав мене у пас
тушій колибі в Курові, потім неодноразово ми зустрічалися у Пряшеві,
Зиндранові, Бортному, Ждині, Львові, Тернополі, Монастириськах, але й в
Канаді, де жили його батьки.

Незабутньою була моя подорож до нього на Різдво

1987 року, незадовго

після того, як органи польської влади висадили у повітря пам'ятник ра

дянським та чехословацьким воїнам, побудований на подвір'ї його музею

-

лише за те, що напис на ньому було подано азбукою.

Усвідомивши помилку, органи польської влади скурпульозно дбали про
те, аби фотографія знищеного пам'ятника не потрапила у пресу. На кор
доні польські митники мене піддали суворому обшуку, який тривав кілька
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Микола Мушинка як староста на весіллі подружжя Кураків.
Слупськ

1996

годин, однак фотографію не знайшли. Я їі опублікував на обкладинці ре
475

портажу про свою подорож, в Югославії
Вдруге я гостював у нього на Різдво

•

1997

року разом з послом поль

ського парламенту Яцеком Куронєм. І про цю гостинну зустріч я подав
476

репортаж

•

Про Ф. Точа я опублікував кілька статей477 •
На друге місце я ставлю ім 'я маловідомого ле.м,ка Івана Курака

(1938)

із Слупська на Помор'L

З ним та членами його сім'ї я познайомився
ренції про Берестейську

(1596)

та

1995 року під час конфе
Ужгородську (1646) церковні унії у м.

Слупськ. Про дану наукову конференцію я опублікував статті у прятпів

ському ,,Новому житті''

478

у мюнхенському ,,Християнському голосі'' 479 та

475 Мушинка М. У гостях у польських лемків // Нова думка. - Вуковар (Югославія),
1978. - No 18. - С. 101-105.
476 Мушинка М. Вкрадена ікона повернулась на Лемків11(ину. (Яцек Куронь відсвяткував
Різдво в лемківському селі Зиндранова // Загорода. - Зиндранова (Польща) , 1997. -No
2. - С. 26-28. Передрук: Нове життя . .- Пряшів, 1997. - No 3-4. - С. 7.
477 Мушинка М. Батько Музею лемківської культури. Федору rочу - 65 // Нове життя. Пряr11ів, 1994. - No 35. - С. 4.; його ж: Моє Різдво у польських лемків // Нове життя.
-Пряшів, 2003. - No 1-2. -С. 4.; rоч Федір Михайлович // Енциклопедія сучасно1·
України. - Т. 7. - Київ, 2007. - С. 76.; його ж: Музей завзятого лемка // Український
журнал. - Прага, 2008. -No З. - С. 29.
478 М. М. Конференція про унію в Слупську (Польща) // Нове житrя. - Пряпrjв, 1995. No 20. - С. 4.
479 Мушинка М. Закарпатці серед українців про Берестейську та Ужгородську унії //
Християнський голос. - Мюнхен, 1995. - No 22. - С. 4.
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Ярослав Полянський

нью-йоркській

,, Свободі''480 •

Тоді нас, учасників цієї між
народноїнауковоїконферен•••

••

ц11, поселили в украшських

сім'ях цього міста. Мені діс
талася лемківська сім'я оці
нювача нерухомостей Івана

:Курака
Віри

-

та

його

дружини

власниці невеличкої крамнички. Між нами виникла ,,дружба і лю

бов на перший погляд'', яка згодом перенеслася і на наші сім'ї.

Уже через рік я мав честь бути ,,старостою'' на весіллі їх сина Петра.
Це було знамените весілля: модерне, однак з дотриманням українських
народних традицій. Я про нього навіть статтю написав 481 •
Із того часу ми часто зустрічалися: у Слупську, Пряшеві, Криниці, Жди

ні. Остання наша зустріч відбулася під час наукової конференції ,,Лемки,
бойки, гуцули і русини'' наприкінці вересня

2015

року у Слупську. І того

разу ми мепткали у цій гостинній сім'ї. Тоді до батьківської хати зібралася
уся їхня родина: приїхав син з дружиною і трьома дітьми із Варшави, дочка
зі своєю дочкою. Усі говорять українською мовою, а внучки порадували
••

•

нас прекрасною програмою: укра1нськими п1снями, танцями та музикою.

Дружні стосунки я підтримував з фольклористом Ярославом Полян
ським

(1930-1994)

засновником і диригентом знаменитого хору ,,Журав

лі''. З ним я познайомився у Львові

1965

року. Тоді ми разом з Василем

Хомиком та Іваном Красовським уклали проект спільної монографії фоль

клору лемків Польщі, Словаччини та України

482

• На жаль, з політичних

причин цей проект нам не вдалося реалізувати. Потім ми з Полянським

багато разів зустрічалися на фестивалях у Свиднику, Бортному, Ждині.
Об'єднували нас спільні інтереси

-

любов до фольклору.

Кілька років тому мене попросили написати вступну статтю до збірни
ка лемківських народних пісень, записаних Я. Полянським 483 . Я написав
та досі збірник чомусь не вийшов.

480

Мушинка М. Конференція про Берестейську та Ужгородську унії

// Свобода. -

Нью

Йорк (США), 1995. - No 96. - С. 2.

481

Мушинка М. Справжнє українське весілля на польському Поморі // Наше слово.
Варшава,

482

С.

5.

Мушинка М. Зустріч збирачів лемківського фольклору // Нове життя.

-No 2. -

483

1996. - No 34. -

С.

-

-

Пряшів,

1965.

2.

В рукописній спадщині Я. Полянського збереглися понад три тисячі записjв лемків
ських пісень з нотами, з яких на ,,Лемківській сторінці'' ,,Нашого слова'' було опублі
ковано біля

800.
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Тісні стосунки я мав з Павлом Стефанівським, Степаном Козаком,
Володимиром Мокрим, Богданом Гальчаком, Юлією Дошною, Пе
тром Чухтою, братами Трохановськими, подружжям Гойсаків та, зо
крема з Юрком Старинським, про якого я вже згадував.
А що лем,ки в Україні?

Тут мій список буде набагато ширший. Як я вже згадував, з лемками в
Україні я ближче познайомився під час свого аспірантського відрядження
у Львові

1964-65

у Бібліотеці ім. Стефаника.

Першим був, якщо не помиляюся, історик та етнограф Іван Красов
ський

(1927-2013), який тоді працював у Львівському історичному музеї,
пізніше - у Музеї народної архітектури і побуту там же. Пізніше ми у спі
вавторстві видали працю ,,Матеріальна та духовна культура леJvtків ''484•
Іван Красовський з Миколою Сивицьким опрацював етнографію та фоль
клор південної Лемківщини (у Польщі) (с.

7-19; 31-194), я - південної
Лемківщини (у Словаччині) (с. 20-30; 195-406 (Прятттівщини).
Не вдалося нам реалізувати ні задуманої ,,Енциклопедії Лемківщини'',
для якої обоє ми зібрали багатий матеріал. І. Красовський свою частину

(понад 1500 енциклопедичних статей) опублікував на сторінках варшав
ського ,,Нашого слова''

485

( 1977-1991 )

•

Ця енциклопедія, значно доповнена й розптирена, з'явилася лише не
задовго перед його смертю

співавторстві

486

2013

року з ініціативи Іван Челака та у його

•

Кілька разів Іван ві; (відував мене у Пря111еві, а я його

- у Львові. Ми

зустрічалися з ним на багатьох конференціях та урочистостях в Україні,
Польщі та Словаччині. І. Красовський був ініціатором обрання мене чле
ном Всеукраїнського товариства ,,Лемківщина'' (маю членський квиток
487

No 5). Я прорецензував дві його книжки , а до його 70-ліття опублікував
ювілейну статтю

488

• Він кілька разів відгукнувся у пресі на мої праці, а до

мого 50-річчя та 60-річчя опублікував ювілейні статті489 .

484 Лемківщина: земля, люди, історія, культура І Ред. Б. Струмінський Б. - Том П. За
писки НТШ. - Т. 206. Історично-Філософічна Секція. - Нью-Йорк, Париж, Сидней,
Торонто, 1988. - 496 с.
485 Красовський І. З історії і культури лемків// Наше слово. - Варшава, 1977-1991.
486 Красовський І., Челак І. Енциклопедичний словник Лемківщини. - Львів, 2013.
- 752 с.
487 Мушинка М. Красовський І. та ін. Музей народної архітектури та побуту у Львові.
- Львів, 1980 // Наша культура. - Варшава, 1981. -No 4. -С. 15.; переклад словаць
кою: Slovensky narodopis. - Bratislava, 1981, с. 2-3, s. 457-458.; його ж: Красовський І.
Прізвища галицьких лемків у ХVПІ ст. -Львів, 1993 // Наше слово. -Варшава, 1993.
- No 40. - С. 4.; За вільну Україну. - Львів, 1993, 25 вересня. - С. 15.; Лемківщина. Кліфтон (США), 1993. - No 3. - С. 30-31.
488 Мушинка М. Тільки з рідним народом. До 70-ліття Івана Красовського // Нове життя.
- Прm11ів, 1997. -No 41-42. - С. 9.
489 Красовський Іван. Невтомний шукач культурних скарбів. До 50-річчя від дня
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І. Красовський та М Мушинка. Ждиня,

1997 р.

Другим лемком у Львові, з яким я підтримував інтенсивні взаємини був
композитор, диригент та етномузиколог Іван Майчик

автор

(1927-2007),

кільканадцятьох книжкових публікацій, нотованих збірників виданих пе
реважно його власним коштом. Деякі з них я прорецензував 490 • Під час
відвідин Львова я завжди зупинявся на нічліг у його квартирі і милувався
його грою на фортепіано.
Під час відвідин с. Висова я часто зу•

•

стр1чався з ~менем уродженця цього села

-

зубного лікаря й етномузиколога Орес

та Гижі

(1913-1990), упорядника збірника

,,Українські народні пісні Лемківщини''
(Київ,

1972).

Незадовго до смерті О. Гижі

я відвідав його у Береженах і записав його
спогади про Висову, про його батька
совського учителя Марка Гижу

1941) та інших

- ·ви
(1849-

його земляків, включаючи

Марію Макару та їі дочку Йолану - його
91

наречену4 •

народження Миколи Мушинки

Іван Майчик

// Наше

слово. -Варшава,

1986. - No 7. -

С.

6.;

його

ж: Дослідник і фольклорист (До 60-річчя з дня народження Миколи Мушинки)
Лемківський календар. - Львів,

1996. -

С.

//

118-119.

490 Мушинка М. Монографія про лемківське село: І. Майчик: Одрехова в минулому //
Дукля. -Пряшів, 1999. - No 4. - С. 74-75.; передрук: // Народознавчі зотттити. - Львів,
1999. -No 4. - С. 588-589.; його ж: Сімнадцята книжка лемківського композитора//
Високий замок. - Львів, 2000. - No 226.
491 Мушинка М. Свіжий струмінь пісенного багатства лемків. В'язка спогадів про
Ореста Гижу // Нове життя. - Пряшів, 2003. -No 20. - С. 6.
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Кілька

...,
статеи

ти

•

святив

лемк~вському

при-

вченому

Олексі Біланюку із СІЛА.
З

американським

ядерним

фізиком лемківського походжен

ня Олексою Біланюком

(1926-

президентом Української

2009),
вільної

академії

....,

наук

в

Нью-

Иорку, іноземним членом Національної академії наук України
і багатьох інших наукових установ

.
орган1зац1и,
.

та

'-'

я

""

познаио-

мився на одній з ,,Лемківських

ватр'' у Ждині на початку 90-х
років. Потім ми з ним зустріча
лися ще кілька разів. Влітку
року

ВІН разом з

дружиною

та

подружжям Струків був нашим

Троє академиків:
Данило Струк, Олекса Білянюк та

Микола Мушинка. Кошиці

•

1996

1996.

гостем у Пряшеві.
Ім'я О. Біланюка як вченого,

що поповнив теорію Альберта
Енттттейна було відоме в наукових
.

.

~

колах цІлого св1ту, отже иого аж

ніяк не потрібно було ,,воскрес
шати із політичного небуття''. На

жаль, в широких колах лемків у Польщі та на Пряшівщині його ім'я було
майже невідомим. У ,,Нашому слові'' я опублікував ювілейну статтю до
92

його 75-ліття.4 • Некрологи про його смерть я опублікував у Пряшеві

493

....,

та Нью-Иорку4 94 • Цими статтями я хоча би частково популяризував свого
.
'-' .
.
етнІчного земляка, якии

1 далеко за межами р1дного краю гордо голосився

•

до лемк1вського походження.

До цієї групи друзів та моїх однодумців належить і визначний укра
їнський скульптор

-

ректор Львівської академії мистецтв та голова

Львівського відділення Спілки художників України професор Емману

їл Мисько

(1929-2000). Він першим звернув увагу на мою колекцію
картин Олекси Новаківського і подбав про і-і виставку у Львові 1990
року. У лютому 1996 року він створив мій бюст у гіпсі, який виставляв
ся на кількох виставках в Україні. В березні того ж 1996 року я запросив
492 Мушинка М. Русин-українець, який поповнив теорію Ейнштейна // Наше слово. Варшава, 2002. - No 25. - С . 4.
493 Мушинка М. Помер фізик Олекса Біланюк // Нове життя. - Прятттів, 2009. - No 15-16.
- С . б.

494 Мушинка М. Пам'яті визначного вченого-фізика // Свобода. - Нью-Йорк, 2009. - No
17.-С.21.
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Е. Мисько (в центрі) на відкритті
виставки картин О. Новаківського в

Меджилабірцях

1996 р.

Справа:

В. Пилип 'юк, М Мушинка,

зліва: Р. Лубківський, М Ш.майда.

Еммануїла Миська разом з Дмитром
Павличком, Романом Лубківським та Ва
силем Пилип'юком на відкриття вистав

ки моєї колекції картин О. Новаківсько
го в Музеї модерного мистецтва ім. Енді

Вархола в Меджилабірцях та відзначен

Е. Мисько: Портрет Миколи

ня 35-річчя з дня смерті американського

Мушинки. Гіпс.

письменника Томаса Белла

(1903-1961)

у с. Нижній Творожець Бардіївського

Нині у фондах Музею

О. Новаківського у Львові.

округу (місці народження його батьків).
На

початку

2000

року

я

відвідав

Е. Миська у львівській лікарні. Він був у дуже важкому стані та ще встиг
•

власноручно написати дарчу грамоту, якою подарував мен1 свою скуль-

птуру - бюст Миколи Мушинки.

Я ,,віддячився'' йому двома некрологами495 •
Лемки України, депортовані із Польщі в сучасності є найактивніши

ми борцями за свої національно-етнічні права. Я беру активну участь
у багатьох їх конференціях, конгресах та інших заходах. В останні роки

495

Мушинка М. Митець етнічно споріднений з Пряшівщиною

- No 4. - С . 4.

С.

79-86.; його ж:

// Дукля. - Пряшів , 2000.
Еммануїл Мисько // Нове житгя. - Пряшів, 2000. - No 5-6.

-237 -

я активно виступаю на фестивалі
,,Дзвони

Лемківщини''

тириськах

в

Монас

Тернопільської

облас

ті. Дружні стосунки підтримую з
Олександром
Ігорем

Дудою,

Венгриновпчем,
Андрієм

Тавпа

шем, сестрами Бойками, Теодо

ром

Майковичем,

Степаном

та

Терезією Кищаками, Софією Фе

диною та багатьма іншими діячами
лемківської культури в Україні.
Здається, ти був першим, укра

їнцем Пряшівщини, який у після
воєнний період 1ав 'язав стосунки

з русинами Воєводини у Сербії~ які
там живуть від середини

XVIII

століття, зберігаючи свою мову,

культуру і націонш~ьну свідомість.
З

русинами

єводини

(руснаками)

(Бачки),

далекі

Во

предки

яких походять зі східної Словач
М Мушинка на

чини

,,Дзвонах Лемківщини''

мене

... Володимир

1897

році записав серед них бага-

у Монастирськах

2015 р.

(,,Горниці''),

'-'

.

познайомив

Гнатюк, який у

.

'-'

тющии матер1ал, що ув1ишов у два

томи його шеститомника ,,Етногра

фічних матеріалів з Угорської Русі'' (Львів,

1910, 1911).

Мене цікавило, в якому стані знаходиться народна культура воєводин
ських русинів після експедиції В. Гнатюка, і я написав листа тодішньо
му директору видавництва ,,Руске слово'' Дюрію Латяку. Виявилось, що
тамтешні русини майже нічого не знали про Володимира Гнатюка, і дуже
мало

-

про русинів-українців Прятттівщини.

На моє запрошення навесні

1966 року

до Пря111ева приїхали два чіль

ні представники русинів Югославії: Дюра Латяк і Дюра Варга (директор
видавництва шкільних підручників). Протягом тижня я їх знайомив із
Пряшевом та руськими селами Пряшівщини. Додому вони поверталися

з двома томами бачваноруських записів Володимира Гнатюка, подарова
них мною. Вони вирішили їх перевидати, а мене попросили написати до
перевидання передмову про В. Гнатюка. Я охоче виконав їхнє прохання.

Моя передмова до книги ,,Народни приповедки бачваньских русинох."

з'явилася окремою брошуркою 496 •

496

Мушинка М. Володимир Гнатюк - пертттий дослідник життя і народної культури
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М Мушинка (в центрі) з русинами Воєводини. Поряд з ним Ю. Тамаш та
О. Мишанич.

1991 р.

Так розпочалося моє знайомство з русинами Воєводини. У

1976 року

вони видали мою монографію ,,Фольклор Руснацох Войводини'' анонімно
,,на правах рукопису'', а у

1988 році вже під моїм іменем497 .

З того часу мої взаємини з руснаками колишньої Югославії, були більш

інтенсивні і тривають по сей день. Я серед них буваю дуже часто і почу
ваю себе там як дома.

Чи міг би ти назвати хоча б кілька найближчих своа друзів з ко
лишньої Югославії?

Цей список був би дуже довгим і далеко не повним, бо за понад пів

століття багато імен вивітрилося із пам'яті. Та у ,,золотому фонді'' пам'яті
збереглися імена таких діячів культури, русинів Югославії, як: Дюра Ла
тяк, Дюра

Bapta,

о. Роман Мізь, Михайло Ковач, Мирон та Іриней

Тимки, Микола Кочиш, Симон Сакач, Дюра Папгаргаі~ Юліян Надь,

Любомир Медєші, Юліян Там,аш, Микола Цап, Микола П/анта, Янко
Рам,ач, Яким Грубеня, Микола Новта, Велимир Паплацко ... та багато
багато інших.
русинів-українців Югославії.

- Руський Керестур, 1967. - С. 7-80.

497 У 1971 р. пряшівські партійні органи звільнили мене з роботи в університеті і
заборонили друкуватися у місцевій пресі. В руській пресі Югославії я друкувався
і надалі. Та коли на початку 70-х років на ЦК КСУТ до Пряшева завітала офіційна
делегація русинів Югославії, щоб підписати договір про взаємну співпрацю русинів
Югославії з русинами-українцями Пряшівщини, їх поставили перед альтернативою:
,,Або ми, або Мушинка''. Вони обрали офіційну співпрацю із КСУТ-ом і перестали
мене друкувати. І надалі я інтенсивно друкувався у руське-українській пресі

Хорватіз', зокрема в журналі ,,Нова думка''. (Детальніше про це див.: Мушинка М.
Колеса крутяться. Кн. І. Спогади. - Пряrrтів, 1998. - С. 94-96).
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Делегація русинів Сербії (О. Сабадош, Я Грубеня, Я Рамач та Д. Латяк)
приїхали привітати ювіляра з 80-им днем народження

20. 2. 2016 р.

А що українці Румунії~ з якими ти теж підтримуєш інтенсивні
зв'язки

І з русинами-українцями Румунії, як і з руснаками колишньої Югос
лавії, зв'язав мене ... Володимир Гнатюк. У своїх ,,Етнографічних матері
алах з Угорської Русі'' він майже цілий третій том присвятив фольклору

русинів Банату, яких він відвідав у

1903 році. Мене цікавило, як села, які

відвідав В. Гнатюк понад 70 років тому, виглядають в сучасності, і влітку

1975 року ми з сім'єю (дружина, двоє діточок і я) пластмасовим ,,Трабан
том'' вибралися туди.

Перше село, яке ми відвідали, було Великий Переr (Preregul Mare) Арад•

•

V

•

•

•

•

ського ком1тату, де жили у взаємн1и згод1 румуни, угорц1, н1мц1, чехи та

русини. Останні

- переселенці з Нижнього Орлика нинішнього Свидниць

кого округу жили там з першої половини ХІХ століття. Цікаво, що саме їх

мова (маковицький діалект) є мовою спілкування усіх мешканців села.

Звідти ми вирушили в село Скеюш Каратттттто-Сереньського комітату,
де побули кілька днів. В даному селі жило ще біля

30 руських сімей, пред

ки яких переселилися сюди із двох сіл нинішнього Старолюбовнянського

округу в першій половині ХІХ століття: Камйонки та Орябини. На початку

1976 року я повторив свою експедицію у Скеюш та інші населенні пункти,
де живуть руські переселенці камйонсько-орябинського походження. На

цей раз моїм провідником був один з найвизначніших діячів цієї етнічної
групи Іван (Ваньо) Туркиняк із міста Решиця.

112 сімей із Скеюша у 1947 році записали себе словаками і пересели
лося у село Троскотовіце Зноємського округу в Південноморавському краї

та у місто Хомутов Північночеського краю - на місця німців, виселених
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•

Кращі співачки
із с. Тросковіце

Ева Салоньова
та Терезія
Мартякова.

1974 р.

звідти у

1945-1946 роках.

Обидві групи я відвідав у червні, листопаді та грудні

1974

року, за

писавши серед них за допомогою магнітофона багатющий фольклорно

етнографічний матеріал, який

1975 року переписав

на машинці й упоряд

кував за жанрово-тематичним принципом в окрему антологію49 8 • Оригінал

антології я вислав в архів Народознавчого товариства Словацької академії
наук в Братиславі, яке надало мені формальне письмове відрядження, без
•

•

•

якого я не МІГ рухатися у прикордонних мІсцевостях, копІю

-

••

•

сво~м Ін-

форматорам в Хомутові та Троскотовіцях. Їх я відвідав ще кілька разів499 •
Вони з моїм заохоченням у
,,Скеюшан'' (керівник
а у

1999

-

1990

році заснували фольклорний колектив

Катерина Романякова), який успішно діє й досі,

році став лауреатом Міжнародного фольклорного фестивалю

у Стражниці, ,,за чуйне зберігання обрядової культури русинів''. Нині це

.

..,
..,
єдинии колектив, якии репрезентує русинську нацІональну меншину в

Чехії. Основним джерелом його репертуару є й по сей день моя ма111ино
писна антологія їхнього автентичного фольклору. ,,Скеюшан'' щороку дає

кілька десятків концертів не лише в Чехії, але й за їі межами. Кілька разів
він виступав у краї своїх предків

-

Камйонці та інших селах Пряшівщини,

але й у своїх земляків у Скеюші в Румунії (нині значно зрумунізованих),
яким представляє автентичний фольклор і їх предків 5 00 •
Про скеюшську групу переселенців я опублікував кілька статей 5 0 1 •

498 Materialy z vyskumu folkl6ru presidlencov z Rumunska v Cechach а na Morave.
Zozbieral, prepisal а usporiadal Dr. Mikulas Musinka, CSc. - Presov, Kurov, 197 5. - 749
strojopisnych stran formatu А-4.

499

На жаль, матеріали дальших експедицій у Хомутов та Троскотовіце, як і матеріали
моїх експедицій в Румунію, досі неопрацьовані.

500 Керівник ,,Скеюшана'' Катерина Романяк часто дає інтерв'ю на телебаченні. На
питання ,,Як ви, русини, потрапили з Румунії в Чехію? '', вона відповідає: ,,Ми
приїхали сюди

1947 року переконані, що

ми є словаками. Та прибув до нас у

Троскотовіце й Хомутов проф. Мушинка і переконав нас, що ми є русинами''.

501 Musinka М. Folkl6me tradicie v sucasnej kultбre presidlencov z Rumunska v ceskom а
moravskom pohranici // Narodopisne informacie. -Bratislava, 1981. -С. З. - S. 114-120;
V
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2013

році член колективу Ірина Малинова за працю ,,Фольклорний ко

J?ектив Скеюшан: минуле, сучасне та перспективи'' на кафедрі етнології
і фольклористики Карлового університету в Празі здобула титул маrістра.
Другу групу переселенців із

._,,.

-~ії становлять русини-українці із сели

ща Ваrаш, яке входило у село Велика Тарна (Тата
карпаттям (с. Велятин). У

1947 р. 92

Mare)

сім'ї з даного села

на кордоні із За

(510 людей), які

де

кларували словацьку національність, було переселено у шість прикордонних

сіл Таховського округу в Західночеському краї: Павлув Студенець, Лесна,
Мілірже, Обора, Бранка та Вишина. І вони одержали будинки та майно після
депортованих німців. Більшість з них працювала в державних лісах 502 •

Першу десятиденну фольклорну експедицію до них я здійснив у грудні

1973

року, записавши на магнітну стрічку багато матеріалів. Опрацюва

ти я встиг лише збірку коломийок. З магнітної плівки я переписав понад
тисячу текстів; мелодії до них розшифрував Юрій Костюк. Усе це я опра
цював формою машинописного збірника, який було вислано в Інститут
закордонних словаків Матиці словацької у Братиславу503 • Пізніше я про

ці коломийки написав наукову розвідку 504 • Здійснив я до тахоських руси

нів-українців і кілька інших експедицій, матеріали яких було використано
в низці моїх праць

1982

505

. Успішною була, зокрема, експедиція на Великдень

року, яку я описав у репортажі для американського ,,Українського

православного слова'' 506 •

В обох групах до ,,румунів'' приєдналися переселенці із Закарпаття та
Пряшівщини, зокрема члени Корпусу чехословацького війська в СРСР під
командуванням генерала Л. Свободи, які відмовилися від повернення ,,на
родину'', тобто у Радянський Союз. Одним з них був Якуб (Яків) Попо

вич

(1905-1979),

уродженець села Росішки Свалявського округу, неймо

вірний роботяга, нагороджений кількома військовими відзнаками.
його ж.:

Vianocne obchбdzky а betlehemske hry slovenskych presidlencov z Rumunska
v Cechach а na Morave // Lidova kultura а soucasnost. - Vyrocni obycaje. -Вто, 1982.
- Sv. 8. - S. 328-332; його ж. ,,Скеюшан'' в Румунії // Нове житrя. - Прятпів, 1997.
V

-No 47-48. - С. 7.;

його ж. Русинь1- переселенці з Румунії в Хомутові. Катерина

Романякова і єй ,,Скеюшан''

502

// Русин. -

Пряшів,

2008. -No 5. -

С.

5-7.

На початку 1950-х років село Павлув Студенець, що знаходилося у безпосередній
близькості західнонімецького кордону, було ліквідоване, а його жителі переселені у
Мілірже та Лесну.

503 Folk16r rusinskych presidlencov z Rumunska zijucich na Tachovku. Materialy z
folkloristickeho vyskumu zjanuara r. 1973. Cast' prva: Kolomyjky. Zozbieral а usporiadal
Dr. Mikulas Musinka, CSc. - Presov, Kurov, 1973. -238 s.
504 Musinka М. Poetika kolomyjok rusinskych presidlencov z Rumunska na Tachovsku //
Narodopisne infoпnacie. - Bratislava, 1987. - С. 2. - S. 135-148.
505 Мушинка М. Українці в Західній Чехії // Український православний календар. Бавнд-Брук (США), 1983.
- С. 105-109; його ж. Narodenie diet'at'a u rusinskych presid..,
lencov z Rumunska v Cechach а na Morave // Lidova kultura а soucasnost. - Вто, 1985.
- Sv. 10. - S. 134-147.
506 Мушинка М. Великдень 1982 серед українців Західної Чехії // Український право
славний календар. - Бавнд-Брук (США), 1985. - С. 101-104.
V
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Іван Ребошапка

Своїми публікаціями та діяльністю я пред
ставив переселенців із Румунії, які жили в Хо
мутові, Троскотовіцях і Таховському округу
чеській та українській громадськості

( але

теж

їм самим) як переселенців русинська-україн••

••

•

•

сько1, а не словацько1 нац1ональност1.

За моєю порадою і під моїм фаховим керів
ництвом чеський кінооператор Яна Шевчікова

у

1992 році зняла про русинська-українських переселенців у Таховському

окрузі ціловечірній документальний телефільм ,,Якуб'', який здобув висо

ку оцінку на кількох міжнародних фестивалях та з боку критики.
Нині русини-українці обох груп проявляють значну активність і на ре
лігійному полі: у Хомутові та Троскотовицях вони сповідують греко-ка
толицьке, у Таховському окрузі

-

православне віровизнання. В обох гру

пах вони пристосували колишні німецькі костели (римсько-католицькі та

євангельські) на церкви східного обряду.

Я з обома групами підтримую зв' язки і по сей день.
А з ким із українців Румунії в тебе були або й досі є найбільш інтен
сивні стосунки?

На перше місце я б поставив свого друга

університету Івана Ребошапку

-

професора Бухарестського

(1935) по професії фольклориста, з яким

мене зв'язує давня дружна. Я прорецензував кілька його книжок 507 а у юві

лейному збірнику на його пошану - наукову статтю 508 • Він прорецензував

деякі мої статті

509

• Ми взаємно обмінюємося літературою, а час від часу

507 Мушинка М. Народні пісні українців Румунії: Народні співанки / Зібрав і
упорядкував Іван Ребошапка. - Бухарест, 1969. - 288 с. // Дукля. -Пряшів, 1970. - No
2. - С . 65-67; його ж: І. Rebosapka. Vidhomyny vikiv. Zbirka narodnych balad, istorycnych piseii ta pisen-chronyk. -Bukurest', 1974 // Slovensky narodopis. - Bratislava, 1975.
- С. 1. - S. 158-159. [псевдонім S. В.]; його ж: Ivan Rebosapka: Narodzenna symvo1u.
Aspekty vzajemodUi obrjadu ta obrjad.ovoji poeziji. Bukurest' 1975 // Там само. - Brati"
slava, 1976. - С. 4. - S. 651-652. [псевдонім S. Bs.]. У 1970-1980 роках органи безпеки
V

заборонили мені публікуватися не лише в українській, але й у словацькій пресі.
Оминаючи цензуру, деякі мої статті публікувала під своїм криптонімом словацька
фольклористка Соня Бурласова.

508 Мушинка М. Русинські переселенці з Румунії у м. Хомутові (Чехія) та їхній фоль
клорний колектив ,,Скеюшан'' // Omagiu profesorului Ioan Rebusapc"a la 80 de ani
(Збірник на пошану професора Івана Ребошапки з нагоди 80-ліття). Bucuresti 2015. S.
83-92.
509 Ребошапка І. Увічнення предківських голосів: Мушинка М. Голоси предків / Hlasy
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Іван Туркиняк та М Мушинка на
фестивалі у Свиднику

1976 р .

•

зустр1чаємося на наукових кон1ре-

сах, конференціях та листуємося.
Тісні контакти я підтримував і з
кращим свої інформатором Іваном
Туркиняком

із

м.

Решиця, про

якого я вже згадував. У червні
..• ...

року він приїздив до мене в Курів

.,

~

.

•
'

•

,

<

1976

1 к1лька
•

'
'

•
•--~

;,:і

•

•

••"-'

•

V

дн1в жив у мо1и пастуш1и

колибі. Тоді я записав від нього

найбільше

фольклорних матеріа

лів різних жанрів. На жаль, ці матеріали і досі залишаються на магнітних
•

•

V

•

пл1вках, не переписан1 и не опрацьован1.

Яка подія у твоєму житті була найсумнішою?
Одну важко назвати. Та між найсумнішими є розлучення з першою

дружиною, смерть брата Петра, батьків та скасування моєї подорожі у Ка
наду

1979 року.

Ти б міг розповісти детшzьніше про цю останню сумну подію?

У

1969

році Альбертійський університет в Едмонтоні (Канада) офі

•

ційно запропонував мені посаду професора-гостя новозаснованої кафе
дри українського фольклору ім. Гуцуляків строком на один навчальний
рік

(1969-1970).

Саме тоді я готував до друку четвертий том ,,Наукового

збірника Музею української культури у Свиднику'', присвячений моєму

]

'

професору Іванові Панькевичу, і попросив керівництво університету пере
нести моє перебування у них на

1970-1971

рік. Вони погодилися.

Та в
ація,

1970 році у Чехословаччині вже була зовсім інша політична ситу
ніж у 1968-1969 роках: на мене начепили ярлик ,,контрреволюціоне

ра'', ,,антирадянщика'' та позбавили посади наукового працівника Дослід
ного кабінету україністики і перевели на посаду бібліотекаря, з набагато
нижчою зарплатпю. Та через пару місяці в партійні органи з'ясували, що
там я щодня приводжу до стосунків з набагато більшою кількістю студен-

predkov. Звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана Панькевича ( 1929,
1935). - Пряшів, 2003 // Наш Голос. - Бухарест, 2003. - Ч. 112. - С. 113; його ж:
Книга про майже повсюди зразкового рідного батька: Родина Мушинкова. Син землі.
Споминка на засновника роду Янка Мушинку. До століття з дня народження.
шів,

-

Пря

2003 // Там само. - Ч. 113-114. -С . 13; його ж. Цінна монографія про Володи
мира Гнатюка - життєвого ідеалу ії автора. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Житгя
та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства. Тернопіль, 2012 // Там само, 2013. - Ч. 228. - С. 8-9 - та ін. праці.
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1

тів ніж у кабінеті й остаточно прогнали з університету. Мій виїзд за кор
дон став неможливим, про що я повідомив своїх едмонтонських друзів. Та
коли у

1978

році вони довідались, що я працюю кочегаром, знову запро

сили мене на гостюючого професора строком на один рік.

Щоб одержати канадську візу, мені потрібна була рекомендація від
працедавця. Зрозуміло, що Окружне квартирне управління у Пряшеві, де
•

•

я працював кочегаром, таку рекомендац1ю не могло мен1 дати,

•

1я

запро-

понував директорові Канадського інституту українських студій Альберт

ського університету Богданові Кравченкову (який оформляв запрошення),

щоб він звернувся до Словацької академії наук у Братиславі, де я числився
членом її Народознавчого товариства (забули позбавити мене членства).
Альбертський університет за посередництва свого міністра освіти
звернувся до президії САН, і навесні

1979

р. мене викликав до себе сам

голова САН академік Владимир Гайко, щоб особисто познайомитися злю
диною, яку в рамках міждержавного обміну запрошує до себе канадський

університет. Я детально пояснив йому, в чому справа, і він направив мене
до завідуючого відділом закордонних зв'язків академіка Сутора. Вияви
лось, що той з моєю справою вже був знайомий і недвозначно сказав мені:
,Для нас ви

-

дуже цінний

,, експортний

товар '', бо згідно з існуючою

практикою ми можемо запросити до себе з капіталістичних країн лише
стількох вчених, скількох самі туди вишлемо. Взаємообмін. А за словаць
кими вченими Захід не дуже побивається. Оскільки вас запрошують на

дванадцять місяців, ми замість вас могли б запросити до себе з капіта
лістичних країн дванадцятьох вчених

-

кожного на один місяць: фізиків,

біологів, астрономів. Одержавши пропозицію з Канади, де виразно наве
дено, що хочуть лише вас, нікого іншого, ми, зрозуміло, звернулися до На-

родознавчого інститут САНу Братиславі та відділу Державної безпеки в
Кошицях із запитаннЯJvt, хто такий Мушинка. Письмові характеристики

обох установ у мене на руках. Інститут вас вихвалює до небес: загально
визнаний вчений, автор поважних наукових публікацій, збирач фольклору,
прекрасний організатор, патріот ... Держбезпека в Кошицях не знахо

дить на вас світлого місця: контрреволюціонер, націоналіст, провока
тор, антидержавний елемент ... На щастя, САН не підлягає Кошицям,,
і ми можемо вас вислати без їхньої згоди. А хочемо вас вислати, бо зна
ємо, що ваша подорож принесе користь і словацькій науці. Останньою

інституцією, яка буде ухвалювати вашу подорож, є Комісія з регулювання
зв 'язків із закордоном при ЦК комуністичної парті у Празі, яку очолює мій

добрий знайомий Копка. Я з ним поговорю, і, можливо зрушимо справу з
;vtісця. Ви поки що в себе вдома нікому про це не говоріть''.
У середині серпня з Братислави мені зателефонували: ,,Ваше відря

дження в Канаду ухвалене. Приїжджайте за службовим паспортом.
Паспорт з т. зв. ,,дозволом на виїзд''

(vycestovacia dolozka)

мені особисто

вручив той самий академік Сутор: ,Долагоджуйте свої справи на роботі,

здобувайте канадську візу й летіть!

''.
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Значить, все закінчш,ося щасливо?

Стривай! З Канадського посольства мені надіслали анкету на кількох
сторінках, набагато детальнішу, ніж бюрократичні анкети чехословацьких
органів. Як особа, яка бажає працювати в Канаді, я повинен був пройти
•

•

•

•

•

•

медогляд у кІлькох л1кар1в-спец1алІст1в, а висновки кожного перекласти на
....,
...., .
англшську мову, в1дповІсти на десятки наир1зноманІтн1ших запитань, при-

.

.

.

.

.

чому в інструкції зазначалося, що неправильна відповідь хоча б на одне з
питань

-

•

•

•

•

прив1д для в1дмови у в1зІ.

В анкеті був і такий пункт: ,,Наведіть своz· місця роботи, посади й розмір зарплати за останніх десять років''. Я по правді навів: ,До

1972 р. Університет ім. Шафарика у Пряшеві, старший викладач (assisten lectuer),
2500 крон; 1972-76р. - JRD Odbojy Кружльові, пастух худоби (cowbo;), 6000
крон; від 1976 р. - Міське квартирне управління у Пряшеві кочегар (stoker),
2000 крон ''. Наступне запитання: В якій установі у Канаді хочете працюва
ти, на якій посаді та яку платню вимагаєте?'' Відповідь: ,,В Ал,ьбертсько

му університеті, гостюючим професором)

1 ООО доларів у місяць ''.

Коли я здав папку з комплектними матеріалами відповідному працівни

кові канадського посольства у Празі, він, прочитавши цей пункт, запитав:
,, У вас є посвідка від психіатра?''. Вона у мене була: ,Душевно здоровий''.
На прощання він сказав мені: ,,Ми все це перевіримо) а з результатом вас
ознайомимо до шістьох тижнів''.
У Міністерство освіти Канади та в Альбертський університет раніше
вислали офіційну відповідь президії САН про те, що їх прохання задово
лене: Мушинку відправлять у Канаду.
Маючи паспорт на руках, я зайшов у Народознавчий інститут САН по
дякувати за прихильну рекомендацію. У Пряшеві я звільнився з роботи. З
Канадського посольства повідомили, що віза готова. Віддаючи ії дружині,

консул зауважив: ,,Спочатку ми вашого чоловіка зарахували до категорії
психічно хворих людей, які переконані, що винайшли

,,perpetum mobile ''

і свій винахід конче хочуть віддати Канаді. Вчорашній ковбой, сьогод
нішній кочегар претендує на посаду професора Альбертського універ
ситету ... Та наша перевірка підтвердила правдивість усіх його даних.
Бажаємо йому щасливої дороги. Ви маєте законне право відвідати його

.

через пzвроку

,,

.

Я замовив квиток на літак у Торонто, де на мене мав чекати директор
"-'

КІУСу Богдан Кравченко, щоб завезти в Едмонтон. Иого я повідомив про
точний рейс і час прибуття. В Курові попрощався з батьками, спакував

валізи й інтенсивно готував курс лекцій з українського фольклору.
Та напередодні відбуття на мою квартиру подзвонили двоє працівни
ків кошицького ШТБ:

,, Чи могли б ви нам

показати свій закордонний пас

порт ? Хочемо перевірити деякі дані, пов 'язані з вашою дорогою в Кана
ду''.

,, А якщо не покажу?'' ,, Завтра доведеться привезти його у Кошиці ''.

Показав і ... більше його не бачив.
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Богдан Кравченко марно чекав у Торонто біля поданого рейсу. Літак
приземлився без Мушинки.

Він негайно подзвонив на мою квартиру, питаючи, в чому справа. Я ска
зав правду: прийшли з державної безпеки, паспорт забрали й не пускають.
У той самий день він надіслав гострого протестного листа президії САН
•

•

•

•

з погрозою, що уmверситет звернеться з1 скаргою у м~жнародн1 органи.

Мене знов викликали в Братиславу. В президії САН накинулися на мене,
••

•

•

•

що я 1Х поставив у незручне становиrr~е, хоч вони не винн1 в 1нцидент1.

Обіцяли зробити все, щоб я у Канаду :виїхав, а мене змусили написати в
Едмонтон пояснення, що Академія зробила все, щоб я виїхав у Канаду (що
було правдою), однак я через непередбачені ,,сімейні обставини'' не зміг
виїхати (що не відповідало дійсності).

Пізніше я неофіційно довідався, що ініціатива скасування мого виїзду
в Канаду вийшла з Пряшева, однак наказ про заборону виїзду надійшов з
,,найвищих місць''. Тут Академія наук була безсилою.

Найбільше я боявся, що мене можуть не прийняти на кочегарську робо
ту у квартирному управлінні, з якої я добровільно звільнився. Прийняли. ~
Правда, не в котельню, де моє місце було вже зайняте іншим кочегаром, а

на ,,удржбу '' - ремонт. Два місяці (до започаткування сезону опалювання)
•

•

•

довелось на живот~ лазити по тепловодних каналах п1д землею, де, кр1м

жаб, щурів і здичавілих кіттток, не було жодних живих істот.

Забруднений з голови до п'ят всякою нечистю, я олією змащував ,,за
печені'' клапани й уявляв себе за професорською кафедрою в білій накрах-

.

'-'

.

.

мален1и сорочц1, як читаю канадським студентам лекц1ю про синкретич-

..
.
нии характер укра1нського вес1лля.
""

Працюючи пастухом та кочегаром, я зжився з думкою, що вже ніколи
не повернуся до ,,нормального'' життя, що наукова робота (якщо дасть Бог

здоров' я), до смерті залишиться для мене приємним хобі.

Та раптом все це змінилося: мені запропонували посаду професора, і
то не у Пряшеві, а в далекому Едмонтоні. Спочатку я ставився скептично
до такої химери, але поступово повірив у неї. Та коли ця ідея стала цілком
'-і

реальною, від мене їі відібрали. И зробили це з брутальною жорстокістю.
Це і справді був, мабуть, найсумніший момент у моєму житті.
А яка подія у твоєму житті була найрадіснішою?

Я за натурою оптиміст, тому радісних моментів у моєму жи·r·rі було набага
то більше, ніж сумних. До тих, які запам'яталися на все жmтя, було прийняття

в гімназію, одруження з Магдою та народження синів, онуків та онучок.
Останнім часом деякі пряшівські українці тобі закидають співпра
цю з ,,політичними русинам,и''.

Я вже кілька разів навіть у цій розмові з тобою підкреслив, що вважаю
себе українцем і твердо стою на українських позиціях. Термін ,,русини''
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я вважаю давн1шою назвою етнон1му

., :~

.,,,,_

'

,,українці'', отже, русинів я визнаю ет-

M}KOJ.j.\s. MUSINКA

•

,.

..

••

н1чною групою укра1нського народу.

'

,
'

,,

Та

коли

у

останнього
'

2011

Словаччині
перепису

під

час

населення

року без будь-якого примусу

зверху зголосилося до русинської на-

І

•••=-

•

І

8::1::1

і .
illf Г'D

І

'

ціональності

33 482

людей, а русин

ську мову як свою рідну (материн

ську) навело

55 469 людей,

я не можу

твердити, що русинської національної·

меншини у Словаччині немає, тим
..

,

•

паче, коли цю нац1ональну меншину

•

офіційно визнала Словацька держава
та міжнародні організації. Вона має

.,

,

,.
,

•
,.'

••

сво1

.

•

• ••

орган1зац11,

•

науков1

установи,

друковані органи тощо. Більше того, я
вважаю збільшення кількості русинів

,,

позитивним явищем, бо воно запо

бігає словакізації русинів-українців. Тому схвалюю культурну активність
русинських установ та організацій Словаччини (поки вони не мають анти

українського характеру). Ця активність є набагато міцнішою, ніж актив
ність українських установ та організацій у Словаччини. Свідчать про це

і офіційні переписи населення, під час яких кількість українців Словач
чини з кожним десятиліттям зменшується: з

2011

10 814

у

2001

році до

7 430 у

році, тоді як кількість русинів збільшується.

Я весь час закликаю до взаємної співпраці представників української
••

•

••

•

••

нац1онально1 меншини з представниками русинсько1 нац1онально1 менши-

ни. У праці

,,Narodnostna mensina pred zanikom? '' (Пряшів, 2011) ми із си

ном Олександром подали десять пунктів, які об'єднують ці дві національ

ні меншини. На жаль, наша пропозиція не знайшла підтримки на жодному

боці. Підкреслюю, що мої погляди на ,,русинське питання'' стосуються
лише руси~ів Словаччини. У жодному разі я б не хотів переносити їх,

наприклад, на русинів Закарпатської області України, де українська іден
тичність населення глибоко закоренилась і повернення до ,,русинства'',
на мою думку, було б анах онізмом. Не можу уявити собі, щоб мовою
викладання в Ужгородському національному університеті була русин

ська. Зате щиро підтримую зберігання карпатських говірок як феномену
загальнослов'янської культури і навіть публікування цими говірками не

лише фольклору та діалектичних текстів, але й художніх творів, які мо
жуть стати збагаченням всеукраїнської літератури.

Представники української орієнтації закидають тобі, що ти пішов
на співпрацю з Інститутом русинської мови та культури Пряшівсько•

го ун1верситету.
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Інститут русинської мови і культури є державною установою, яка має

подібні завдання, що й Інститут україністики та середньоєвропейських
студій того ж Пряшівського університету: передусім, виховувати моло•

• •

\,.і

•

•

•

•

•

•

д1 кадри у сво1и спец1альност1 та досл1джувати 1стор1ю, мову

1 культуру

східнослов'янського населення Словаччини.
В рамках своєї програми Інститут русиністики вже кілька років організо
вує Літню школу русинської мови і культури для студентів різних країн, які

шукають своє коріння. Усі вони та їх батьки, а інколи і їх діди
.~народилися
в Америці та інших країнах, однак їх предки походили із Пря111івщини або
Закарпаття (Угорської Русі). Добра половина цих студентів вже не знає мови
своїх предків і платить великі гроші, аби протягом трьох тижнів засвоїти
хоча би основи мови, історії, фольклору та етнографії своїх пращурів.

Дирекція Інституту русиністики звернулася до мене з пропозицією,
щоб я цим студентам прочитав курс лекцій з фольклору русинів Карпат
ського регіону. Я погодився з умовою, що буду читати лекції та вести семі

нари говіркою мого рідного села Курова. Дирекція погодилася.
Тож я вже три роки веду курс русинського фольклору, який розпочи••

••

•

• ••

••

••

•

наю заявою, що я є укра1нсько1 ор1єнтац11, русинсько1 л1тературно1 мови не

знаю (і не хочу їі вивчати), буду читати лекції лемківською говіркою свого
рідного села Курова. Семінари проводжу в приватному етнографічному
.._,

музеї просто неба свого сусіда Иосифа Боцка, про який я вже згадував.

У кінці курсу я влаштовую для слухачів екскурсію до Трочан (найдавніша
дерев'яна церква у Словаччині з XVI ст.), Бардієва, Музею народної архітек-

Студенти Літньої школи русин істики в Курові

2015 р.

•
-<

<

..

•

•

-

' ,,,,,.,.

*

; "

+

....,,.

,

•

,,

.... ' _,__.-.,
-~

,.
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тури в Бардіївських Купелях, Криниці (Польща) та до Курова, де місцевий

фольклорний колектив ,,Курівчанин'' (про який я теж вже згадував) показує
їм одну із своїх програм: весілля, ,,Русаля'' і т. п. Все це закінчується багатою

j

гостиною з типовими курівськими стравами, напоями та веселою забавою

І

І

І

(танцями), яка триває до пізньої ночі. І студенти, і дирекція інституту моїми
•

•

•

•

;

лекцtями, сем1нарами та екскурс1єю максимально задоволен1.

І

)

Коли мене деякі ,,горе-патріоти'' запитують, чому я, українець, читаю

j

лекції ,,русинам'', відповідаю запитанням: ,,Якби я, квал,іфікований фоль

j

j

клорист, читав лекції про свій рідний фольклор словакам, чехам, або на
віть японцям,, чи китайцям, ви би теж протестувал,и?

''.

!

Мовчанка.

І

f

І

А як ти читаєш лекції тим студентам,, які мови своа предків не

!
•

знають?

І
І

,r

'

У літній школі студенти розділені на дві групи: русиномовну й англо
мовну. В англомовній групі фольклор читає професор Еверrрінського дер

•

'

жавного коледжу в США Патриція Крафчик, дідо якої походив із Руської

!

Волі, бабуся - із Чирча. Вона, на відміну від інших американців, володіє мо

І

<

вої своїх предків, і як правило, дополудня слухає мої лекції ,,по-курівськи'',

'І

а після обіду переповідає їх своїм студентам англійською мовою.

'

І

l
Чи читаєш ти подібнілекціїз фольклору студентам,Кафедриукра
їністики?

І

році я запропонував для завка

І

федри читання лекцій з українського фольклору. Тодішній шеф кафедри

І

Після мого відходу на пенсію в

2006

і

сказав мені, що це неможливо, бо їхні члени кафедри не мали б потрібного

'

навантаження. За майже десять років кафедра ні разу не запросила мене

•
,

'

прочитати своїм студентам бодай одну лекцію.

Зате майже щороку кафедра україністики запрошує мене виголосити
лекції про фольклор Пряшівщини або празьку україністику міжвоєнного
періоду студентам Київського педагогічного університету ім. Драгомано
ва, які приїжджають до Пря111ева в рамках взаємообміну. Це запрошення
'-'

я охоче приимаю.

!

.••
І'

Вже кілька років поспіль я веду цілі спецкурси на подібні теми сту

І

t

•
,

дентам Університету ,,Україна'' в Хусті та в Закарпатському художньому

!

''r

інституті в Ужгороді. Виходить, що пря111івським україністам такі лекції

r

'

j

й семінари не потрібні.

А як ти дивишся на праці П. Маtочія, якого вважають ідеологом
,,політичного русинізму''?

Павла Роберта Маrочія

j
•

'

J

(1945

р. н.) я знаю ще з його аспірантського

!

побуту в Дослідному кабінеті україністики наприкінці 60-х років м. ст. Він

-

висококваліфікований спеціаліст у фаху історії східних слов' ян, зокрема

з історії України, з
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1980 року очолює Кафедру українських студій Торонт-

!

'

І
,,
'·

І
І

І'

Симпозіум у Братиславі - Частій

1991 р.

М Мушинка, Роберт Маrочій

та Людовіт Гараксім.

ського університету. Він - автор кількох монографій про А. Шептицького,
~

Україну, Крим та інтт1их, публікованих і в Україні. Иого роботи знайшли
позитивний відгук і в наукових виданнях України. До речі, П. Маrочій є
членом Академічного Вченого Товариства Гарвардського університету,

Академії наук Канади, почесним доктором Пряшівського університету
та низки інших наукових установ. У десятитомній ,,Енциклопедії історії

України''

510

є про П. Маrочія позитивна стаття з його фотографією, і пере

ліком основних праць. Отже, визнає його й історична наука України.
Без його ,,Енциклопедії історії та культури карпатських русинів'' (співу
51

кладач Іван Поп J), як і без ,,Енциклопедії Закарпаття'' ВіктораБедя (голова

редколегії)

5 12

, ,,Краєзнавчого словника русинів-українців Пряшівщини'' 513

та ,,Енциклопедичного словника Лемківщини'' Івана Красковського та Іва
514

на Челака

не обійдеться жоден карпатознавець, навіть той, хто не пого-

'-#'

•

•

•

• •

джується з иого поглядами на нац1ональн1сть карпатських русин1в-укра1н-

ців. До таких належу і я.

Я кілька разів у пресі заявляв, що вважаю проф. П. Р. Маrочія визна-

.

'-'

.

чним 1сториком, однак не погоджуюся з иого тезою про русин1в як четвер-

510

Віднянський С. Магочій Павло-Роберт // Енциклопедія історії України. -Т.

2009. 511

С.

417-418.

Маrочій П. Р., Поп І. (ред.) Енциклопедії історії та культури карпатських русинів''
Ужгород,

512
513
514

6. - Київ,
-

2010.

Бедь В. та кол. Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття.

- Ужгород, 2007.
,,Краєзнавчого словника русинів-українці в Пряшівщини'' (Пряшів, 1999).
Красовський І. , Челак І. Енциклопедичний словник Лемківщини. - Львів, 2013.
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тий східнослов'янський народ. Це однак не перешкоджає нам підтримува
ти взаємні робочі контакти, вигідні обом сторонам.
Книгою ,,Розмови з однодумцями'' ти вивів із ,,політичного небут
тя'' кілька людей. Будь ласка, наблизь читачів до цієї книги.
Збірник ,,Розмови з однодумцями'', присвячений пам'яті мого друга

Олекси Миmанича, містить портрети тринадцятьох діячів української
культури, на Пряшівщині (і в Україні) маловідомих або недооцінених. Зі
всіма я був особисто знайомий та поділяв їхні погляди.

Майже усі ці інтерв'ю протягом

2003

року друкувалися у пряшівській

газеті ,,Нове життя'' з ініціативи ії головного редактора Мирослава Ілюка.
Серед них є портрети визначних вчених

..

.

'-'

.

-

Миколи Неврлого з Братислави;

.

людеи, як1 за укра1нську 1дею страждали в радянських, н1мецьких, угор-

.
і

•
1

І
І

ських та чехословацьких таборах та в'язницях: Микола Гулин з Карлових

Варів, Маргарита Бабота, Маріан Поташ та Петро Гроцький з Пряшева;
пряшівських публіцистів та громадських діячів: Іван Гуменик, Іван Гвать,
Ярослав Шуркала; фізика і педагога, мого кума Івана Бірчака, який поряд
із низкою фахових наукових праць з фізики видав і дві книги про визна
чних діячів історії і культури нашого народу

r

-

єпископа-мученика Петра

Павла ойдича та співака Рудольфа Смотера. Є тут й інтерв'ю з учитель
кою Марією Мешко з м. Прієвідза у Словаччині. Вона розповіла про свою

покійну маму Анну Остапчук-Кольбу, уродженку Тернопільщини, яка

•

J

ціле життя присвятила педагогічній роботі, дрібній освітній праці серед
населення та

...

вишиванню.

Понад сто примірників книги я особисто привіз в Україну і роздав бі

бліотекам та окремим науковцям. До того часу майже про жодного з моїх
однодумців не було статті в Україні.

-252 -

•

J1

•

Майже усіх вищеназваних людей ти вже представив нашим чита

чам. Із тринадцятьох осіб, портрети яких ти подав у своїх ,,Одно
думцях'', мені найбільше запам'ятався імпресіоністський портрет

офіцера Чехословацької армії Миколи Гулина. Будь ласка, скажи кілька
•

сл1в про нього.

Микола Гулин
Пласту та

(1922-2015), будучи учнем Рахівської гімназії, членом
Організації українських націоналістів, у березні 1939 року зі

зброєю в руках став на оборону Карпатської України. Після їі поразки він
шукав притулок в Чехії, перетвореній у німецький протекторат. Там його
арештувало німецьке rестапо й направило у віденську в'язницю. Після
піврічних тортур rестапо вирішили передати його угорським органам в
Ужгород, де б його, напевно, засудили до смертної кари. При переправі

з Відня в Ужгород йому вдалося втекти з поїзда і пішки добратися до
радянського кордону в надії, що в Радянській Україні він зможе вчитися.
Там його арештували радянські органи НКВС й після тижневих допи

тів повернули в Угорщину разом з протоколами допитів. Угорські органи
його під конвоєм доставили в будапештську тюрму, звідки йому вдалося
втекти і вдруге податися до Радянського Союзу. Цього разу його вважа•

•

•

•

1 п1сля понад однор1чного сл1дства засудили до
1943 році він вступив добровольцем у Чехосло

ли угорським шпигуном

п'яти років ГУЛАГу. В

вацьке військо в СРСР і з боями пройшов весь його шлях від Бузулуку до

Праги, будучи кілька разів пораненим і нагородженим. Після поранення
на Дуклянському перевалі йому ампутували ногу.

У

1948 році

його звільнили з армії та із заочного навчання на юридич

ному факультеті Карлового університету у Празі й арештували. На суді він
'-"

довів свою невинність. Иого звільнили з-під арешту і поновили в армії.

У

1949 році

він переселився з Микулова до Карлових Вар, де заснував

і очолив Українське культурне товариство, яке нараховувало

600 членів,

а

при ньому Український хор (керівник Ольга Дутко), який виступав з кон
цертами у багатьох містах Чехії. У Карлових Варах він одружився з уро

дженкою Полтавщини Ольгою з роду Хилецьких. Разом вони виховали
четверо дітей, двоє з яких
зію у Пряшеві, пізніше

-

-

Наталка і Борис закінчили Українську гімна

вузи.

Громадською діяльністю він займався до останніх днів свого життя,
переважно у новозаснованому Союзі українців Богемії, який обрав його
почесним членом. З нагоди свого 90-ліття у

2012 році М. Гулин подарував
Музеєві української культури у Свиднику понад 300 цінних книжок із сво
єї приватної бібліотеки.

Я багато років підтримував з ним тісні зв'язки. У

2002 році я опубліку

вав з ним інтерв'ю, яке увійшло у мою книжку ,,Розмови з однодумцями'' 515 •
У ньому він детально розповів про своє багатостраждальне життя. На моє

515

Мушинка М. Розмови з однодумцями. - Пряшів,

2004. - С. 83-91 і доступ в інтернеті:
http://zakarpattya.net.ua/news/60260-Mykola Hulyn-Byty-viaznenyi ...
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Вінчання М Мушинки та Магди /Пуркали. Вліво від молодожонів:
Андрій Капішовський, вправо батьки Миколи: Іван та Зузана.
Пряшів,

16. 4. 1966.

запитання ,,Як Ви бачите сучасне і майбутнє Украіни?'' він дуже критич
но висловився щодо тодішньої влади України, однак свою відповідь за

кінчив словами: ,,Незалежна Україна, за яку я страждав у в'язницях та
концентраційних таборах і проливав кров на фронтах, мусить ожити і
жити! Я вірю вії світле майбутнє!''. Це інтерв'ю було єдиною спробою
повернути ім' я сина України його батьківщині. М. Гулин помер
пада

1 листо

2015 року.

Тебе важко уявити без дружини Магди, яка відвідує разом з тобою
не лише усі зах,оди в Пряшеві, але й Ьдить на конгреси, конференції~
фестивалі та інші акції поза Пряшевом: в Україну, зах,ідну Європу,

СІЛА, Канаду. Громадськість вважає тебе з Магдою нерозлучною по
дружньою парою. Розкажи більше про неї та своє сі.Jнейне життя.
Магда - моя друга дружина. Першою була четттка Єва (1939)- моя велика
студентська любов, теж студентка Інституту російської мови та літератури в

Празі, але на два курси молод111а від мене. Щоб укріпити наше кохання, ми

після моєї першої промоції

1958 року одружилися. Негайно після весілля

я відбув на дворічну військову службу, а вона ще два роки вчилася в інсти
туті. Восени

1960 року ми разом влаштувалися на роботу на філософський

факультет Університету ім. Шафарика у Прятттеві, правда, на різні кафедри:
вона на кафедру російської мови та літератури, я

-

на кафедру української

мови та літератури. Жили ми в гуртожитку скромно, але щасливо.

.

1
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Ювіляр з синами: Петром, Олесем та Ігорем.

Через два роки вона поїхала народжувати дитину до своєї мами в рідну

Моравію. Після декретної відпустки разом із синочком Петром (1963) по
вернулася до мене в гуртожиток. Та коли мене прийняли в очну аспіранту

ру, вона повернулася до мами і влаштувалася на роботу на закордонному

факультеті Вищої військової школи у Брно, де закохалася у свого коле
гу. Ми розлучилися. Для мене розлучення було несподіванкою і великим
життєвим ударом. Вона вийшла заміж, поїхала з чоловіком та сином (без
мого відома) у Лівію, я - на три роки в аспірантуру: спочатку в Прагу, по
тім у Київ і знов у Прагу.

У Празі я був аспірантом на кафедрі етнографії та фольклористики

Карлового університету, де вчилася сестра Магди Надія516 • Вона була по
середницею нашого знайомства з Магдою, в яку я закохався ,,з першого

погляду''. У 1966 році ми одружилися. Я переселився з гуртожитка до їх
нього будинку, де вона мешкала лише з мамою Марією (1908-2005; батько
загинув у війну). Мати дружини була ідеальною тещею й вихователькою
наших дітей

- їі онуків. В їі домі (тепер уже в нашому) ми з дружиною

живемо по сей день. Сини мешкають у власних будинках поза Пряшевом.

516 Надія Валашкова, дівоче прізвище Шуркала ( 1944) - після навчання на
Філософському факультеn Карлового університету в Празі (1961-1966) працювала
в Музеї української культури у Свиднику та Кабінеті етнології Університету ім.

Коменського в Братиславі. Від 1972 року по сей день працює в Інституті етнології
Академії наук Чеської республіки в Празі. Авторка численних праць з етнології
(Broucek S., Jefabek R. Lidova kultura. Narodopisna encyklopedie Cech, Moravy а Slez-

ka.

І

svazek. - Praha 2007. - S. 243).
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Сім 'я М Мушинки. Уверху: Ігор, Магда, Микола, Олесь.
Внизу: Михаєла, Юрій та Марія. Пряшів,

2012.

Ігор в селі Руська Нова Весь, Олесь - у містечку Великий Шариш.

Дружина Магда

(1942)

все життя

(42

роки) була учителькою біології

та хімії у З'єднаній школі ім. Тараса Шевченка з українською мовою на

вчання у Пряшеві, в якій здобули початкову та середню освіту два наттті
•

сини та троє онук1в.

У кожного з синів є по двоє дітей. Найстарший Петро

(1963; з першого
подружжя) - суддя у Випткові-на-Мораві. Иого дружина Таня - учителька.
Син Петра - Якуб (1986) - економіст, дочка - Петра (1990) - студен·гка.
Син Ігор (1967) - інженер-машинобудівельник, нині - власник фірми із
'-"

закупівлі металолому та ін11тої сировини, одружений з учителькою Лідою

(1965). Їх діти вчаться у Празі: Михаела (1991) у Карловому університе
ті (етнологія та україністика - йде слідами діда), Юрій (1995) - у Витцій
економічній школі. Наймолодший син Олександр (1969; Олесь, Саша) етнолог-романолог, живе з етнологом Луцією Сеrловою (1976). Иого діти
- Марія-Магдалена (Рійка) (1993; з першого подружжя)- працює у Празі,
Адам (2015) - немовля.
Батько дружини сина Ігоря Іван Гуменник (1926-2007) був визначним
'-"

громадсько-політичним діячем, співзасновником і першим секретарем ЦК
Культурного союзу українських трудящих

(1959-1964), консулом Чехосло

вацької республіки у Канаді

заступником директора Україн

(1964-1973),

ської студії Чехословацького радіо у Прятпеві

(1977-1987) та співорганіза

тором Піддуклянської демократичної громади. До кінця життя залишився
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Щасливе подружжя М Мушинків. Пряшів,

2016.

на твердих українських позиціях 517 •
Батько першої дружини сина Олександра Ярослав Сисак

(1939)- ви

пускник Театрального інституту ім. Карпенка-Карого в Києві (як і його

дружина Марія і дочка Ярослава) був довгорічним актором, режисером та
директором Українського національного театру в Пряшеві та співавтором
його перейменування на Театр ім. Олександра Духновича. Чільний пред

ставник русинської течії в національному питанні

518

. Другий тесть Сеrля

Ян

(1950) - довгорічний директор Машинобудівних заводів у Мартині,
нин1 - пенс1онер.
Сини і внуки живуть дружно; Магда з Євою - теж. Ми часто зустріча
ємося цілими сім' ями. Нещодавно у серпні 2015 - на весіллі онука Якуба,
а у листопаді 2015 - на п'ятдесятилітті невістки Лідії .
Дружина Магда є і справді моїм найбільшим скарбом - жінкою, яка не
•

•

•

лише оберігає доматттнє вогнище, а й є моєю секретаркою, машиністкою, бі
бліографом та адміністратором. Без неї я б не досяг і половини того, чого досяг.
Сказане тобою свідчить про те, що наперекір не дуже сприятливій
долі ти і в науковій, і в суспільно-громадській діяльності досяг більшо
го, ніж будь-хто інший серед русинів-українців Словаччини. Чого б ти
V

517 Skurla М. Svedok Podduklianskebo kraja. Ivan Humenik- diplomat, publicista, kultfuny
cinitel'. - Presov, 20 І О. - 222 s.
518 Маrочій П . Р. , Поп І. Енциклопедія історії та культури карпатських русинів. Ужгород, 201 О. - С. 688.
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Із сімейного життя. Справа: невістка Луція, син Олесь, Микола,

внук Адамко, дружина Магда. Пряшів, серпень,

201 бр.

ще хотів досягти у житті?

Я стараюся бути реалістом. Знаю, що біологічний вік призупинити не
можна, а це торкається передусім пам'яті, яка вже зараз не служить мені

так, як би хотілося. Забуваю. Я свідомий того, що вже не створю нічого
нового, та хотілось би завершити деякі розпочаті роботи, для яких вдалося
•

•

накопичити чимало матер1ал1в.

Та мрії не покидають мене навіть на порозі 80-річчя.
У глобальному сенсі мрію про те, щоб не було війни або іншої ката
строфи. У вужчому плані мрію про те, щоб Україна вийшла із сучасних по•

•

•

•

•

л1тичних, економ1чних, соц1альних та 1нших негараздrn

•

1 стала не литтте на

папері, але й у дійсності демократичною державою у сім'ї європейських
держав.

У найвужчому сенсі мрію про те, щоб ця наша спільна книжка вийшла
до мого 80-ліття, тобто до 20-го лютого

2016 року.

А що після твого ювілею?

Може це буде нескромно, але хотів би побачити хоча б перші книжки
,,Вибраних творів'' Миколи Мушинки, розкиданих у різних періо. . . . . _ ._

_ _ _ _ _ ._ _._ _._ ,

і неперіодичних виданнях кількох країн. А ,,вибрати'' є з чого! Та це вже
буде залежати не від мене, а від моїх нащадків.

Дякую тобі за розм,ову.

Пряшів,
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20 листопада 2015

року.

Частина шоста

Post scriptum
Ця книга мала вийти друком до твого крутого ювілею, тобто до
лютого

2016 року.

20

З різних причин, ми не встити видати ії своєчасно.

Було б гріхом у ювілейній книжці, не описати святкування твого
80-ліття. Отже, як ти, як об'єкт цього святкування, оцінюєш його?
Святкування мого 80-ліття мало дві основні частини. Перша відбулася
в день мого ювілею

20

лютого у прятттівському ресторані ,,Молодість'', де

і раніше відбувалися наші сімейні свята: ювілеї, весілля тощо. Цього разу
там зібралася моя рідня та найближчі друзі - чоловік сто.

25-26

лютого в актовому залі Закарпатського художнього інституту

ім. Ерделі, заповненому до останнього місця, відбулася міжнародна на
уково-практична конференція на тему

тлі доби t,, в роботі якої брало участь

,, Микола Мушинка: портрет на
60 доповідачів, половина з яких

доповідала про окремі ділянки мого життя й діяльності

519 •

Мені, як винуватцеві цього святкування, незручно писати про самого себе,
тому прошу тебе, як учасника обох подій, описати їх хід та зробити оцінку.

Найближчі родичі на святкуванні 80-ліття М Мушинки у Пряшеві.
Справа: дружина Магда, Микола, син Ігор, невістка Ліда, син Петро,
невістка Таня.

519

Доповіді вийдуть окремим збірником.
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!

Частина учасників

святкування 80-ліття
М Мушинки у Пряшеві

20. 2. 2016.
Чтzен сільради с. Курів
Мілан Буйда вручає ювілярові

його портрет (див с.

264).

Частина учасників святкування 80-ліття М Мушинки
в Ужгороді

--

25.2.2016

-
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·,

Частина учасників наукової конференції до 80-ліття М Мушинки
в Ужгороді.

Мені

довелося

побувати

на

святкуваннях

життєвих

ювілеїв

багатьох людей, однак з такою пошаною, яка дістшzася тобі у Пряшеві
та Ужгороді, я ще не зустрівся. Найбільше вразив мене факт, що це
не була пошана ,,на замовлення'', а абсолютно природня, неви.м,ушена.
З кожного виступу було видно, що люди люблять, поважають і
шанують тебе. Та оскільки це був твій ювілей, а у книжці будуть твої

відповіді на мої запитання, мене і читачів цікавить твоя оцінка цієї
ва:нсливої життєвої подіі:

Отже: Як тобі вдмося зосередити таку масу людей на обох части
нах, святкування?

Мушу сказати, що я майже не був причетний до їх підготовки.

Пряшівську частину організували сини Ігор та Олесь, під ,,наглядом''
дружини Магди. Саме вони були ініціаторами підготовки книги наших

з тобою інтерв'ю

,, У

всякого своя доля''. Якось два роки тому до мене

підійшов син Олесь: ,,Тату, скоро тобі стукне вісімдесят. Нагода, аби
на твою пошану видати науковий збірник. Ніхто з українських вчених

Словаччини не написав стільки наукових праць як ти. Якби ти був на

роботі, про такий збірник подбав би твій працедавець або твої колеги.
Але ти вже на пенсії. Не чекай, що хтось у Пряшівському університеті
візьметься за упорядкування такого збірника. Це зробимо ми, твої сини

під керівництвом нашої мами. Назви людей, яких ти би хотів мати у
збірнику на свою пошану!''

Оскільки об'ємний збірник наукових праць до мого 60-ліття був
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виданий

1998

році

5 20

, я не вважав доцільним видавати ще один збірник,

а запропонував синам підтримати видання книжки-інтерв'ю ,,У всякого
своя доля''. Вони охоче погодилися, але попросили мене визначити у сво

їй адресній книжці людей, які б до цієї кнИЖКИ внесли короткі вітання.
Я визначив приблизно

60 людей, з яких на заклик сина Олеся відгукнулися

56, що мене приємно здивувало й потішило

521

?

Підготовка пряшівської зустрічі теж проходила без моєї допомоги.
На письмове запрошення синів до Пряшева прибули усі мої родичі: троє
синів з дружинами, шестеро внуків, брат і сестра з родинами, старостиха

села Курів з чоловіком, друзі з України, Сербії та Польщі. Не зміг приїхати

лише наймолодший брат Дмитро та його сім'я.
Чому?

Сумна та болюча історія. Дмитро народився у
матері вже минув

41

1948

році, коли нашій

рік. Коли бабуся почала робити пелюшки із старого

ганчір'я, брат Петро зауважив: ,,Уж нас буде веце як апостолів, бо баба друт

ряндьr на пелюхь1''. (До того часу нас в сім'ї було дванадцять). Ми, діти,
були переконані що народжувати буде тітка Ганна, на десять років молодша
від мами, бо дивлячись на маму, не можна було помітити вагітність. Та
на наше велике здивування народила мама. Це було малесеньке дитятко.
Досвідчена баба повитуха показала нам його на долоні, і сказала, що з
••V

• V

•

такою малесенькою дитиною вона у сво1и акушерськ1и практиц1 ще не

стикалася. Немовля виглядало як маленька лялька, але росло дуже швидко

і стало улюбленцем сім'ї. Сестра і три брати вилетіли з рідного гнізда,
а Дмитро, як наймолодший, залишився ,,на rаздівстві''. Закінчив сіль

ськогосподарський технікум і став професійним хліборобом: спочатку
зоологом сільськогосподарського кооперативу в Курові, пізніше

-

праців

ником підсобного господарства цього кооперативу. В Курові одружився,
мав четверо дітей. Разом з батьками і найстаршим сином Мартином на
батьківському ,,фундуші'' побудував гарний будинок і зразково дбав про
обох батьків аж до їхньої смерті.

Вже будучи на пенсії, він несподівано захворів. Діагноз: рак легенів
та шлунка. За кілька днів до мого дня народження я із сестрою Анною
та їі дочкою відвідав його у бардіївській лікарні. Він був у дуже важкому,
майже безнадійному стані. У великих болях. Говорити вже не міг, однак
комунікував з нами: кивком голови висловлював згоду або заперечення.
Прощаючись з нами, заплакав.

Та напередодні ювілею ми довідались, що стан його здоров>я покращав:
почав ніби їсти і комунікувати. Цю звістку нам підтвердили й курівчани,
які прибули до Пряшева привітати мене зі святом. Ми дуже зраділи. Та
вранці наступного дня нам подзвонив його син Мартин повідомивши про
те, що батько упокоївся увечері

520

20

лютого, прийняв111и перед тим Святі

Благовісник праці. Науковий збірник на пошану академіка Миколи Мут11инки, д-р філ.
наук. Упорядник М. Зимомря. -Ужгород- Прятттjв,

521

Див. самостійна частина цієї книжки, с.
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277-358.

1998. - 437 с.

Похорон брата Дмитра в Курові.

Тайни. Поховали ми його у вівторок

23

лютого. Нехай буде йому легкою

рідна курівська земля!
Тут можна говорити про ,,щастя у нещасті''. Ти, не порушуючи

традицію, зм,іг достойно попрощатися з умираючим, братом, віддати
шану його пам 'яті на похороні та відсвяткувати свій ювілей.
Як це не парадоксально, смерть і похорон брата була його своєрідним
подарунком до мого ювілею. Якби він умер на день раніше, довелось

би відкликати сімейне святкування у Пряшеві, бо, згідно з народною
традицією (а я є не лише прихильником, але й пропагатором традицій)
не можна веселитися, коли в сім'ї покійник, тим більше

-

рідний брат.

Якби він умер на день-два пізніше, я б не зміг взяти участь в ужгородській

конференції. Не бути на похороні брата я б не міг. А ювілейна конференція
без ювіляра теж була б не повною. Та сталося так, що я, не порушуючи
споконвічні традиції, зміг відсвяткувати своє 80-ліття у Пряшеві, бути
присутнім на похороні у Курові та на ювілейній конференції в Ужгороді.
Такий збіг обставин, можна вважати справжнім чудом.
Та повернітнся до веселішої теми. Ти задоволений святкуванням?

Підготовка обидвох частин, як я вже згадував, відбувалась без моєї
участі. Всю пряшівську частину взяли на себе сини Ігор, Олесь та дружина
Магда. Якщо я запитував у них щось про підготовку, вони відповідали: ,,Ти
у це не втручайся! Це наша справа''.
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Фігурина М Мушинки в курівському національному вбранні.

Художниця Марія Скакандій. Олійний портрет М Мушинки.
Художниця Катерина Спішакова.

,,Старостою'' пряшівського свята був син Ігор, і, мушу сказати, що зі

своєю функією він справився бездоганно. Приємною несподіванкою для
мене була участь закордонних гостей: з Ужгорода (Наталка, Іван та Андрій

Ребрики) з Івано-Франківська (Ганна Карась та Віолета Дутчак), із Нового
Саду (дюра Латяк, Яким Грубеня, Янко Рамач та Олександр Сабадош) та
із Польщі (о. Михайлишин).

Ювіляра з 80-літтям тортою у формі книжки вітають:
сестра Анна, ії дочка Анна та внучка Atama.

!
'!

І
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Квітам і подарункам не було кінця-краю. З Ужгорода привезли мені до
Пряшева мій зменшений трьохрозмірний скульптурний портрет (фігуру)
•

•

•

•

в кур1вському нац1ональному костюм~, в якому я часто виступаю на сцен~.

(Чудова робота художниці Ольги Скакандій). Портрет олією на полотні
подарувала мені сільрада Курова. (Робота художниці Катерини Спішакової).
Урочистий обід розпочався молитвою з благословленням о. Михайли
шина. Культурна програма була більш-менш імпровізованою, однак для
мене (і, напевно, для публіки) надзвичайно вражаючою. Майстер гри на
аерофонних інструментах Михайло Сметанка потішив мене й публіку
грою на фуярі, лірі й кількох видах сопілок. Внучка Михаела із сестрами
Світковими

-

віночком народних пісень, іванофранківські гості

-

піснями

у супроводі бандури. Із Курова автобусом приїхав фольклорний колектив
,,Курівчанин'', заснований з моєї ініціативи (і при моїй активній участі
в ньому) у

1973

році. Колектив привітав мене одною з перших програм

,,Лущання'' (масляна) та віночком курівських пісень, серед яких був і
гімн колективу ,,Курів то селечко межи гороньками'' (слова мої, мелодія

народна). Програма була прекрасною! Та й промови гостей були короткі і
щирі - без зайвого пафосу. Я був надзвичайно задоволений.
А як тобі сподобалась друга частина святкування, яка відбулася че
рез п 'ять днів в Ужгороді?

В Ужгороді, як я вже говорив, до мого ювілею влаштували міжнародну
наукову конференцію, теж без мого відома й участі в ії підготовці.
Організатором конференції був Закарпатський художній інститут (нині
вже Академія), де я вже кілька років підряд читаю спецкурс ,,Культурологія
української діаспори і ії участь у відродженні Закарпаття'' та беру активну
участь у щорічних ,,Ерделівських читаннях'' інституту. Душею дводенної
конференції була проректор інституту Наталія Ребрик.

На пленарному засіданні мене привітали високі представники області:
ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка,
консул Словаччини в Україні Янка Буріанова та інші поважні гості. У

конференційному залі відбулася виставка моїх книжок та матеріалів про
мене і мій внесок в українознавство. Від Національної академії наук в Києві
привітав мене директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Микола
Жулинський. Він же зачитав головну доповідь ,,Невичерпшzьність: акаде.мік
Мушинка,, та вручив мені орден НАН України

,, За професійні здобутки ''.

Увечері того ж дня в ужгородському Ляльковому театрі відбувся
урочистий концерт на мою пошану. Мене з дружиною посадили в ложу

звідки я спостерігав за чудовим концертом Закарпатського народного хору
під керівництвом Наталії Петій-Потапчук.
На початку концерту найвищий представник області

-

голова Закар

патської державної адміністрації Геннадій Москаль вручив мені орден

Закарпатської обласної ради та Закарпатської державної адміністрації ,, За
розвиток Закарпаття'(. Потім пісні, танці і музика Закарпатського хору
•

чергувалися з в1таннями.
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Святкування 80-ліття в Ужгороді
відкрwzа проректор Закарпатського
художнього iнcmurnymy Наталія
Ребрик. Від імені Закарпатської
обласної· адміністрації. орден

,, За розвиток Закарпаття,, вручив
ювілярові ії голова Геннадій Москаль.
І пряшівську, й закарпатську частину святкування знімала кошицька

студія телебачення (режисер Люба Кольова, оператор Ладіслав Чікі). Їх
телерепортаж побачили сотні тисяч телеглядачів Словаччини та Украї
ни. Подібний телефільм до мого ювілею передавала і київська телестудія
,,Рада'' (режисер та оператор Богдан Барбіл).
Уже після ювілею (у середині травня) до Прятттева завітала група
журналістів київського телеканалу ,,Правда - тут'', яка протягом трьох днів
зняла про-мене документальний телефільм (у двох частинах) у рамках серії

,,Видатні українці'' (спонсор Левко Лук'яненко, режисер Надія Никольникова,
автор текстів Григорій Прилутський, оператор Олексій Кальний).

Мій ювілей було широко відзначено у пресі України, Словаччини та
інших країн. Микола Жулинський після повернення з Ужгорода у Київ
у центральній українській газеті опублікував велику статтю до мого

ювілею

522

• Статті про мене з'явилися і в низці обласних газет України.

У Братиславі мій ювілей відзначив часопис

у Празі

V

- Cesky lid''

524

та ,,Пороги'' 525 , у

523

,,Slovensky narodopis'' ,
Пряшеві - ,,Дукля'' 526 та ,,Нове

522 Жулинський М. Український пастир культури і науки Микола Мушинка // Українська
літературна газета. - 23.4.2016. -No 8. - С. 16-17.
523 Кrekovicova Е. Prof. PhDr. Mikulas Musinka, DrSc. (*20. 2. 1936) // Slovensky
narodopis. - Bratislava, 2016. - С. 1.- S. 68-70.
524 Valaskova N. Mikulasovi Musinkovi k narozeninam // Narodopisna revue. - Praha, 2016.
-С. 1. -S. 73-75.
525 Від України ми вже не відречемося. Розмова з академіком Миколою Муmинкою до
його ювілею. Пороги. -Прага, 2015. - No 12. - С. 6-10.
526 Бабота Л. Життя прожити - не поле перейти (До ювілею Миколи Мушинки) // Ду
кля. - Пряшів, 2016. - No 1. -С. 30-35
V
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,

.
І

'

]

житгя''

527

, у Торонто - ,,Шлях перемоги'' 528 та кілька інших газет і журналів.

Признаюся, що такого широкого й урочистого відзначення мого ювілею
•

•

•

я н1 у сн1 не спод1вався.

До свого ювілею ти одержав кілька відзнак, дипломів та похвш~ьних
грамот від різних установ та організацій. Які з них тебе найбільше
nomiшwiu?

Потішили усі, бо це, наочне визнання моєї праці. Більшість з них
художньо оформлені

-

в ошатних дошках або вставлені в рамки за склом.

Однак на стінах нашої квартири для них немає місця, бо стіни обвішані
картинами. У моїй бібліотеці вони (разом з попередніми дипломами та
похвальними грамотами) впритул займають цілу полицю.

Ось, відзнака Національної академії наук України ,,За професійні
заслуги'', супроводжувана вітальним листом, власноручно підписаним
трьома академіками

-

найвищими представниками Президії НАНУ: Пре

зидентом Б. Є. Патоном, Головним ученим секретарем В. А. Богдановим та
Академіком-секретарем відділення літератури, мови та мистецтвознавства
М. Г. Жулинським. У листі, між іншим наведено:

,,Знаємо Вас як невтомного вченого-енциклопедиста, людину неви
ч_ерпного творчого ентузіазму, життєствердного оптимізму і високоі·

шлях,етності

ду.ху,

багатогранного

науковця,

перу якого

сам,обутні дослідження в царині фольклористики,
літературознавства

належать

етнологіі: історіі:

і мистецтвознавства. Діапазон Ваших наукових

зацікавлень вражає, як і Ваш життєвий шлях, ознам,енований несхитною

вірністю обраним ідеалам,. У Вашій особі поєдналися природна скромність
та інтелектуальна глибина, емоційна відкритість педагога-фольклориста

і філософсько-медитативна зосередженість вченого академічного рівня.
Ваше ім 'я нині відоме не лише в Украіні, а й далеко за ії межам,и ''.
Подібних оцінок, почесних грамот, дипломів та листів подяки від
офіційних установ до мого 80-літгя було майже три десятки: від Посольства
України у Словацькій Республіці, Посольства України в Чеській республіці,
Генерального консульства Словацької республіки в Ужгороді, Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України в Києві,

Інституту народознавства НАНУ у Львові, Інституту літератури ім. Т. Г.
Шевченка у Києві, Інституту історії НАНУ у Києві, Наукового товариства
ім. Шевченка в Україні, Товариства ,,Просвіта'' в Ужгороді, від мерів міста
Пряшева та Свидника, Самбірської міської ради, Закарпатської організа

ції Національної спілки письменників України, Закарпатського худож
нього інституту, Товариства зв' язків з українцями за межами України, від
Центральної ради Союзу русинів-українців Словаччини, Музею української
культури у Свиднику, кількох університетів в Україні та Словаччині тощо.

527 Бірчак І. Академіку Миколі Мушинкові- 80 (Як він зміг піднятися ви1т~е, дійm далі і
зробити більше?) // Нове життя. - Пряшів, 2016. - No 4. -С . 1-2.
528 Сірка Й. Подвійний ювілей Миколи Мушинки // Новий шлях. Канада, 24 березня
2016. - С. 10.
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Части1-1а дипломів, вруче1-1их М Муши1-1ці.

У зв 'язку з ювілеєм тебе обрали ПочеснUJН доктором

(,,Doctor honoris

causa) Дрогобицького державного педагогічного університету. Якщо не
помш,яюся, це вже п 'ятий університет в Україні, який вшанував тебе
таким престижнUJН титулом.

•

Раніше такий титул я отримав від Ужгородського
університету,

університету

,,Острозька

академія''

•

нац1онального

та

Кам'янець-

Подільського національного університету ім. В. Стефаника.
А коли і чому тебе обрали Почес
НUJН доктором Дрогобицького держав
ного

педагогічного

•

•

унzверситету

ІМ.

LФранка?

Диплом

мені

ректор

j

університету проф. Надія Скотна 26-го

]

травня

J

2016
••

науково~

вручила

р. в рамках міжнародної

конференції

письме1-11-1ик,

,,Іва1-1

уче1-1ий,

Фра1-1ко

ради університету
у розвиток 1-1ауки,

Украї1-1и ''

(так

,, За

вагомий в1-1есок

культури

наведено

в

Диплом Почес1-1ого доктора
Дрогобицьког0Держав1-1ого

педагогіч1-1ого у1-1іверситету
ім. І. Фра1-1ка.

І

J

1

громадський

діяч'' на урочистому засіданні Вченої
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j

•

та освzти

дипломі).

І

Урочиста інаугурація М Мушинки Почесним доктором

Дрогобицького державного педагогічного університету.
Разом з двома варіантами диплому (латиномовним та україномовним)
•

мен1

вручили

V

•

сигнальнии

,,Микола Мушинка-Dосtоr

прим1рник

honoris causa.

••

видано~

•

ун1верситетом

книги

Бібліографія'', яка містить мою

інавгураційну лекцію ,,Ровесник Івана Франка Никифор Лещишак та
його збірка лемківських народних пісень'' та

1675 бібліографічних позицій.

Церемонія вручення була надзвичайно урочистою: розпочалася гімном
України та піснею

,,Gaudeamus igitur'' у виконанні університетського хору.

Я та всі члени Вченої ради були одягнені у середньовічні мантії.
Подібним способом тебе вшанували
й в Ужгороді.

Про

ужгородську

конференцію,

присвячену моєму 80-літгю я вже говорив.
Певним ії продовженням було відзначення

мого ювілею в Карпатському університеті
ім. Августина Волошина
на

урочистому

20

засіданні

травня. Там
Вченої

ради

університету ректор, академік Віктор Бедь,
вручив мені орден Августина Волошина.
При цій нагоді я виголосив інавгураційну
промову,, Станіслав та Софія Дністрянські
і іх зв 'язки із Закарпаттям,''.

Орден Авrустина Волошина
Карпатського університету ім. Волошина.
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•

Ректор Карпатського університету ім. Волошина академік Віктор Бедь
та свіжий лауреат Ордена А. Волошина М Мушинка на урочистостях
в Ужгороді

20. 5. 2016 р.

Ти згадував подарунки, які дістш~ися тобі у зв'язку з 80-літтям.
Та й ти не зш~ишився у боргу перед Україною, подарувавши їй свою

колекцію картин Олекси Новаківського. Чому ти вирішив зробити
такий ,,королівський'' подарунок?
Як я вже згадував колекція картин найвизначнішого українського

живописця-імпресіоністапершоїтретини:ХХ:століттяОлексиНоваківського
(1872-1935) була найбільшим моїм багатством в ділянці образотворчого
мистецтва. У 1974 році вона опинилася на аукціоні в Празі, де я, як єдиний
учасник аукціону, купив усі картини оптом. Згодом колекція збільшувалася

і зросла на п'ятдесят творів. Її попередні власники Іван Голубовський

(1878-1957) та його дочка Галина Стон-Балтарович (1913-1973) мріяли
про те, що коли настане незалежна Україна, вони повернуться з еміграції
на батьківщину і подарують їй свій скарб, аби хоч частково надолужитти
втрати, спричинені українському образотворчому мистецтву радянською

комуністичною владою 529 • На жаль, вони обоє умерли в еміграції не до
чекавшись незалежності. Я вважав моральним обов'язком виконати їх ба
жання. Подолавши немалі перешкоди, пов' язані з перевезенням картин у

Львів, я 23 травня ц. р. на відкритті виставки моєї колекції у Львівському
меморіальна-художньому музеї О. Новаківського подарував Національному
529 За неповними даними лише у 1952 році із художніх творів спецфонду Національного
музею у Львові, вилучених до спецфонду Львівської бібшотеки АН УРСР було
фізично знищено 1728 художніх творів т. зв. ,,буржуазно-націоналістичного,
контрреволюційного та антирадянського характеру'', в т. ч. 73 твори Олекси Нова
ківського (Арофікін В., Пасоцька Д. Каталог втрачених експонатів Національного
музею у Львові. - Київ, Львів, 1996. - С. 33-34, 75).
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Репродукція Дарчої грамоти Миколи та Магди Мушинків,
якою вони подарували Національному музеєві у Львові 50 картин
О. Новаківського та інші речі. 2016 р.
музеєві у Львові ім. А. Шептицького (до складу якого входить і Музей
Новаківського) не лише п'ятдесят картин О. Новаківського, але й останню
його палітру з двома пензлями, серію фотографій із сімейного альбому

Голубовських та свій скульптурний портрет (бюст) роботи Е. Миська. Та
ще й

400 примірників каталогу виставки.

Твоя колекція картин Олекси Новаківського, як вже було сказано,
є найбільшою колекцією картин класика українського образотворчого
мистецтва поза межам,и України. Ти вже згадував і про історію ії при

дбання, і про Олексу Новаківського, і про попередніх власників колекції

- Івана та Гш~ину Голубовських,, і про ії виставки в Україні та світі,
і про ії високу оцінку такими мистецтвознавцями як Святослав Гор
динський, Володимир Овсійчук, Люба Волошин. Чи не важко було тобі
розлучатися з творам,и цього художника?
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М Мушинка (в центрі) із студентам,и літньої школи русиністики біля
пам, 'ятника Никифору Дровняку у Криниці. Червень,

201 бр.

Важко. Дуже важко. Так як батькам важко розлучитися з доросШІМИ дітьми.
Любиттт їх, але знаєш, що вони вже здібні

.~-гm-.ттся на власні крила і ві,1 (11уска

єш їх з рідного mізда. Мої ,,діти-картини((' на щастя, не сиділи дома, але побу
вали у багатьох містах України, Чехії, Словаччини, Америки, Канади. І завжди
у повній кількості повернулися ,,додому~(, тобто до нашої прятттівської хати, де

ми не мотли навіть на стіни їх розвітттати, бо стіни усіх кімнат і коридорів за
повнені

·-=.:=. . . .А.-"

,

не меюu ц·

~-~ картинами. Виникло rштання, що з ними?

Після сімейної наради ми вирішили подарувати їх туди, де значна частина з
них була створена - у Львівський Художньо-меморіальний музей Олекси Но
ваківського, який для художника від

1913 до смерті 1935 року був квартирою,

майстернею й осідком його художньої пшоли. Згідно з договором з дирекцією
музею там картини будуть становити окреме ціле - ,,Колекція Миколи Муш,ин
ки rr і будуть експонуватися на постійно діючій виставці разомз

· :::::::

екс

понатами художника: палітрою, пензлями, фотографіями та бюстом їх остан
нього власника роботи скульптора Еммануїла Миська, який створив чудовий
скульmурний портрет Олекси Новаківського, що експонується в музеї.
Про твою колекцію творів О. Новаківського ми вже з тобою говори
ли. Будь ласка охарактеризуй ії коротко. В чому полягає ії цінність для

украінської культури, зокрема мистецтвознавства?

Їі цінність полягає перш за все в тому, що вона охоплює творчість О. Нова
ківського від закінченням ним Краківської Академії красних мистецтв на по
чатку ХХ століття по його смерть у

1935 році. Це -

олійні портрети членів сім'ї

Голубовського: Івана, його батька Сшzьвестра, дружини Ядвіtи, сестри Леон
тини та дочки Галини. Ними художник віддячувався за своє восьмимісячне
перебування перебування в родині Голубовських у селі Бротттнів на Львівщині.
Далі це жанрові картини: ,Дроцесія в селі Moгwzu((' ,,Збирання картоплі~(

''
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'
'

'

'
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'

І

.,;•

'

•
1

'

та картиини на релігійні теми: ,,Серце Ісуса(( та ,,Свята родинаr.r._ Є в колекції

кілька пейзажів: ,,ЗИJWовий пейза:жr.t, ,,Захід сонцяr.t, ,Гірський потік rr, ,,Кре
ховичі rr,

Осмолода ,,, ,,Зеле.м, 'янка ,r, ,,Гори синьо-зелені,,, ,,По злочині r,_ Цін

,,

ним є ,,Автопортретr, О. Новаківського з
•

•

•

1909 року.

Рідкісними є дві аква-

•

•

рел1: проекти великодmх лист1вок з нац1онально-патр1отичною тематикою

(писанка, Божа Матір в гуцульському одязі з дитиною, Січові стрільці).
З графічних творів це - портрети митрополита Пlептицького, три
шаржі на Іларіона Свєнціцького, начерки до ,,Ярослава Осмомислаr.r.,
,, В 'ізду Богдана Хмельницького до Києва~t, портрету Василя Барвінського,
'' Пробудження, ,, Лєди rr ТОЩО.
На святкуванні 25-ліття Незш~езкності України у Пряшеві 24 серп
ня ц. р. я довідався, що Президент України Петро Порошенко нагоро

див тебе ювілейноюмедштю

,,25 років незш~ежності

України''.

Це повідомлення для мене було несподіванкою, а оскільки воно було
сказано неофіційно, я сприйняв його як жарт. Та мені показали в інтернеті

,, Указ Президента

України № 340/2016 Про відзначення державними на
городами України громадян іноземних держав від 22 серпня 2016 року ,r, де
чорним по білому написано: ,,Нагородити відзнакою Президента Украї
ни-ювілейноюмедшzлю

,,25 років незшzежності

Украіни,r

Миколу- голову Асоціаціі·украіністів Словаччини та

...

МУПІИНКУ

... НЕВРЛОГО Мико

лу - вченого, Словацька Республіка''. Я негайно подзвонив М. Неврлому, а
•

•

в1н теж н1 про що не знав.

А за що вам, дістш~ася така нагорода?
В тому ,,Указіtr. написано:

,, За

вагомий особистий внесок у зміцнення

міжнародного авторитету Українськоі· держави, популяризацію ії істо
ричної· спадщини і сучасних надбань та з нагоди
25-і.річниці незшzежності Украіни rr.

В інтернеті було так сам,о повідомлення,
що ти був членом журі новозаснованої Між
народної прем,ії імені Івана Франка. Скажи
щось ближче про цю прем,ію та церем,онію ії
вручення.

Згідно зі Статутом ,,Міжнародна премія іме
ні Івана Франка, заснована у червні

2015

року, є

,, почесним визнаннЯJt,,t вагомих здобутків та зна•

•

••

•

чних заслуг науковцzв у гшzузz украzнzстики та

соцішzьно-гуманітарних наукrr_ Вона присуджу

ється щороку в одній з двох номінацій:

,, За ваг0-

Відзнака Президента Украіни - Ювілейна
медшzь ,,25 років незалежності Украіни''
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.,1uz, внесок у розвиток україністики,, та,, За визначний
розвиток соцzально-гуманzтарних наук .
•

.

•

особистий внесок у

ff

Роботи, подані на конкурс, оцінює міжнародне журі, до складу якого
•

••

входять дванадцять вчених р1зних кра1н з науковим ступенем ,,не нижче

доктора наукtt. Номінує їх Благодійна організація ,,Міжнародний фонд

Івана Франка(t (голова

-

Роланд Тарасович Франко

-

внук Івана Франка) .

Цього року до складу журі входили двоє науковців зі Словаччини: Мирос
лав Сополига - директор Музею української культури у Свиднику та я - як
голова Асоціації україністів Словаччини.
А в чому полягш~а Ваша робота як членів журі?
Цього року на конкурс Премії Івана Франка було подано чотирнадцять

робіт. Основна частина з них була надіслана членам журі електронною

поштою. Їх кількість постійно знижувалася ,,відсіюванням(t робіт, які не
повністю відповідали критеріям премії. На заключне засідання журі, яке
відбувалося 4-5 серпня ц. р. у стінах Інституту славістики Віденського
університету (де колись габілітувався на доктора наук Іван Франко) по
трапило шість праць, з яких таємним голосуванням членів журі найбільше

балів набрала монографія Верховного Архієпископа-емеріта Блаженного
Любомира Гузара ,, Андрей ПІептицький - Митрополит Гшtицький (І 90 І -

1944) -

провісник екуменізму,,_

Члени журі Міжнародної премії І. Франка перед пам'ятником
І Франка у Відні 5 серпня 2016 р.

'.

·•

·І

~

•

І

1
1

1
..J
.і

.
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Роланд Франко, Ярослав Гарасим та М Мушинка
на сцені Народного дому в Дрогобичі 27 серпня 201 бр.

Із засіданням журі у Відні була поєднана екскурсія слідами І. Франка
у Відні, відвідини Церкви св. Варвари, пам'ятника І. Франка, прийняття
у Посольстві України в Австрії тощо.

Урочисте вручення премії відбувалося

27

серпня в день народження

Івана Франка у Дрогобичі. Оскільки лауреат через стан здоров' я не зміг
прибути у Дрогобич особисто, премію від його імені перебрав єпископ

Самбірсько-Дрогобицької єпархії Українсько-греко-католицької церкви
владика Ярослав (Прозир).

Усе це відбувалося у надзвичайно урочистій атмосфері у великому залі
Народного дому м. Дрогобича. Від імені міста гостей привітав міський
голова Тарас Кучма, від імені Дрогобицького державного університету

ім. І. Франка ректор Надія Скотна, від Міжнародного фонду І. Франка

-

його голова Роланд Франко та директор фонду Ігор Курус. Мені була на
дана честь виступити від імені членів журі та експертної групи. У ході
святкування я дав українському радіо та телебаченню кілька інтерв'ю.

Тексти усіх виступів були заздалегідь опубліковані у спеціальному бюле
тені українською та англійською мовами 530 •
У художній програмі виступив Академічний симфонічний оркестр

Львівської обласної філармонії, виконавши Гімн України, пісні, симфонії
530 Міжнародна премія імені Івана Франка. Бюлетень. - Ivan Franko intemational prize.
Bulletin. - Дрогобич, 2016. - 96 с.
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Репліка медалі Премії Івана Франка,
яку одержали члени журі

та кантати на слова І. Франка. Був це і справді високохудожній концерт

-

достойне завершення Року Івана Франка в Україні.
Церемонія вручення була поєднана з екскурсією членів журі та поваж
них гостей до Музею Івана Франка в його рідні Нагуєвичі, покладанням
квітів до пам'ятників І. Франкові в Нагуєвичах і Дрогобичі, урочистим

концертам біля пам'ятника І. Франка в Дрогобичі та презентацією моно
графії лауреата премії в університеті.
Все це було достойним внеском у святкування Року Івана Франка
в Україні.
Із Дрогобича і ти повернувся з медштю.

Це була репліка медалі Премії Івана Франка, яку одержали члени журі,
,, як прояв вдячності за участь у роботі Міжнародної ради експертів
Міжнародної премії Івана Франка ,r (так наведено у супровідному ,Дер
тифікаті~~), правда, не в золоті і без фінансової нагороди.

Отже, і наше

,,Post scriptum'' наблизилося

до кінця. Я переконаний,

що наша з тобою розмова підтвердила, що характеристика дана
тобі в дипломі лауреата пре..м,ії Фонду Тараса Пlевченка зовсім не

перебільшена. Більше того, своїм,и працями, опублікованими у різних
країнах,, часто під псевдонімами, криптонімами та чужuми іменами,
ти довів, що і у найважчих життєвих обставинах, ти віддавав усі свої

душевні сили на вівтар розвитку украінської науки і культури.
Незшzежна Украі"на по заслузі оцінила твою працю. Я вірю в те, що
ми невдовзі побачuмо і кількатотомне видання твоа праць з різних
ділянок украі"ністики.

А поки що бажаємо тобі доброго здоров'я, щоб ми і надшzі могли
зустрічатися так як досі. Щасти тобі на многая і благая літа!

Прятттів,
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1О вересня 2016 року.

ВІТАННЯ ДРУЗІВ І КОЛЕГ

АТАМАНЕНКО Алла, д-р іст. наук, професор,

'•о.і'-<::

директор Інституту дослідження української

діаспори, декан факультету міжнародних відносин
Націонал,ьного університету

,, Острозька академія''

Сердечні вітання ювілянтові

Є на земній кулі люди, які по собі залишають помітний слід своїм вне
ском у розвиток національної, а відтак і світової культури. Саме до таких

Людей, наділених надзвичайними талантом та величезною працездатніс
тю (без цього поєднання немає успіху), любов'ю до України та малої їі
частини, що перебуває у складі Словаччини, належите й Ви.

З величезною приємністю згадую наше спілкування, прогулянки Ост
рогом та Прагою

[ ... ]

Щастя, коли на життєвому шляху трапляються такі

Особистості як Ви, шановний Ювілянте! Бо Ви

- унікальна Людина. Щи

рий, відкритий до спілкування, добрий, уважний до потреб інших. І, як на
мене, багато років поруч з Вами є Ангел-Хоронитель

-

пані Маrда. Ваші

відносини двох завжди молодих душею осіб, які я мала честь і задоволен-

.

.

.

.

'-'

.

ня спостер1гати п1д час наших нечастих зустр1чеи протягом к1лькох роюв,
викликають щире захоплення.

Бог дав Вам дар знаходити людей із напівзабутими іменами і поверта
ти ці імена Батьківщині та світу. Ви скористались цим даром якнайповні
ше. Повернутих історії та науці імен є десятки, а робота над вивченням
••

••

•

• ••

1х спадщини є прикладом ун1кально1 методолог11 наукового пошуку, коли

.

.

'-'

.

досл1дник часом як справжн1и детектив встановлює м1сцезнаходження

здавалося б назавжди втрачених для науки матеріалів, по крупинкам від

творює біографії вчених, літераторів, митців, а то й історію цілих науко
вих інституцій (зокрема, Музею Визвольної Боротьби України в Празі).

Знайдені Вами архівні матеріали та мистецькі твори Ви щедро передаєте
до державних архівів та музеїв, де ці скарби стають доступними іншим.

Ви піклуєтесь збереженням історичної пам'яті народу, імен визначних
представників української історії та культури як в Україні, так і за і-і меж

ами. Зберігаючи пам'ять про інших, Ви безкорисні, не вимагаєте нічого
для себе, а власний архів плануєте передати до державної бібліотеки. При
цьому Ваш дім завжди відкритий для тих, хто мав би скористатись уні
кальними матеріалами Вашого особистого архіву при підготовці власних
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наукових студій

а таких молодих та починаючих або досвідчених й обі

-

знаних були десятки за роки Вашої наукової праці. Людина енциклопедич
них знань, Ви завжди охоче ділитеся ними, ніколи не боялись і не боїтеся
•

•

•

V

••

••

висловлювати власну думку, в1дмІнну вІд загальноприинято1 чи озвученоІ.

Старанно і наполегливо збирали Ви фольклорні матеріали, які попо••

внили скарбницю української мови та культури. Іздили в експедиції, записували те, що могло піти в небуття ... Ви багато років були нев'їзними
до України та дисидентом в Чехословаччині. Але зуміли і тоді займатись

улюбленою справою, хоч і випасали худобу чи кочегарили замість науко
вої чи викладацької праці. При цьому ще й мандрували по Європі, відвід
уючи членів родин відомих або забутих ,,героїв досліджень''. . . І завжди

намагались опублікувати Ваші дослідження та унікальні матеріали

-

спо

чатку закордоном, потім і в Україні.

А ще

- небагато вчених як Ви приїздить в Україну на конференції чи

для читання лекцій з повнісінькими валізками книг для бібліотеки універ
ситету (як це бувало не раз в Острозькій академії) чи й до Національної
бібліотеки України ім. В. Вернадського ...

Сердечно вітаю з поважним Ювілеєм! Бажаю козацького здоров'я та
всіляких гараздів! Щиро сподіваюсь, що Ваші наука та громадська праця
стануть окремим об'єктом глибокого й докладного вивчення, причому фа
хівцями кількох наукових напрямів: філологами, етнологами, істориками,

культурологами та ін. Бо Ваш науковий та публіцистичний доробок за
слуговує на таке дослідження, як і робота в сфері популяризації України
••

•

•

•

та украшц1в у СВІТІ.

Я вірю, що ще багато-багато років Ви будете приїздити з пані Маrдою в

Україну, зокрема, й до Острога. Будете обговорювати нові проекти, спілку
ватись із молоддю, яка завжди дуже уважно слухає Ваші змістовні лекції,
ділитиметесь думками та новими знахідками на конференціях.
Як завжди, служитимете Україні.
З роси і води Вам!
З щирою повагою,
Алла Атам,ененко
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БАБКА Лукаш

-

доктор філософії

директор Слов'янської бібліотеки в Празі

Vazeny а mily pane profesore!
Vycet osobnosti vedy а kultury, tak сі onak spojenych se Slovanskou knihovnou v prubehu jeji existence, Ьу byl velice dlouhy. Jejich sluzeb vyuzivala а stale vyuziva neobycejne pestra badatelska spolecnost, а to jak z hlediska
sveho narodnostnfho slozeni, tak z hlediska individualnich badatelskych zajmu.
Svedci to о slavistice jako о siroke а historicky promenlive tematicke oblasti,
jez zahrnuje jednotlive vedecke discipliny ve vztahu k minulosti і soucasnosti
slovanskych narodu.
Nektere z techto osobnosti projevily svuj vztah ke knihovne jen piilezitostne
а kontakty byly kratkodobe, coz ovsem nesnizuje jejich vyznam а uzitecnost,
jini badatele zustali Slovanske knihovne vemi ро cely svuj tvfuci zivot nebo
alespoii ро jeho znacnou cast.
Vy patnte k tem, pro nez,jak sam pfiznavate, byla Slovanska knihovna zdrojem poznani od studentskych let а zustala jim dodnes. Zacal jste vyuzivat jejich
fondu а sluzeb uz jako vysokoskolsky posluchac; ро desitkach let jste doma і v
zahranici uznavanou vedeckou а pedagogickou kapacitou, ktera tvorive obohatila radu oblasti ukrajinistiky, pravem jste se stal і clenem Narodni ukrajinske
akademie ved.
Vas profesni zivot neprobihal vzdycky piimocare, mel jste sveho casu dokonce zakazany vstup na akademickou pudu, nektere epizody z Vaseho zivota
pripominaji sceny z absurdniho dramatu. Vy jste vsak pokazde odolal neprizni doby а neprerusil vlastni vedeckou praci, ktera se nakonec bohate zйrocila.
Pevnou oporou Vam pri tom ро celou dobu byla obetava pani Magda, ktera
zasluhuje і nase nejvyssf uznani а vdek.
V dobach, kdy Vam bylo braneno v pristupu k vedecke literature, Vam
Slovanska knihovna s radosti otevirala sve dvere. U nas jste byl vzdy vitan,
nachazel jste tu vse potrebne а pozdeji jste se о teto skutecnosti nejednou na
verejnosti zminil.
Pri prilezitosti Vaseho zivotniho jubilea budou jiste hodnotit Vase zasluhy
na poli vedy ti nejvice povolani. Nas, pracovniky prazske Slovanske knihovny, muze tesit vedomi, ze nase instituce sehrala pozitivni, byt' skromnou ulohu
ve Vasem zivote а ze Vy jste zaujal pevne а trvale misto v zivote Slovanske
knihovny. Vazime si toho, ze nam ро leta projevujete prizeii а pamatujete na
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knihovnu cennymi kniznimi dary. Vase navstevy nas tesily а stale tesi: jako
aktivni ucastnikjste na cetnych vedeckych konferencich а seminarich pokazde
vnasel do jednani delnou atmosferu а zasvecene hovofil о dane problematice,
nemene jsme vsak vdecni za Vas srdecny а bezprostredni pomer ke vsem pracovnikum knihovny.
At' V as і Vasi rodinu ceka со nejvice slunnych dnu! S uctou а pranim mnoha
pracovnich uspechu jmenem kolektivu pracovniku Slovanske knihovny

Lukas Babka
'

'

'

і
j

j

І

БАБОТА Любиця

-

літературознавець, доц. д-р,

канд. наук, екс-керівник Кафедри української мови
і літератури Пряшівського університету,
•

•

нинz пенсzонерка

Людина протягом свого життя зустрічає чимало людей. Деякі скоро
забуваються, не залишать по собі ніякої пам'яті, а деякі чималою мірою
впливаю,ть на їі життєвий шлях. Саме до цієї групи, яка значною мірою

--

,,зачепила'' мою долю, належить і Ювіляр, академік Микола Мушинка.

Познайомились ми дуже-дуже давно, завдяки його дружині Маrди.
З нею ми вчилися в одній середній школі, в яку ми обидві, після закінчен
ня вищої освіти, повернулися вчительками. Тут я, навіть, учила його дітей.
Зустрічались ми при різних нагодах, переважно родинного характеру.
Дещо пізніше я стала працівником Науково-дослідного кабінету Кафе

дри української мови та літератури Філософського факультету, якого був
Ювіляр співзасновником. Було це, однак, тоді, коли він через політичні
причини змушений був виконувати ,,високо кваліфіковану й спеціалізова
ну'' для кандидата наук роботу- пасти корови в артілі рідного села. Оскіль
ки навіть там з'явилися позитивні (до того ж неочікувані) результати його
роботи у розведенні великої рогатої худоби, потрібно було використати
його здібності і в іншому напрямі

-

Микола Мушинка став кочегаром

у мікрорайоні, де я жила. Часто було потрібно ,,відремонтувати'' радіатори

в нашій хаті, які чомусь постійно псувалися. Він заходив до нас і я з незви
чайним захопленням слухала його дебати з моїми батьками, які торкалися
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історії та культури Закарпаття, зокрема періоду Карпатської України, що
була на той час заборонена тема.
Після того, як Микола Мушинка повернувся на факультет, наша науко

ва співпраця набрала нових розмірів. Захоплювалась я його ентузіазмом,
подивляла, яку величезну міжнародну співпрацю він розгорнув. Початко
вим їі результатом стала міжнародна наукова конференція ,,Від Наукового

товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету''

(1991 ), у

.
.
яюи вперше на наших теренах взяла участь укра1н1стична ел1та не лише 1з
.. .

."
•

сх1дних, але

•

•

1 зах1дних держав.

Це був момент, який вплинув на моє подальше життя, бо Ювіляр став
ініціатором мого виїзду за кордон. Поїхала я в Канаду, де в Багатокуль•

•

•

•

•

•

турному ~сторичному 1нститут1 я одержала стипенд1ю, а п1зн1ше стала як

visitingprofessor

викладачем української мови та історії української куль

тури на кафедрі славістики Торонтського університету. Це було для мене

надзвичайне збагачення не лише наукове, але і приватне, бо я завдяки тому
'-'

познаиомилася з американською частиною

..
моє1 родини,

..

з мо1м хресним

батьком, який був причетний до Уряду Карпатської України. На це я ніко
ли не сподівалася!

Годі на цьому місці назвати всі віхи моєї співпраці з Ювіляром, тому
я згадала лише один момент, але якби й нічого іншого не відбулося, лише
те, що я навела, усвідомлюю, що співпраця з ним змінила в багато чому
мій погляд на життя, на ставлення до життєвих подій і поширила обрії
••
•
•
мо1х зац1кавлень
знань.

1

З нагоди ювілею хочу приєднатися до великої когорти шанувальників
і побажати академіку Миколі Мушинці міцного здоров' я, повні пригорщі
щастя, багато сили, безліч творчої наснаги, досягнень у царині науки, спо
внення сподівань, радості з близьких, задоволення в житті, щирих друзів

.

1

..,.
всього, всього наикращого.

Любиця Бабота
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БАРБІЛ Богдан, кореспондент

Парламентського телеканалу ,,Рада'' в Закарпатті,
заслужений журналіст України

,,Моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця''

[... ]

Не відаю, чи Сковорода пас вівці, корови. Мушинка доглядав кол

госпну отару, коли у 1972-ому його, як українського буржуазного націона

ліста, вигнали з університету. Згодом, тривалий час кочегарив у котельні.
Пастухував-кочегарив майже 20 літ. Багато хто на його місці звертався би
до президентів незалежної демократичної Словаччини з вимогою зарахувати
його до когорти репресованих й реабілітувати. У М. М Ш.ІС.J~~
реакція не
це оптимістична. Ой, як багато він створив біля корів і вогню! Монографію
,,Народна культура південних лемків'',
~'\:_..U'VT
про фольклориста Гнатюка
[... ]Усього не перелічити. Він в своєму житті сповідує принципи, за якими
жили Франко, Гнатюк, Панькевич. Про них багато написав, бо вони йому
близькі за духом. Він взагалі не любить клопотати про поміч, подачки до
сильних світу цього. Не звертався до них, коли університетська адміністра
ція відправила на пенсію після 35 років титанічної праці як завідувача від
ділу україністики. Відтоді у вузі перестали займатися фольклором. М. Му
rттинка спокійно, розсудливо, ніби нічого страшного не сталося, в себе удома
продовжив роботу над фольклором із масштабом цілого науково-дослідного
інститугу. Удари долі стійко переносить із сім'єю і ці удари додають сил у написанні нового, ще незвіданого у науковому світі. Иому достатньо невеликої
хатини на околиці Пряшева. У своїй пря11тівській хаті добудував мансарду,
в якій робочий кабінет і всі закутки заставлені безцінною бібліотекою з 20
тисяч книг. Дружина Магда у професора-академіка за вченого секретаря. Він
по-старозавітному питтте ручкою, вона друкує на комп'ютері.
Пан Микола - журналіст перфектний. Він чудовий репортер. Оператив
но, вміло, стисло, професійно, з власними світлинами подає інформаційні
розповіді про всі події, на яких побував. Цікаво, що себе у них ніколи не
вип'ячує, навіть якщо він там центральна фігура. Завжди підписується сво
їми прізвищами під опусами для преси, інтернетних сайтів-порталів. Брати
у нього інтерв'ю - несусвітнє задоволення. Він йде назустріч, він ніколи не
...'""

'-J

.

.

'-'

.

вичитає початювця, що тои недостатньо п1дготувався, вш не ллє воду, що-

.

'-'

.

.

.

разу повщає щось нове, щоино ним в1дкрите, невщоме, у розмов~ на камеру

він спокійний. Коли ж йому опонувати по суті, стає емоційно переконливим.
Не пам'ятаю, аби пустився інтелігентного берега, когось відчитав за невігла
ство, незнання. Якщо навіть подія незначна, з участю Мушинки вона пере
творюється в значущу

[ ... ]
Богдан Барбіл
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І

j

БІРЧАК Іван,

фізик, д-р природознавчих наук,

-

професор Пряшівського університету,
•

•

нинz пенсzонер

~

Ного п'ята Заповідь

,, Чти отца твоєго

і матер твою,

да благо ті будет і да долголітен будеші на землі''
Із Миколою Мушинкою ми познайомились у

1952

році в наші гімназі

альні роки, жили ми в тому ж гуртожитку. Шістнад1~ятирічний Микола тоді

.

..,
виглядав зовс1м дорослим, як молодии rазда з твердими долонями, достатньо

самовпевнений, сміливий, пильний. Тотожність середовищ, у яких ми вирос•

•

•

•

ли, винятков1 паралел1 в наших родинах, потяг до навчання, зац1кавлен1сть

літературою сприяли нашому зближенню. Скоро він став моїм охоронцем•

•

•

'-І

•

наставником, другом, спmмр1Иником, однодумцем а п1зн1111е

•

1кумом.

Вступивши на навчання в rімназію, його rаздівський досвід, уміння
і навики, здобуті дома, були йому зовсім непотрібні, бо вони ніяк не ко-

.

._,

.

'""

релювали з иого навчальними завданнями, ан1 з иого планами чи мрІЯми.

Немало його ровесникам їх сільське минуле скоріше заважало ніж допо
магало, вони його скоріше приховували ніж пишалися ним. У Миколи же

його сільський розмір завжди був орrанічною і домінантною ознакою його
особистості. Мені довелося кілька жниварських сезонів провести на гос
подарстві батька Миколи в Курові. Я там побачив, якими різноманітними,

міцними і теплими путами переплетені його відносини з батьком, мамою,
родиною, односельчанами.

. ._,

Микола був обдарований різними талантами і він після закінчення сту-

.

..

.

.

'-"

д1и МІГ повернутися додому до своІх землякІв, наприклад, як усп1шнии

спеціаліст, чи вже як інженер, лікар або правник. Але не судилося.

Сьогодні здається дивним, що після матури Микола подався на студії
у Прагу (а через рік я мав його наслідувати), щоб стати спеціалістом з росій
ської мови і літератури. Парадоксально, що саме там у Празі сталася подія,
яка виявилася для нього доленосною. Такою подією були лекції з етноrрафії

і фольклористики, прочитані професорами Іваном Панькевичем і Євою
Врабцовою, які читко визначили його подальшу наукову і життєву дорогу.
Невдовзі він повернувся до рідного села (і повертається донині) вже як
дослідник історії, традицій, культури і побуту свого роду, свого села, пізні
ше лемків, русинів. Через фольклор він краще пізнав і зрозумів душу своїх

предків і усвідомів себе одним із кілець ретязі свого роду з його корінням.
Спираючись на цей досвід, він раніше ніж його ровесники зорієнтувався
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.

..

...

.

.

."'
у тогочасн1и сусп1льно-пол1тичн1и ситуац11, у сво1х юнацьких устремл1н.'-'

нях та ілюзіях. Це допомогло йому в принципових питаннях уникнути
конформізму і дорости до чіткої національної позиції.
\J

Иого рідкісна працьовитість і буквально rаздівське сприймання і використання відведеного нам часу до.помогли йому досягти неабияких резуль

татів, особливо у науковій і публіцистичній діяльності. Тут його вислідки
порівняні з продукцією успішної кількачленної наукової установи. Адже
•

..._,

V

•

•

•

'-'

з-п1д иого пера вииптло понад дв1 тисяч~ р1зних праць, з того маиже сотня
•

•

•

•

книжкових видань, з яких дотепер н1 одне не знец1нив ан1 час, ан1 револю-

ції. Дякуючи цьому він вступив у загальноукраїнський інтелектуальний
'-,І

•

контекст

•

....,.

•

•

••

1заиняв там дуже почесне м1сце, чи не наиг1дн1ше з-пом~ж сво1х

•

•

•

земляк1в за всю 1стор1ю.

Немалу частину своїх науково-публіцистичних праць він виконав бу

дучи пастухом телиць або кочегаром у котельні.

rаздівська складова його

особистості тут теж йому допомогла творчо прожити навіть особливо
скрутні початкові 70-ті роки минулого століття. Не дивлячись на траrізм
ситуації, в якій він тоді опинився, не піддався, ба навіть вийшов із неї
'-'

з притаманним иому гумором.

Так само, як і всі його предки, і він фактично не вийшов на пенсію, як
на заслужений відпочинок. Як і предки, він теж найкраще відпочиває за

роботою. І на диво, з роками інтенсивність і продуктивність його праці
скоріше зростає ніж падає. Він весь час знаходиться у якійсь молодечій

.

'-'

.

.

напружен1и активност1, весь час у творчому рус1.

І тепер на 80-му році життя його можна зустріти на вузькій багатолюдній
вулиці старого Пряшева, як він батьківською ходою іде зосереджений, заду
маний. Дивиться вперед, але нікого не помічає, бо його думки вже спрямо

вані на щось інше. Перед його очима вже нова невідкладна проблема, нова
тема, родиться текст нової книжки. У нічні години він своїм справді чарів\J

ним пером покладе його на папір. Иого мила жінка Маrда, його архіваріус,
особистий суперсекретар і машиністка в одній особі, тут же пере1mп1е текст
у комп'ютер, а син Олесь, аби

::::..,,. . . . , . . . ,

нетерплячому батьковому погляду,

з професійною рутиною та рекордними темпами запускає і реалізує процес
видання нової книжки. І так із місяця в місяць, із року в рік.

І як не поважати його?! Як не позаздрити йому (у самому доброзич
ливому сенсі)?! Як не пишатися ним?! Як не побажати йому таких же ще
многая і благая літ, во здравії? !
Іван Бірчак
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ВЕНГРИНОВИЧ Олександр

-

інженер

будівельник, Голова Всеукраїнського Товариства
,,Лемківщина'' в

2001-2014 роках,

Заслужений працівник культури

Знайомство і дружні відносини з видатним вченим, громадським лемків
ським діячем, легендарною особою Миколою Мушинкою у моєму житгі за
ймає особливе місце. Ніколи не забуду перше, правда заочне, знайомство.

Згадую 80-ті роки ХХ ст. Населення комуністичної Чехословаччини ви
ступило за зміни та демократичні перетворення в країні. Рупором бажань

народу була радіостанція ,,Свобода''. Ми в СРСР раділи цим подіям і потай
ки, притуливттти вухо до радіоприймача, слухали ,,Свободу'' і ії легендарного
кореспондента -т-rттМиколу М

~,::·:::::::: ,

який доносив до нас правду. Пізніттте,

в 90-ті роки, коJrи Союз русинів-українців Словаччини вирішив вступити
у СФУЛО, на засіданні Президії в Ждині (Польща) вперше зустрів Миколу
Мушинку в ролі громадського діяча, організатора лемківського руху, людину,
якій не байдужа доля лемків-русинів і їх багатюща культурна спадщина.
Микола Мушинка - видатний вчений. На його працях вчаться і будуть ще
~

довго вчитися наттті нащадки. Иого доробки безцінні. Сьогоднішній Микола
Мушинка - величезна постать і серед лемків - русинів, й серед українців сві
ту. Водночас, це дуже скромна, проста і не вимоглива людина. Бог дав йому
все:

.
1 талант

вченого,

.
1 народного

.....,

.

артиста, якии усп1тттно виступає на сце-

нах Словаччини, Польщі, України і сам, і зі своїми односельцями із Курова
з метою збереження лемківських звичаїв, традицій і самобутньої культури,
•

громадського д~яча

•

•

1великого патр1ота свого народу.

Згадуючи Миколу, не можна не згадати його прекрасну дружину пані Маг
ду. Микола і Магда - це одне духовне ціле. Ми часто зустрічалися в Словач
чині, Польщі та Україні і його зважені виступи, поради, розповіді - незабутні.

Біографія Миколи М ~ .т:::...
. . . ~ . ., житгя і діяльність заслуговують великої пова
ги і роздумів. Кожний його приїзд в Україну - це велика подія. Особливо, його
завжди тепло й привішо зустрічають як дорогого гостя в м. Монастириську
на багатотисячному Всеукраїнському фестивалі лемківської культури ,Дзво
ни Лемківщини'' як від простого лемка, так і до державних високопосадовців.
А участь МиколиМ ~

.LL'-'L

у створенні та доробку музею ім. В. Гнатюка - ви

датного фольклориста ус. Велеснів (Монастириськ)- безцінна і беззаперечна.
Громада лемків в Україні щиро вітають дорогого нам Миколу Мушинку
з видатною подією

-

80-ти річчям із дня народження. Зичимо багато років

житгя, здоров'я і творчої наснаги. Ми пишаємося Вами!
Олександр Венгринович
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ВОЛОІПИН Любов

-

екс-директор Музею

Олекси Новаківського у Львові, нині

-

старший

науковий працівник Національного музею у Львові

ім. Андрея Шептицького,
Заслужена діячка мистецтв України

Шановний і дорогий Професоре!
Щиро, з любов'ю вітаю Вас з ювілеєм!

Пишаюся Вами, подивляю Вашу невсипущу енергію і таку корисну
••

•

•

••

довгол1тню працю на нив1 укра1нсько1 науки

•

1 мистецтва.

Дякую Вам, що Ви з' явились колись у моєму молодому житті у Львові,

.

""

як св~жии подув

..
..
шляхетно~ учтиво1 думки,

..

щирого натхнення до творчо~

праці наперекір всім перешкодам і труднощам. Для мене Ви назавжди стали прикладом
•

•

•

справжнього науковця-самов1дданого, ц1леспрямованого,
•

•

••

ПОСЛІДОВНОГО у ДІЯХ, СВІДОМОГО СВОЄІ мети.

Дякую Вам, що у тяжкі роки тоталітаризму Ви мужньо стояли на пози

ціях чесної, незафальшованої думки і гідно репрезентували у світі скарби
українського духа і культури. Зокрема, велика дяка і шана Вам за невтомну
популяризацію творчості Олекси Новаківського у різних державах, кон
тинентах та в Україні. З приємністю згадую нашу співпрацю у Львові на
виставках Вашої колекції в Музею Новаківського.

Дякую Вам за щедрість Вашого серця, за щире, людяне відношення, за
• V

••

•

•

••

пост1ину увагу ДО МОЄІ прац1 та ГОТОВНІСТЬ служити СВОІМИ знаннями.

Многих Вам літ і Божих благословінь!
Люба Волошин
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ГАЛЬ ЧАК Богдан- історик, д-р іст. наук,

проф. Зеленогорського університету,
заступник голови Українського історичного
товариства у Польщі

,,Wtrakcie ,,Praskiej Wiosny'' w 1968 r. Grupa ukrainskich intelektualist6w,
zwiqzanych z Kulturalnym Zwiqzkiem Ukrainc6w Pracujqcych (КZUP) poparla proces demokratyzacji kraju. Do grupy tej nalezeli: Juraj Васа, Peter Grocky,
Anna Kocur, Pavol Murasko, Michal Smajda, lvan Macinsky, Eva Bissova,
Viktor Koval', Vasil' Dacej, Jozef Selepec, Mikulas Hirjak, Stefan Makara, Mikulas Musinka І inni. [ ... ]
Ро interwencji radzieckiej, w czasach ,,normalizacji'' [ ... ] doznali represji.
Czysc zwolniono z pracy w plac6wkach naukowych. Mikulas Musinka musial
zadowolic siy funkcjq pastucha w jednej zesp6l dzielnirolnych. Niezaprzestal
jednak pracy naukowej. [ ... ] W 1990 r. Nastqpily przemiany w КZUP, jedynej
organizacji ukrainskiej tolerowanej dotychczas przez wladze. Z kierownictwa
organizacji odeszli dziala czeskompromitowani zbyt bliskq wsp6lpracq z systemem komunistycznym. Doszlo do tego na skutek dzialan grupy dzialaczy,
kt6rej liderami byli Juraj Васаі, Mikulas Musinka, wybitni naukowcy, przesladowani w przeszlosci przez system komunistyczny.
Mikulas Musinka zrezygnowal w tym czasie z posady pastucha w sp6ldzielni rolneji zostal profesorem w Uniwersytecie Preszowskim. Oznaczalo to
niestety pewne pogorszenie sytuacji majqtkowej. Jako pastuch osiqgal wiyksze
dochody niz jako profesor uniwersytecki. Pensja profesora byla wprawdzie nieco wyzsza niz pastucha, lecz pracujqc w sp6ldzielni rolnej Mikulas Musinka
otrzymywal wysokq premiy zaopieky nabykiem-buhajem. W g relacji profesora:
,,Byk byl potyznym okazem і budzil grozy. Opr6cz mnie nikt nie odwazyl siy do
niego nawet zblizyc. W rzeczywistosci byl lagodny jak baranek''.
V

V

Bohdan Halczak
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ГВАТЬ ЛІНА

- акторка, журналістка, багаторічна

Працівниця ,,Радіо Свобода''
у Мюнхені, Києві та Празі; нині пенсіонерка

Було це тоді, коли Микола Мушинка працював для радіо Свобода. Раз
чи два на тиждень ми дзвонили з Мюнхена на відповідний телефон і я в
студії записувала його матеріал. Репортаж. Ми люб'язно спілкувались те
лефоном, Микола розповідав нам (мені, бо я контактувала з ним, як продю

сер) усілякі цікаві історії про життя в тодішній Чехословаччини. Якось під
час чергового запису, я його зупиняю і питаю: ,,миколо, дуже сильний шум
звідкись йде, може в тебе вікно чи двері відчинені, чи телевізор працює?''.
На що він відповів: ,,Ліно, на жаль нічого неможливо зробити. Шум
буде, бо я в котельні''. ,,В якій котельні? Що це? Штольня - котельня. Це
що, якась шахта чи ти сидиш у котлі? І чому не вдома? За нормальних

умов не можемо записати репортаж?!''. А Микола почав сміятися на мої
наївні запитання і каже: ,,Ліно, я працюю в котельні кочегаром. Постачаю

теплом і теплою водою тисячу квартир. Служба моя тут, розумієш?'' Я оні
міла. ,,Так ти ж кандидат наук, - кричу, - доктор філософії, яка котельня?!''
А Микола ще дужче сміється і каже: ,,Я і колгоспним пастухом працював.

Дуже мені було там добре. Приходили люди до мене, розмовляли, філосо
фували. Дихав свіжим повітрям, милувався чудовим своїм Куровом. Фан
тастично! Приїзди, сама побачиш!''.

Записали ми тоді репортаж, але я ще довго не могла повірити, що є така

влада на світі, котра з науковця робить пастуха, кочегара, а з партійного
бугая

- провідника нації!
ЛінаГвать
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ГІБЛ Франтішек - доктор філософії:

екс-директор Музею ім. Коменського у Пржерові,
•

•

нинz пенсzонер

Pritel Mikulas Musinka
о pratelstvi se vyslovili V rozmezi temer dvou tisic let staroveky statnik,
filozof а nejvetsi hudebni genius novoveku takto: Marcus Tulius Cicero: Jeden
dobry pritel je drazsi nez sta pribuznych. Ludvik van Bethowen: Opravdove
pratelstvi тйzе vyrйstat jen ze spojeni podobnych povah.
Myslim, ze bez nadsazky mohu nazvat naseho jubilanta pritelem а kamaradem. Nesmime si ho vazim nejen pro jeho neskutecnou privetivost а laskavost,
Nebyt
jeho,
tak
bych
asi
nikdy
nepoznal
nejvyale і moudrost а pracovitost.
...,,
chodnejsi uzemi byvale Ceskoslovenske republiky - Podkarpatskou Rus, jeji
prekrasnou pnrodu, srdecne а pohostinne obyvatele.
V profesich nam blizkych jsem ziskal v Uzhorode а jinde na Ukrajine
jeho pricinenim celou radu opravdovych pratel і odbomych spolupracovniku.
V dobe tzv. normalizace jsme sdileli mnohdy spolecny osud. Jako komeniolog
а historik ceske skoly а jejiho ucitelstva jsem jezdil do Presova na konferen...,,
се, poradane nezapomenutelnym prof. PhDr. Andrejem Cumou, CSc., s kterym
jsem v jubilejnim Komenskeho roce 1992 navstivil nejednu konferenci u nas і
v zahranici, na kterych jsem se dovedel о nasem jubilantovi і о jeho zachrane
sklenenych fotografickych negativu drevenych cerkviPodkarpatske Rusi і jinych narodopisnych snimku z Moravy а vychodniho Slovenska, ktere v prvni
ctvrtine ХХ. stoleti zhotovil Floriana Zapletala, rodak z Bochore u Prerova.
Nase vzajemne pratelstvi se traduje od pocatku devadesatych let minuleho
stoleti, kdy jsem ziskal prostrednictvim те vysokoskolske ucitelky pani doc.
PhDr. Marie Novakove, CSc. kontakty na paniDolnyckou-Paiikevycovou, kterou navstevoval v Olomouci Mikulas Musinka рп cestach do Prahy nebo do
Vyskova. Prvni nasi spolecnou akci byla vystava fotografii Floriana Zapletala
pod nazvem Narodopisne fotografie (dobova architektura severovychodniho
Slovenska а Podkarpatske Rusi) v roce 1994, ktera ve vetsim rozsahu se opakovala v listopadu roku 2005 u prilezitosti prerovske konference Florian Zapletal,
iivot а dilo. Pri teto prilezitosti vydalo Muzeum Komenskeho v Prerove dve
publikace pod nazvem Florian Zapletal. Zivot а dilo. Prvni, autoru Frantiska
Hybla а Mikulase Musinky о 63 stranach, vysla v roce 2005 а nasledujici rok
pak Sbomik materialu z konference Muzea Komenskeho, р. о. 18. -19. njna
2005 о 194 stranach, obsahujici vedle bohate obrazove pnlohy і texty sedmnacti prednasejicich na teto konferenci.
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Dne 27. fijna 2006 obdrzel Mikulas Musinka od Magistratu mesta Prerova Medaili J. А. Komenskeho za zachovani historickych materialu se vztahem
k Pferovu а Morave. S manzeli Musinkovymi jiz leta, pravidelne v kvetnu, jezdime do Uzhorodu na tzv. Erdelyovska cteni Zakarpatskeho umeleckeho institutu, pofadana rektorem І. І. Nebesnikem а kolektivem jeho spolupracovniku.
Pochopitelne, ze kazdy zde vystupujeme s prispevky, cerpanymi z ceskych і
slovenskych archivu а publikaci, kterymi obohacujeme znalosti zde pfitomnych
ucastniku. Spolecne jsme zde і otevreli vystavu fotografii drevenych cerkvi od
Floriana Zapletala, pochazejiciho z Pferovska.
V Kolocave, rodisti Nikoly Suhaje loupeznika, jsem z Musinkovy iniciativy
v roce 2007 instaloval v tamnim muzeu expozici ceskoslovenske obecne skoly z let 1933 - 1938. Vemisaze se vedle nekolika set divaku zйcastnil і cesky
diplomaticky sbor z Кijeva а Lvova. М. Musinka а sponzor toho projektu S. М. Arzervitin spolu, s ,,absolventy'' teto skoly zde sehrali dojemnou scenku
z vyucovani te doby. Uchvatny byl zaver, kdy ,,zaci'' zazpivali ceskoslovenskou
statni hymnu Kde domov muj? V prubehu let jsem seznamil М. Musinku s
prazskym prof. Stepanem Rakem, svetove proslulym kytaristou, jehoz matka
byla Rusinka а s bratislavskym reziserem Slovenske televize Milanem Homolkou, ktery pozdeji natocil о nem pusobivy medailon.
Na zaver preji nasemu jubilantovi а jeho nejblizsim predevsim zdravi, pokoj
а klid k praci, kterou si pfedsevzal. Mikulasi, j sem moc rad, ze j sme se poznali !
'V

'V

Frantisek Hybl

•

ГОЛОВЧУК Павло

-

письменник і журналіст,

редактор ,,Християнського голоса'', нині пенсіонер
Липовляни (Хорватія)
..

,
•

:;,•

'

.•

Вперше з деякими українцями Словаччини я зав' язав контакти вліт

ку 1968 року на черговому таборуванні русинська-української молоді
Югославії, яке відбулося в місцевості Руський Керестур, у краю Воєводина.
На пропозицію П. Гроцького тодішня Українська повітова рада українців

банялуцького краю (Боснія) зав' язала контакт з КСУТ-ом і наша делегація
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1969 року виїхала на черговий фестиваль культури українців Словаччини

r

у Свиднику. У делегації був і я. Під час Фестивалю П. роцький, далеко від
натовпу народу, познайомив мене з М. Мушинкою та Ю. Бачею.

Слідкували події, що мали місце в участі нас

- кількох українців з

колишньої Югославії у справі переправлення захалявної літератури з

України через Чеха-Словаччину на Захід, про які приготував одну вер
сію проф. д-р Микола Мушинка для часопису ,,Дукля'' під заголовком
,,Пряшівський канал переправи українського самвидаву на Захід''.

Проф. Мушинка вніс великий вклад для культири русинів-українців у
Югославії. На сторінках наших публікацій особливо у <<Новій думці>> він
розміщував наукові статті саме в той час, коли йому це було заборонено в
Словаччині та Україні. Він старався всіма силами довести деяким впертим
••

••

•

русинам, що 1хнє кор1ння укра1нське.

Через П. Гроцкого я отримував частину публікацій науковця. А коли
я працював у Гамбурзі при Українській греко-католицькій церкві, (після

реабілітації) мене відвідав П. Гроцький 1989 року та детальніше розказав
про життя і творчість проф. Мушинки.

В 90-их роках м. ст. я мав нагоду часто бути з ним, коли він під час літ

ніх семестрів викладав в Українському Вільному Університеті в Мюнхені
(УВУ).

Університет

знаходиться

недалеко

будинку

Апостольської

Екзаргхії, де я працював як секретар Єпископського ординаріяту, а згодом
як редактор газети <<Християнський голос>>. Професор написав для газети

.

"'

к1лька статеи,

.
.
щонед1л1 ходив

до

..
нащо~

.

церкви, ми згадували сп1льного

нашого друга П. Гроцького, про несподівану смерть якого він повідомив
мене початком серпня

Влітку

2004 року.

2009 року ми з дружиною Ганною відвідали рідню і знайо

мих у Канаді. Українська громада Торонта влаштувала для нас прийом
у приміщенні Канадсько-Української Фундації. Поки організатори готу
вались до читання деяких моїх літературних творів та іншого

несподіванку раптом з'явилося панство Мушинків

-

на мою

- професор і його дру

жина Магда! Під час церемонії, коли виявилося, що ми знайомі, моя особа
раптом стала серед присутніх ще вагомішою. Зокрема, коли він попросив

надати йому слово. Академічною промовою мій друг познайомив гостей з
моїм життям і творчістю. Таку подію не можна забути.

Я готував до друку нову книжку ,,Наші долі'' та попросив Професора
написати до неї передмову. Він дав згоду. Книжка вийшла

2010

року. А

коли я запропонував вченому бодай символічну нагороду за його працю,

він відмовився, кажучи: <<Від своїх друзів я у житті не взяв копійки за
будь-яку допомогу!>>.

Під

кінець

цього

короткого

спогаду

про

Миколу

Мушинку,

українознавця, фольклориста, мистецтвознавця, літературознавця, бі

бліографа, філолога, академіка Національної Академії наук України, ви
словлюю щиру подяку його синові докторові Олександру, що звернувся
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до менез проханням згадати про його Батька кількома словами з нагоди

його 80-ліття життя. Нехай наш шановний Ювілянт поживе нам ще до0.j

вгі роки і нехай Господь дасть Иому наснаги і далі працювати для добра
нашого народу.

Павло Головчук
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fАЙДОІП Маріан - історик, канд. наук,

:
:·
••

екс-директор Інституту суспільних наук
Словацької академії наук у Кошицях!

"

•,;, ...

_,;

Vo svojom zivote som stretol niekol'ko vynimocnych osobnosti, ktore vyznamne zasiahli do formovania mбjho osobneho і profesionalneho zivota. К
nfm patri aj profesor Mykola Musinka, uznavany etnograf, etnol6g, znalec hist6rie, organizator vedeckeho zivota а v neposlednom rade pedag6g а publicista.
Aj podl'a jeho zivotneho prfbehu Ьу sa mohol kreovat' archetyp ciel'avedomeho а huzevnateho stredoeur6pskeho vzdelanca druhej polovice 20. storocia,
ktory napriek zakazu prace na akademickej рбdе v predchadzajucom rezime,
dokazal dбstojne vedecky tvorit' aj vo vel'mi zlozitych podmienkach. Vynikajuco pozna intelektualne а umelecke prostredie na Ukrajine і v diasp6re. М.
Musinka je osobnost'ou s mimoriadnou charizmou. Ako brilantny rozpravac
dokaze oslovit' а zaujat' rбznorode publikum, od pomeme specifickeho okruhu
odbornikov az ро sirsiu verejnost', pricom s oponentmi polemizuje k:ultivovane
aj о citlivych otazkach.
zivotne
poslanie
v
oblasti
vysokoskolskeho
vzdelavania
naJubilant
svoje
,
pliial nielen na Slovensku, ale aj v inych krajinach Eur6py а Ameriky. Napriek
relativne pokrocilemu vek:u stale tvorivo pracuje а aktivne sa zucastnuje na organizovani vedeckeho а spolocenskeho zivota. Schopnost' jasne а s patricnou
dikciou formulovat' vlastne postoje k rozlicnym aktualnym otazkam а problemom spolocnosti dokumentuje jeho bohata publicisticka aktivita.
Pokladam si za cest', ze ho mбzem povazovat' za kolegu а priatel'a а pripojit'
sa k mnohym gratulantom, ktori jubilantovi uprimne zelaju mnohaja, blahaja lita.

Marian Gajdos
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ІОЧ Федор - засновник та екс-директор
Музею лемківської культури
в Зиндрановій (Польща)

Дорогий ювилярю Николаю !

Нелегко вірити што Тобі зближатся так шумнь1й ювилей в ть1х труднь1х
житьовь1х обставинах. Юж не памятам докладні де и коли мь1 ся позна

ли. Хь1баль при нагоді фестивалів в Свиднику концом 60-х років, якь1 ть1
организовал, а мь1 з Польщь1 радо гостювали на них. Потім власти псевдо

комунь1 дискримінували Тя и не давали рівнь1х прав. Змушень1й бь1л єсв

літній час приняти роботу пастуха худобь1 в ,,друзтві'' (колхозі) в ріднь1м
селі, а в зимі - працівником огріваня в пецах. Одвиділ єм Тебе в пасть1рській
колибі в літні час як єс пастирювал. Тепло єсь ня принял, гостил и при
ятельско зме сой радили о нашь1х болях, бо мене барз згнобили в акцйі

,,Вісла'' як вьІГаняли нас в

1947 році з рідной хь1жи и карпатской землиці.

Прикро то вшь1тко згадувати. Одвідал єм тя і на твоїй котельні в Пряптові.
Дуже ціню Твои благороднь1 творчь1, а часто обороннь1 діяня, якь1 не
мине история. Тобі, Николаю, од мене подяка и вдячніст жесь мі дора
дил одвидіти и познати Митрополита Українськой Православной Церкви

в США

-

Мстислава, якь1й в Банд-Бруку барз тепло і щиро мя приняли

гостил. Но и для новой Церквь1 в Зиндранові дарувал евангелию и кілька
иншь1х церковнь1х книжок.

Памятне наше разом спітканя Тебе и жень~ Магдь1 в Торонті і одвідинь1
твого стрь1ка Петра, де з нами гостювал также знань1й артист - маляр Пав
ло Лопата, родак з Калинова на Пряшівщині.

Духовно і морально ть1 помагал творити Музей лемківской культурь1 в
Зиндранові, до якого в молодь1х роках приїзджал єсь и нас одвидати.
А як историчнь1 одвидинь1 в зимовь1й час на Свять1й Вечер и Свята
Рождества Христового, коли до нас и до музею завитал знань1й в Поль
щи Яцек Куронь. В тім часі бь1л головам Соймовой Комісій до справ

національнь1х меншин. Давнь1м звичайом нашой традицїиспільно зме
ишли до річкь1 мь1тися, и так вечеряли, колядували та бесідам до пізнай
ночи небь1ло кінця.

Не можно микути и забь1ти одвидинь1 вас в Пряшові з Михайлом Донскь1м,

бо зме у Вас ночували, а Вь1 обоє з женом Магдом барз гостинно нас при
нимали, шанували. Майже шторічнь1 спитканя на фестиваляхи на Святах

перогів в Свиднику давали нам дуже радости, бо бь1ли все приятельскь1 ци

адже братерскь1. Тямлю нашу участь в цикавій конференциі в Перемишли
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організувані заграничнима науковцями. Бь1ли зме тиж разом на конгреси
,,СФУЛО'' в Києві. Спомну також останні одвидинь1 нас и Музею в

2015 р.

з

делегаційом з Ужгорода (Ребриками). Красні же сте завитали до нас.
Так, дорогь1й Николаю. В тот вь1сокь1й животнь1й ювилей прагнеме
витати тебе братерско здоровити и переслати щиросердечнь1 ювилейнь1
жь1чиня, само перше здоровля в дальшім жь1тю, не лем

100 років (сто лят)

як желают в Польщи, але і наше давне народне и церковне ,,Многая літа'',

як сой желают наши людонькь1 на Лемківщині и Пряшівщині.

Фецьоfоч

ДАРЕВИЧ Дарія

-

доктор мистецтовознавста та

громадський діяч, голова НТПІ в Канаді

Відомість про проф. Миколу М

...=.:·:i. . . . . .-, знаменитого фольклориста і до

слідника надалеко випередила його появу в Торонті, наше знайомство та
співпрацю. У вересні

1968

наш спільний друг Данило Струк із великим

захопленням розказав нам про Миколу Мушинку після повернення з Пря
шева, де він разом з Богданом Медвідським перебували у гостинному домі
панства Мушинків, коли радянські війська зайняли Чехословаччину. Впер
ше ми зустрілися щойно

25 вересня 1993 року в Торонті на святочному бен

кеті і презентації англомовного гаслового видання Енциклопедії України.
Нас як редакторів окремих ділянок - проф. Мушинку редактора етнографії
та фольклору, а мене редактора мистецтва - посадили за одним столом.
Наступні наші зустрічі були на міжнародних конференціях в Празі, які
організувала Слов'янська Бібліотека. Перша зустріч була
да

2003

13-14

листопа

р. на конференції на тему ,,Українське мистецьке середовит1~е в

міжвоєнній Чехословаччині''. Проф. Мушинка говорив на тему ,,Худож
ник Іван Іванець та його родина в Чехії''. З притаманною йому докладніс•

•

тю в1н в1дкрив

•

•

1 висв1тлив

•

•

•

12-14

вересня

•

1 творчост1 митця
2007 року, була на

маловщом1 сторшки життя

та родини. Конференція, що відбулася

•

тему ,,Дмитро Антонович і українське мистецтвознавство: наукові дослі
дження, організація освіти, музейна справа''. Доповідь проф. Мушинки на
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тему ,,Дмитро Антонович і Музей Визвольної Боротьби України в Празі''

була базована на його енциклопедичному знанні міжвоєнного середовища
Чехословаччини та музею Визвольних Змагань зокрема. Остання конфе
ренція в Празі організована Слов'янською Бібліотекою відбулася

жовтня

201 О

21-22

на тему ,,Українська Повстанська Армія інакше: в літературі,

мистецтві, культурі''. Проф. Мушинка виступив з цікавою темою ,,Місце
загибелі командира УПА Степана Стебельського

-

,,Хріна'': легенда і дій

сність''. Це ще один доказ його багатогранного знання не тільки фолькло• ••

•

ру, але також 1стор11.

На передодні конференції

2007

року, початком вересня, я з чоловіком

Юрком відвідали п-ва Мушинків в Пряшеві і мали велику приємність пе
ребувати у їх гостинному домі. Проф. Мушинка не шкодував часу, щоб
•

•

••

•

•

•

показати нам ц1кав1 м1сця та розказати 1х 1стор1ю.

З нагоди приїзду п-ва Мушинків влітку

2009

року до Канади ми мали

нагоду вітати їх в Торонті. Наукове Товариство ім. Шевченка зорганізу
вало проф. Мушинці, голові НТШ у Словаччині, доповідь на тему ,,По

літичне русинства і його закордонні спонзори''. Крім того, що доповідь

відбувалася серед літа, у вакаційний час .
.

8 липня - rалерія КУМФ була

~

заповнена слухачами

1 мала

великии усп1х.

Варто згадати, що НТШ в Канаді мало зв'язок з проф. Мушинкою ще

від

1990 року. В днях від 10-го до 15-го червня 1991 року голова НТШ-К

д-р Б. Стебельський взяв участь у міжнародній конференції ,,Від НТШ до
УВУ'' в Пряшеві присвяченій Володимирові Гратюкові, де вручив пожерт

ву на суму $1,000 на підсилення наукової праці українців в Чехословаччині.
З нагоди чергового приїзду п-ва Мушинків на відвідини родини в То

ронті літом

2011 року НТШ знов мало честь влаштувати проф. Мушинці

доповідь на тему ,,Національна меншина русинів-українців Словаччини

під загрозою''. Ця доповідь відбулася

21 липня і була поєднана з презен

тацією 640-сторінкової книжки автора на цю ж тему. Доповідь була дуже
цікава, притягнула багато слухачів і викликала жваву дискусію. Нема най
меншого сумніву, що сама поява проф. Миколи Мушинки запевняла успіх.

Він є не тільки джерелом багатогранного знання українського фольклору,
етнографії, мистецтва, літератури та історії, але також знаменитим дослід•

1 допов1дачем.
нагоди 80 ліття

ником

Із

•

проф. Мишинки від імени НТШ в Канаді, як і від

себе та мого чоловіка Юрка, вітаю вельмишановного і дорогого Ювілята

і складаю найщирійші побажання міцного здоров'я і многих літ плідної
праці для добра української науки і народу.
Дарія Даревич
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ДЗЮБА ІВАН - літературознавець,
екс-міністр культури України, академік НАНУ,
лауреат Державної премії України
ім. Т Г ПІевченка, Герой України, Київ

Доля звела мене з Миколою Мушинкою ще в середині 60-х років ми

нулого століття. Він був у постійних зв'язках з українськими дисидента-

.
.
""'
..
.
ми-ш1стдесятниками, 1 не в останню чергу завдяки иому 1хн1 твори ставали відомими в тодішній Чеха-Словаччині й далі.

'

праці ,,Інтернаціоналізм чи русифікація?'', що, на жаль, не обійшлося без
V

великих неприємностеи для нього.

Коли в Україні другої половини 80-х років за умов перебудови роз

почала діяльність незалежна наукова організація РАУ (Республіканська
Асоціація Українознавців), Микола Мушинка брав активну участь у і-і

конгресах. В Україні цінують його наукову і громадську діяльність, його
принципову позицію в обстоюванні прав і здобутків українців-русинів
Словаччини, світового українства. Свідченням цього стало обрання Ми
коли Івановича Мушинки закордонним членом Національної Академії
наук України.

Щиро вітаю його з ювілеєм і зичу йому багато років плідної праці.

·
Іван Дзюба
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Зокрема, гостюючи в Києві, він став одним із перших читачів моєї

Дружньо і шанобливо.

1

1
.

,'
і

J

ДОВГОВИЧ Левко - екс-голова Європейського
конгресу українців, засновник і художній керівник
українського хору ,,Карпати'' в Кошицях

У

2016 ювілейному життєвому році академіка Миколи Мушинки мине
50 років від нашої першої зустрічі з ювіляром. Сталось це у 1966 році піс
ля першої прем'єри молодіжного ансамблю ,,Весна'', під назвою ,,Історія
українського народу від поганських часів аж по сучасність''. Ще й сьогод

ні згадую його гратуляції щодо драматургії та змісту концерту-прем'єри
,,Весни'' і дякую йому за його щирі слова.

Протягом згадуваного періоду відбулось багато наших зустрічей чи то
на Форумах Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) в Києві,

чи на Річних зборах Світового й Європейського Конгресу Українців ( СКУ-

ЕКУ), чи на Лемківській ватрі у Ждині, на Міжнародних наукових конфе
ренціях, ініціатором яких, з позиції голови Асоціації україністів Словач
чини та Наукового товариства ім. Т. Шевченка, був Микола Мушинка. На

всіх згадуваних заходах Микола Мушинка у своїх виступах був непересіч
ним захисником незавидного стану русинів-українців Пряшівщини, за що

йому від цілої нашої сім'ї висловлюю глибокий уклін і подяку. Хочемо ви

словити побратиму Миколі щиру подяку за його високу оцінку діяльності
нашої родини на народному поприщі за його нащадків-внуків Михаелу та

Юрчика, які з великим захопленням допомагають нам у роботі з молоддю.

Без перебільшення Миколу Мушинку вважаю одним із найбільших
науковців у історії колишньої частини ,,Срібної землі'', тобто його рідної
Пряшівщини.

До дальших років життя бажаю побратиму Миколі вогню Прометея,

міцного здоров' я Бескидських дубів, море особистого щастя і творчого
хисту на науковій ниві для слави нашого багатостраждального, але неско
реного народу.

Левко Довгович
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ЖЕЛЕЗНЯК Микола, мовознавець, канд. філол. наук,

директор Інституту енциклопедичних досліджень
НАН України, відповідальний секретар Головноїред
колегії ,, Енциклоопедіz· сучасно і· Украіни'' в Києві

Всі ми розуміємо важливість енциклопедій, любимо й цінуємо ці книги.
Але не дуже багато охочих писати до них, бо це не просто, бо це вимагає

виснажливої праці, бо це не вражає розміром. Професор Микола Мушинка
вже написав

250 статей для ,,Енциклопедії Сучасної України'', а запланова

но за ним ще стільки ж! Якщо зібрати разом ці статті (а вони з різних галу

зей, про відомих людей, про важливі видання), то матимемо енциклопедію,
присвячену україністиці Словаччини, підготовлену однією особою!
Мене вражає простота, доступність і людяність професора Мушинки.
Я не пам'ятаю випадку (бо його не було!), аби за

15

років нашого спілку

вання Микола Іванович відмовився допомогти підготувати статтю, уточ
нити інформацію, налагодити контакти.
Дорогий пане Академіку! Ваше життя

-

це взірець не лише реалізації

особистістю даних їй від Бога й батьків талантів, це взірець величезної
працездатності й працелюбства, результати якого покладено на олтар улю

бленої України. Від ідеї незалежної Української держави, яку Ви пронесли

11 перших крок1в самост1иности, а дал1
європейського вибору - такий, на наш погляд, шлях
•

через усе своє життя, до п1дтримки

-

до утвердження її

•••

•

• V

•

Вашої великої праці на благо й розвій України!
Ви завше вміли відрізнити зерно від полови, Ви завше знаходили
можливість підтримати нове, бо глибоко розуміли потреби українського
громадянства у збереженні правдивої історії, у необхідности утвердження
у ньому європейських цінностей. Саме тому Ви були одним з перших, хто

підтримав і допомагає реалізації ідеї ,,Енциклопедії Сучасної України''.
Хвала Вам і сердечна дяка за це! Ваша любов до України

-

то не

пишномовні тиради на перехрестях всеукраїнських, не патріотичні балач
ки, а конкретна щоденна робота, бо Ви прониклися словами Великої Лесі
Українки: ,,Патріотів багато, робітників мало!''.
Дорогий пане Миколо!

'

;
•'

•

Здоров'я, завзяття на многії літа Вам та Вашим рідним!
З роси Вам, з води!

'

j

Микола Желєзняк

.І
!
і
і

''
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ЖИРОПІ Мирон

-

історик та журналіст,

багаторічний працівник Руськоїредакції
Радіо ,,Новий Сад'',
нині пенсіонер в Угорщині

Винчуєм Ци 80-ти Родзени дзень! Радосни соми щешлїви же Ци из
тей нагоди можем сциснуц руку из вельку любову попатриц до оч! Твоя
рука, дзекуюци Твоєй души и велькей любови до свойого народу будовала

му и збудовала найвелїчезнєйтпи духовни памятнїк. Тот памятнїк то Твоя
'J

записана и зложена творчосц з малючких каменьчкох, а звичаиних душах

руських людзох нашого поднєбя.

Бул ши чловек з народну душу и народну душу своїх краянах ши ови
ковичел у вецей дзешаткох кнїжкох, стоткох наукових сообщеньох, тисячах
популарних написах. Твойо дїло остава найвреднєйши дарунок тттm~ким по
томком наших заєднїцких предках. Розшати зме по тттвеце, алє Ти мал знаня
и моци вельо дознац и дознате синтетизовац, повесц и як власне багатство

охабиц як науки б тт-r,r

~..........

поколєньом. Дзекуєм Ци на тим велїчезним дїлу!

Миколо, щешлїви сом же зме, як парняки по рокох, а роздвоєни тисячи
километри у просторе, були и остали по тот дзень истодумнїки спатраю

ци судьбу свойого народу. Жили зме живот свойого народу през свой жи
вот! Смутковали з нїм, алє и радовали ше и вешелєли. Обєдиньовало нас
народне щесце, може представене на фестивалских бинох, алє и болєло
народне нєзнаходзенє на драги до rаздовского, културного и национално

го щесца. Цудзи панства скравали судьбу нашим предком, велї од наших
щезли за свой народ ... Радосц и щесце у тим же ше нашли и таки як Ти,
цо знали унапрямиц нащадках

ry националному щесцу!

Будз ми сцели и активни и далєй, свидоми сом же нє маш часу на одпо

чивок. Роб и лєм роб, пиш, обявюй и друкуй свойо твори! Велї це людзе
похопюю, любя и цеша ше зоз Тобу. Я медзи нїма.
Радуєм ше и цешим же Це маме!

Жадам Ци и у наступним чаше добре здравє и будуци творчи витвореня!
Здогадуєм ше наших пертпих Свиднїцких контактах, заєднїцких блуканьох по Маковицким паньстве. Жиє у моєй души судьба рускей мацери
кед єй дзецочко мушело постац рибка, висловена у народней писнї ,,Коли

будовали Билу Маковицу!''. Пред очми ми наша радосц зоз Твою супругу
Маrду кед зме блукали по мадярским Черехату гледаюци зачирени остро
ва руськей Атлантиди. Нажаль, ту и смуток и гордосц кед зме свойо думки
зляли и здогадли ше дїла др Иштвана Удвария ...

МиронЖирош
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ЖУЛИНСЬКИЙ Микола -літературознавець,
академік-секретар Відділення літератури, мови
та мистецтвознавства НАН України,

директор Інституту літератури
ім. Т Г Шевченка НАН України,

академік НАН України

Вражає і захоплює ...

Чи не кожного дня на Майдані Незалежності в ці лютнева-березневі
дні

2014 року проводжали в останню путь Героїв Небесної Сотні. Я не міг

стримати сліз, коли звучала скорботна лемківська пісня ,,Пливе кача по
Тисині ... ''. Стояв я неподалік від трун, дивився на застиглі обличчя юних

лицарів, печалився і згадував видатного лемка Миколу Мушинку. Бо ця
лемківська пісня викликала в моїй пам' яті образ цього подвижника на ниві
української літератури, культури, мистецтва, науки, вченого від Бога, коло
•

•

наукових ІнтересІв якого

-

неосяжне.

Незабаром, у березні цього ж року я вперше побував на Пряшівщині.
На запрошення голови Оргкомітету з проведення міжнародної наукової

конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка,
професора, іноземного члена НАН України Миколи Мушинки. І знову
сльози на очах. Урочиста академія з нагоди завершення цієї наукової імп

рези розпочалося вшануванням пам' яті полеглих Героїв Майдану. Хор ви
конує пісню-реквіем ,,Гей, пливе кача ... '', поруч зі мною стоїть Микола

..

•·

Мушинка з дружиною Магдою

-

'

обоє плачуть.

.,!

.,"1

Скільки народних пісень, переказів, легенд, казок, при слів 'їв, прика

J

зок записав на Лемківщині цей великий трудівник, скільки він порятував
і зберіг архівних матеріалів, меморіальних речей, книг, листів, фотографій

-

•

••

•

•

•

••

•

свІдчень трагІчно1 долІ украІнського люду на прадавн1х етн1чних землях

.

.

.

.

.

. .

'--'

свого народу, скІльки Імен письменник1в, учених, просвІтител1в, релІг1иних

і громадських діячів він повернув із небуття! Микола Мушинка обійшов
усі вимушено покинуті українські села Лемківського краю, зазирнув чи не
в кожну полишену з невимовним болем церкву, схилився в мовчазній скор
боті над зарослими бур'яном могилами на забутих кладовищах, бо вважав
своїм національним обов'язком залишити для нащадків пам'ять про кожне
•

село, про кожну церкву, про кожну виселену з р1дного краю родину.

[ ... ] Микола Мушинка запрошує мене прогулятися вечірнім Пряшевом
.
.._,
Виповідає такі історії з минулого цього міста - дух захоплює. Иого знання, всебічні , глибинні, наповнені унікальними фактами, промовистими
деталями, асоціаціями з художньої літератури, фольклору, образотворчого
мистецтва. Буде ще поїздка до старовинного Бардієва, до Свидника в На
ціональний музей української культури. Буде тиха і смачна вечеря у його
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·,

квартирі, що нагадує бібліотеку-музей, пригощання господинею Магдою
смаковитою мачанкою

...

Та найбільше вражає і захоплює в Миколі Мушинці безмежна зацікав
леність історією, культурою, релігією, літературою, мистецтвом, фоль
клором, етнографією ... Перелік далеко не повний, бо цей учений гото
вий захоплювати в орбіту своїх наукових інтересів усе, що не пізнане, не
досліджене, не оприявлене

-

все, що пов'язане з історією, літературою і

культурою дорогої його серцю України.

Микола Жулинський

ЗИМОМРЯ Микола -літературознавець,

д-р філол. наук, професор Дрогобицького
·~
.

педагогічного університету

'

-·-~--~····
..•..·....~

.~~ ••~у♦♦
• • " ••· ,. ,.,,.." • •

.,.

,
, .·.•

~

~

Стежкою до криниці

Кажуть, що криниця призначена для спраглих. Бо вона метафорично
видається завжди й повсюди джерельцем доброти. Так, криницею щедро

ти постає для мене обійстя Миколи Мушинки. Один раз судилося - акурат
двадцятого лютого

-

поклонитися порогам гостинного подружжя Магди

й Миколи. Відтоді це число має для мене магічну силу. Тому тепер і не

вказую рік, на який припало день народження міцного побратима. Тіль
ки добре пригадую: я був надто втомлений од випробувань, які довелося
упродовж двох діб пережити в дорозі від Слупська до міста над Ужем.

Досі жаль бере за серце: так того лютневого вечора хотілося виголосити
одробину похвали на пошану іменинника, а не зміг

[ ... ] Несподівано лягла

на мене тепла ковдра, лагідно накинута правицею Господаря, і сон накрив
усі тривоги Чумацького шляху

[ ... ]

Нарешті, надійшла оказія, щоб нині виголосити, сказати б ,,віртуаль
но'', чисті рефлексії, покликані на відстані часу щасливим настроєм для

Ювіляра. Одна з них навіяна дзвінкою назвою ,,МИКОЛА МУШИНКА

-

ДРУГ'', тобто статті з-під пера Докії Гуменної

. ..,

(1903-1996),

лист якої

з наведеною сполукою над1ишов на мою адресу, власне, як упоряднику

книжки ,,Благовісник праці'', Ювілейного збірника на пошану академіка
Миколи Мушинки (Ужгород-Пряшів,

1998, 438

с.).
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Що прагну виокремити? Насамперед акцент про <<золоті ключі>> від
якогось чудесного замку. Коли б те диво хтось звів на вершечку Говерли,
я був би щасливий, коли б воно належало Миколі Мушинці! У стінах ве
личної споруди знайшли б рівне місце усі книжкові скарби вченого! Хай

линуть для Друга слова Молитви, яка силою своєю додасть Ювілярові
снаги жити й творити; мати дужу енергію перебороти тривоги з тим, щоб
поступом

-

твердим і потужним

-

виборювати нові весни

[ ... ] Що

ж, той

замок наснився, коли я бувна вулиці Горького під дахом хати з номером
двадцять один. Хтось шукатиме тут символічне начало. Я

-

ні. Бо впала в

око строфа Дмитра Павличка з посвяти ,,Пастух'' Миколі Мушинці:
Благословенне будь, його життя,
Розірване і зцілене, як рана.

Так переходить біль у сяяття!
Україно болісна й кохана!

НА МНОГАЯ ЛІТ І БЛАГАЯ ЛІТ!

AD MULTOS ANNOS!
Микола Зимомря

КАРАСЬ Ганна -музикознавець,

доктор мистецтвознавства, професорка
Прикарпатського націоншzьного університету

ім. В. Стефаника в Івано-Франківську

Вельмишановний пане академіку Миколо Мушинко!
У світлий Ваш ювілей дозвольте скласти слова глибокої поваги і вдячнос
ті за життєвий і науковий подвиг, який є прикладом для багатьох українців!
Я дякую долі, яка подарувала мені радість знайомства з Вами - людиною

глибокої життєвої мудрості, видатним ученим, культурологом, патріотом.
В часі моєї роботи над монографією та докторською дисертацією, які

були присвячені музичній культурі українців діаспори ХХ ст., я запізна
лася з Вами. Як рецензент моєї монографії, Ви висловили слушні заува
ження, які покращили їі змістове наповнення. Завдяки Вашій доброті і

гостинності, я мала можливість не тільки побувати у Словаччині та Вашій
гостинній домівці, але зібрати цінний джерельний матеріал, який збагатив
моє дослідження. Таким чином, успішним захистом своєї докторської дис-
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ертації я завдячую у тому числі Вам, за що висловлюю щиру подяку!

Ви зібрали унікальні фонди діячів музичної культури діаспори і без
коштовно передали їх науковим установам України, а на цій основі поста•

•

нуть новІ дослІдження.

Наше спілкування в Україні і Словаччині назавжди залишиться в моїй
пам'яті, як і Ваш образ

-

людини шляхетної, життєрадісної, добродійної.

З роси і води на многії літа, глибокошановний пане Миколо!
Ганна Карась

КАЧКАН Володимир, доктор філол. наук,
Дійсний член Академії наук Вищої школи України,
заслужений діяч науки і техніки Украіни,

професор Івано-Франківського національного
медичного університету

ДО ВЕРХОВИН ЛЮДСЬКОГО ДУХА!

[ ... ]Маестро

Василь Пилип'юк походжав широкими плитами, що ква-

.

..

.

'-'

дратом творили площу, на якІи вознІсся висотою украІнського духа велет

Франко[ ... ]

Василь таки забувався геть чисто, що довкіл вирує студентська без
печність, якась реготлива байдужкуватість молоді, він мірчив попри мета

лічне загратування й вичікував скупі хвилини, бо ось-ось мав стрітися з
видатною постаттю, леrендою всеслов'янського світу, людиною, що поза

межами материкової батьківщини творить глибинно-тривкі пласти націо••

•

нальноІ за змІстом етнонауки.

Він був обвішаний кількома фотоапаратами, об'єктиви яких стирчали
•

••

•

V

'-'

•

•

•

напоготовлен1 на вилов щасливоІ миттІ, на тои незнаним І н1кому невІ-

домий <<вистріл>>, порохом якого є вишукане бачення, зблиск думки, що
•

•

•

•

з-помІж Інших ховається якось дивно-невидимо в1д самого <<стрІльця>>

-

несподіваність! ..

-

Даруйте, друже-брате,

-

скупо, але з широко розправленим, наче на

моленим ясниною дня й Божим напуттям обличчям, допитливими, як і в

молодості очима-поглядом, озирнув, мовби збадав та поблагословив, зро
бив крок до наближення.

-

А ви, пане Миколо, не змінюєтесь, вас видать, постійні мандри якось ви

гартовують, ну, ніскільки не інакший на вигляд, - обнялися за цими словами.
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Василь Пилип'юк перепитав, де зупинився пан академік, які має
зобов'язання на нині-завтра, але й незчувся, як Мушинка, з цим дивовижно
•

•

•

1милим на слух словацьким притиском у мовІ, висипав, що має слово у Франковому університеті, відтак їде у Турківський район - там ,,Лемків
ська ватра'', а далі - Тернопільщина, зокрема, Бережани, відтак - до Києва,
він же - дійсний іноземний член Національної академії наук, а звідти ...
цІкавим

Але пан Пилип'юк, чуючи-слухаючи, змисно підкрадався до оцьо•

•

V'

го кремезного мужа, ВІН має перед очима унІкальнии двотомник, де до

ювілейної дати оцього гуманіста колеги-слов'янознавці змовили найкра•

'-'

•

•

•

V

'-'

•

•

'-'

ЩІ, наизм1стовнІшІ и наигаряч1ш1 сердечним зарядом слова про тои уперV'

•

V'

то-струджении путь, яким десятки ЛІТ мандрує невичерпнии атом-думка
••

•

великого укра1нця; в1н перегортає, як оно минулого тижня, велетенську

філологічну, історико-етнографічної виповненості, книгу про життєдіяль
ність великого собрата Франка по праці і мислі

- Володимира Гнатюка,

що, збираючи згустки народної мудрості, досвіду, вмілості, роздавав своє
здоров'я-по пелюстинці-крапелині і так згас, не діставши пошани на ста
рості. Чисто

-

як і Франко.

Роздумуючи над пошуково-дослідницькою важезною працею Гнатю

ка, Василь Пилип'юк уже перечитував біографію пана Миколи Мушинки,

ніби перескладав якісь біобібліографічні картки його тисячних публікацій
~

у світовій періодиці - від Львова до Нью-Иорка, від Києва до Праги, від
Мюнхена аж до далеких Канади й Австралії. І певно, сам гість не здогаV'

•

•

дувався, що иого колега-спІврозмовник, наче завершуючи потужну пІдго-

товчу внутрішню роботу, озирає-опрацьовує оком, душею й серцебиттям

кожнісіньке слово-вияв професора-славіста, його зарисинки на обличчі,
його пульсуючу думну чолатість, його заглиблений красивий у доброті
погляд у далину. Василеві вдалося кілька разів клацнути апаратом, якось

перевести бесіду колеги через <<кладку>> потрібної саме йому рікоплині,
розвернути думкування й мовби спинити на ту мить, у якій ствердиться

уся посутність Мислителя. Ось він, ось-ось той штрих-образ, що, мож
ливо, виповнить цілісність Портрета: на темнуватому фоні ясніє, ватрить
теплом очей, ледь прихованої невимовленої гадки і отих, що мовби з да
леких історичних співанок-хронік та шабледзвінних леrенд, розкішних
вусищ, мудрий з народного напуття Вчений.

Це - Мушинка. Це - наша українська величава Постать. Це - слава Нації!
Володимир Качкан
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КОЖАН Ігор

-

генеральний директор

Національного музею у Львові
ім. А. ІПептицького, заслужений працівник
культури Украіни і Польщі

Ім'я енергійного житгєшоба, відцаного українського патріота і роз

-

L •.&-&.~•A-L

авгора численних наукових праць в галузі української фольклористики, лі

тершурознавства та мовознавства, доктора філологічних наук, академіка НАН

України, професора Миколи М ~·~ тт,~: є тттироко знаним. Уже понад півстоліт

тя Учений відроджує і пропагує українську культуру й духовність у світі.
Мені пощастило особисто познайомитись із професором Мушинкою 1990
року. Тоді він влаштував у Львові виставку власної колекції творів видатно
го українського художника Олекси Новаківського, прийнявши запрошення

внука художника Андрія Новаківського, у той час директора Національного

музею у Львові. Ця виставка мала великий успіх і згодом була проекспоно
вана у Києві й Ужгороді. Волею долі з

1974 року дослідник став хранителем

однієї із найбільших колекцій робіт О. Новаківського за кордоном. Цю збір
ку довгі роки формував близький приятель художника, львівський адвокат
д-р Іван Голубовський. У 1960-х роках до рук Миколи Івановича потрапив

анонімний рукопис повісті-есе про Олексу Новаківського. Автор праці був
невідомим, й лише згодом встановили, що ним був той самий адвокат І. Голу

бовський. Це стало поштовхом до подальших розшуків і розвідок. Унікальне
зібрання творів, виявилене у празькому пометrтканні покійної доньки автора

-

Галини Голубовської, Микола Мушинка придбав на аукціоні, на якому був

єдиним учасником. Відтоді став завзятим популяризатором творчості митця

й організував низку виставок у Словаччині, Україні, США та Канаді.

2012 року, до

140-річчя від дня народження О. Новаківського, ця колек

ція вдруге перетнула український кордон й так само була представлена з
великим успіхом. Малярські полотна й графічні аркуші знову презентува
лись у стінах творчої робітні, де свого часу народжувались. До відкриття
виставки світ побачив каталог із великим, розлогим коментарем-інтерв'ю
Миколи Мушинки про колекцію та історію їі набуття. Сьогодні завдяки
професорові М. Мушинці цей неоціненний мистецький скарб врятований
••
••
для укра1нсько1 та св1тово1 культурно~ спадщини.
••

••

•

З нагоди Ювілею, Пане Професоре, прийміть мої найзичливіші вітання
й побажання міцного здоров ' я, незборимого творчого горіння й долання
нових вершин у науці!

З виявом глибокої пошани,
Ігор Кожан
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КОПИЛОВ Сергій

-

доктор історичних наук,

професор, Ректор Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка

Зі славним ювілеєм, пане Академіку!

Ніщо так не робить людину щасливою, як можливість робити те, що
приносить задоволення, коли обрана професія є вашим хобі. Чомусь за

вжди, коли запитують чого ти прагнеш від життя, хочеться сказати

.

.

""

.

-

бути

.

корисним людям, адже кожен 1з нас хоче знаити своє м1сце в сусп1льств1,

реалізувати себе і подарувати світові щось реально ціннісне.
Ви, Миколо Івановичу, залишивши за плечима роки невтомної праці та
•

творчих звершень, можете з впевнен1стю сказати, що прожили не дарма,

адже ваші наукові здобутки стали надбанням багатьох поколінь науковців

і дослідників, які також працювали й працюватимуть на ниві фольклорис
тики, етнографії та літературознавства, історії.
Дивлячись на Вас, ніхто не може сказати, що у
•

•

•

80

активне життя за•

•

•

к1нчується, адже нІколи не пІзно творити та розкривати нев1дом1 гран~ за-

бутих імен, відроджувати в пам'яті скарби духовності українського наро

ду. Ви, як ніхто інший, хто проживає на нашій українській землі, цінуєте
багатства своєї етнічної батьківщини.

Як почесний професор Кам'янець-Подільського національного універ
ситету імені Івана Огієнка, Ви, Миколо Івановичу, з

~~r=-~:...---:,~= неоціненний

досвід невтомної праці для своїх колег та творчі доробки для фонду сту
дентської бібліотеки. Ми раді співпраці з Вами й можливості оцінити пло
ди ваших наукових розвідок та досліджень. Бажаємо Вам сили і наснаги
в подальших звершеннях та нових починаннях.

Ви завжди бажаний гість у нашому навчальному закладі, адже Вам є що
сказати студентам, які на порозі свого життєвого вибору, матимуть змогу

почерпнути цінну інформацію для майбутньої професійної орієнтації.
З роси і води!
Сергій Копилов
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КРУШКО Степан

-

секретар

Комітету реоптантів у Пряшеві

Наші переселенці - русини Словаччини, які

1947 року переселились в

Україну, Координаційний комітет реоптантів у СР та потомки переселен

ців щиро дякують Тобі, Миколо, за те, же ти, як перший представник з рід
ного краю у грудні

1964, як аспірант київського університету, відвідав їх у

селах Здолбунівського і Рівненського районів української Волині. Перший

в Чехословаччині на сторінках газети <<Нове життя>> у

1965 році опублі

кував цикл п'ятьох репортажів та фотографій про життя наших оптантів.
Повідомив про свої спостереження з життя 011·1·антів державним органам.
До того часу ані до цих пір ніхто наших краянів на Україні офіційно не від

відав і не цікавився їх долею. Дотепер Словаччина про цей ганебний акт
трансферу власного населення ні семінар ані конференцію не влаштувала.
А минуло з того часу вже

70 років.
Степан Крушко

КУПЧИНСЬКИЙ Олег - мовознавесь, історик
архівіст, проф. д-р філол. наук, академік УВАН,
ініціатор відновлення НТПІ в Україні,
головний редактор його видань,
почесний голова НТШ в Украіні

Високоповажному Ювілярові, Колезі й Товаришу
в день його віншування!

Кожен ювілей

- виняткова подія у житті людини, а науковця зокрема,

коли досягає повноліття! Це час, коли на Тебе звернули увагу приємними

побажаннями, високими похвалами та оцінками (їх часто варто сприймати
з добрим гумором). Це також час для науковця, який усе своє життя по-
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.
клав на в1втар нац1онально1 науки, 1певнии п1дсумок, що вдалося, а що ще
.

.

потрібно зробити, як здійснити всі задуми ... Така життєва правда!
А в житті

-

як на довгій ниві: то вгору, то вниз, знову знизу- догори ...

Були тяжкі часи, переслідування, втечі, полонини. Нині все десь щезло у
бистрині часу ... Така життєва правда!
Мали місце образи, звинувачення, людська злоба. Найгірше, що Ти за

уважував зраду тих, які в недавньому часі були Тобі близькими. І це від
бувалося заради власної вигоди, часто пихи, грошей, у їх забутті про рідне
лемківське, українське ... Ти йшов рівно і гідно, власною стежкою, не схи
ляючись ... так, як це робили Твої батьки, діди, прадіди русини-українці.
Така життєва правда!

Метою Твого життя було і залишається служіння рідній землі, їі істо
ричним традиціям і культурі. І Ти довів це своєю працею, зібрав унікальні
історичні пам'ятки про людей і свій край, створивши вдома справжній му

зей Лемківщини (і не тільки), яким живеш і який щоденно популяризуєш.
Така життєва правда!

Все, до чого долучаєшся, повертається добром для пам'яті людей і на
уки: нариси про О. Духновича, С. Клочурака, О. Новаківського, велика
книжка про В. Гнатюка. Це стосується, зокрема, і творів І. Зілинського, І.
Панькевича, праць про Музей визвольної боротьби України у Празі, Пря
шівську гімназію і багатьох інших ... Така життєва правда!
Відомий Твій внесок у розвиток Наукового товариства ім. Шевченка.
Будучи головою Словацького осередку Європейського НТШ, Ти долучив
ся до того, що Товариство здобуло широку популярність у краю і за кордо
ном. Твої публікації доводять невмирущість української гуманітаристики,

яка гідно представляє Україну у світовому академічному середовищі. Така
життєва правда!

.
і

.

Не таємниця, що все досягнуте Тобою здобувалось не лише Твоєю
кожноденною працею, але й завдяки підтримці і розумінню Тебе щирими

друзями, ріднею, Твоєю милою дружиною Маrдою і синами. Така також

'

•.

'

1

•,

..•

'

життєва правда!

'

Дозволь мені приєднати свої скромні привітання до численних поздо

.
..

1'

'

'І
;

ровлень від колег, друзів, учнів, шанувальників Твого блискучого таланту
V

Низький Тобі уклін, дорогий Миколо, від науковців Львова і України,

-

надзвичайно щиру, доброзичливу,

порядну людину, справжнього науковця. Хай цей світлий ювілейний день
надихає Тебе на нові творчі здобутки, стане ще однією сходинкою у піз
нанні і дослідженні нового і незнаного!
З роси і води Тобі! Многая літа!
Олег Купчинський
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і

І

•

та надзвичаиного, завжди працюючого 1нтелекту.

котрі добре знають і шанують Тебе

!

ЛАТЯК Юрій

-

журналіст та громадський діяч

екс-директор видавництва Руске слово
в Новому Саді (Сербія)

Замість стиску руки
Дорогий мій друже Миколо!

Вітаючи Тебе з ювілейним днем народження, згадую собі наші пер
ші зустрічі з давніх 1965-1970-их років. Згадую Твою листівку зі Львова,
в якій Ти вперше зголосився до мене, тодішнього головного редактора га
зети й директора підприємства ,,Руске слово'', до Руського Керестура, за

вдяки адресі, яку Ти одержав від Тобі знайомого львівянина Василя Хоми

ка. Від нього Ти вперше дізнався про нас, тодішніх югославських русинів
•

1 про

•

нашу л1тературну мову, якою я написав листа до нього.

Я на цю листівку негайно відповів Тобі, до Пряшева

[... ] І так розпо

чалася наша постійна дружба до нинішніх днів.

Не можу обминути факт, що ця дружба залитт1ила міцний слід на від•

•

•

••

новенн1 десятил1ттями перерваних ваємин м~ж русинсько-укра1нською

спільнотою колишньої Чехословаччини та русинською спільнотою ко
лишньої Югославії. Є то, передусім, Твоя заслуга!

Згадую собі нашу першу зустріч у Пряшеві, яка відбулася влітку

1965

р. Ми тоді моєю ,,фіяткою'' з Дюром Варгою та нашими дружинами завіта
ли до Тебе в інтернатну кімнату, а потім разом з Тобою поїхали до Курова,

до Твоїх батьків[ ... ] Для нас це була незабутня зустріч. Незабутня і плідна!
Після того, ми нераз зустрічалися у вас і у нас! Під час тих зустрічей
Ти впізнав наше життя, познайомився з нашими передовими культурни

ми діячами і простими людьми

[... ] Кожна така зустріч нам двосторонньо

приносила чогось нового, корисного.

Ти відкрив нам тоді у нас маловідомого українського вченого В. М. Гна
тюка і подарував двотомник ,, ЕТНОГРАФІЧНИХ МАТЕРІЯЛІВ З УГОР

СЬКОЇ РУСИ'', в яких В. Гнатюк опублікував свої записи з Бачки (Львів
1910-1911 ), а через два роки ми за цими матеріалами опублікували ,, Народ
ни приповедки бачваньских Русинах '' (1967), до яких Ти написав потужну
вступну студію про постать та діло цього вченого. Таким чином ми, разом

з Тобою, поставили фундамент пізнішої ,,Історіїруської літератури '' Др.
Юліяна Тамаша (1997) і спростували ранішу думку, що у югославських ру
синів літературна традиція, крім деяких спроб, майже не існує.
І не лише те! Ти своїми подальшими науковими та публіцистичними
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працями забезпечив собі належне місце в історії нашої невеличкої русин

ської громади у теперішній Республіці Сербії.
Дорогий мій друже, і зараз, у похилому віці, ми не забуваємо один про
одного, боремося за наші спільні ідеали. Хай буде й надалі так, ,,на многая
1. благая

[... ]'''.

У думках я тисну Твою руку і бажаю ще багато творчих літ!

ЮрійЛатяк

ЛЕНДЄЛОВА Віра

·.··

-

мовознавець, кандидат наук,

завкафедрою україністики Карлового університету

в Празі до

2015 р.

Moje prvni seznameni s prof. Mikulasem Musinkou bylo jako ,,laska na
dalku.'' Probihalo zprostredkovane, skrze moji babicku Annu Lendelovou,
tatinkovu maminku. Bylo to v 80. letech minuleho stoleti, v dobe, kdy pan
profesor byl na jednom ze svych terennich vyzkumu u Ukrajincu а Rusinu na
Tachovsku. Chodil s kotoucovym magnetofonem, na ktery zapisoval opravdove skvosty folkloru а lidove tvorivosti od jednotlivych respondentu, z valne
vetsiny mych pnbuznych, puvodem z Maramurese. Moji ЬаЬіссе Anne tehdy
venoval maly sbomicek ukrajinskych koled а take modlitebni knizku. Pamatuji si, ze me pak babicka poprosila, abych tomu ,,svatemu cloveku s vousy'' (jak
ho babicka nazvala) napsala dekovny dopis. А protoze pan profesor Musinka
jakozto spravny etnolog vse archivuje, verim, ze і tento dopis je ulozen mezi
jeho cetnymi archivaliemi.
Vazeny pane profesore, z Woubi duse Vam preji і nadale pevne zdravi,
tvurciho ducha а vse jen dobre!
s uctou,
Vera Lendelova
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ЛОПАТА Павло

-

художник-живописець,

екс-директор Канадсько-україн,ської фундації
в Тротонто

З ім'ям

[ ... ]

Миколи Мушинки, я вперше зустрівся, коли в бібліотеці

св. Володимира у Торонто натрапив на його ,,Ан,тологію усноz· народноz·
творчості українців Східн,оz· Словаччини'' під назвою

,, З

гл,ибини віків''

(Пряшів,

1967). Поруч цієї 394 сторінкової книжки на одній з полиць бі
бліотеки було уложена не більшеяк 10-12 номерів журналу ,,Дукля'', дру
кованих кінцем 1960-их років. Випозичивши згадану збірку фольклору
та усі номери журналу, я був на стільки радий своїй знахідці
словами описати.

-

що годі

[ ... ]

М. Мушинка інтенсивно цікавився життям українців поза межами Че
хословаччини, переважно в Україні, Польщі, бувшій Югославії, Німеччи

ні, Франції та в США і в Канаді, де мешкав його стрийко Петро Мушин
ка.

[ ... ]

Пізніше я став передплатником української преси Словаччини,

зав' язав листовні стосунки з М. Мушинкою та його посередником одер

жав і книжкові видання. В його публікованому доробку є і біля десяти
статей про мене-як українського художника в Канаді.

[ ... ]

Перечитуючи із захопленістю усю від М. Мушинки одержану україно

мовну літературу, я був гордий за своє українське походження. Щасливим
почувався, що наші взаємні зв' язки з цим науковцем тривко тривали про

тягом багатьох років. Переді мною, чим далі, тим більше він ставав рес
пектованим авторитетом та заслуженим ,,благовісником праці''

-

звання,

на яке собі вповні заслужив. Тішився його здобутками, а головне, його
дуже плідними публікаціями різноманітних циклів статей, в котрих до
цільно фіксував життя українців не тільки в Чехословаччині, але і в бага
тьох країнах світу. Я високо цінував його матеріали, в яких досліджував
неабияку спадщину видатних діячів української науки і культури.

[ ... ]

Неодноразові собисті зустрічі з М. Мушинкою і його дружиною Маrдою,
а також його синами, то на Пряшівщині, або й у Канаді, нас ближче по
єднували. Ми стали друзями, з чого я дуже задоволений.

Микола Мушинка, як визначна особистість, від якого я запозичив його
'-"

працездатність, став для мене дороговказом. Иого слідами, хоч у невели-

кій мірі, крокую і я, опублікувавши своїх понад

350 статтей, переважно з

ділянки історії образотворчого мистецтва.
Високошановний Ювіляре! Я безмежно вдячний Тобі за все те, чого

навчився від Тебе

-

бути вірним свойому народові, йому старанно служи-
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ти, його прославляти і бути вірним його ідеалам. У Твоє славне 80-ліття
від дня народження, бажаю кріпкого карпатського здоров' я, багато енергії
і витримки, натхнення й ентузіазму до дальших років життя

[... ]

Служи

нам добрим прикладом у благородній суспільно-корисній і невтомній пра
ці. Нехай ангел хоронитель тримає Тебе у своїй опіці. З Божим благосло
венням бажаю Многая і Благая літ.

Твій земляк з Канади
Павло Лопата з дружиною Марійкою

JJУБКІВСЬКИЙ Роман (1941-2015)-поет,
науковець, громадський

·

іяч та дипломат,

проф. Львівського національного університету,
лауреат Національної премії України ім. Шевченка

АКАДЕМІК З ГОЛУБИНИМ СЕРЦЕМ

..

...,.

І КНИГАМИ З ПАСТУШОІ ТАИСТРИ

Своєю постаттю, обличчям та манерою вести бесіду Микола Мушинка
•

•

нагадує мен1 статечного с1льського господаря

лю чи коваля

-

-

•

•

сад1вника, пас1чника, тес-

майстра на всі руки!

Даруйте за тавтологію, але бачу в ньому такого бачу- пастуха з бескид
ських полонин (а він був і ним), котрий лівою рукою пригортає до грудей
новонароджене ягня, а в правій несе пастушу торбину. Вона таємнича, за

гадкова,

-

принаймні доти, поки не з' ясується, що в ній,

будзу. . . Що в ній?

-

запитаєте. Звичайно

-

-

окрім хліба та

книги, нотатники, принагідні

бульйони-клаптики, помережані характерним Миколиним почерком ...

Я знайомий із видатним ученим-етнографом, фольклористом, літературознавцем

•

1краєзнавцем давно -

•

•

•

десь 1з середини ш1стдесятих л1т минуло-

го століття. Заочно захоплювався його рясними публікаціями в крамоль
них для тодішнього радянського режиму українських зарубіжних журна

'

і

лах ,,Дукля'' і ,,Дружно вперед''. Здається, не менше п'яти разів зустрічав

а

:j'
'

ся та розмовляв з Миколою в редакції журналу ,,Жовтень'' (нині - ,,Дзвін'')
як своєрідному транзитному пункті обміну думками та виданнями.
Адже тодішній Пряшів (а Микола Мушинка був гідним його репрезен

тантом) належав до одного з найактивніших українських центрів!
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'

'

У травні

1966

року я вперше в житті побував за кордоном, і де?

в

-

омріяній Празі, чарівній, романтичній, сповненій тривожного й піднесе
ного відчуття суспільних перемін. Моїм добрим чічероне чехословацькою
столицею був незабутній усезнаючий Орест Іванович Зілинський, лідер
україністики, визнаний науковий авторитет, глибоко зацікавлений літера
турознавчим життям молодої ,,шістдесятницької'' України. Він познайо

мив мене зі своїми друзями

-

чеським перекладачем Ярославом Кабіч

ком, українцями Миколою Затовканюком, Зінаїдою Геник-Березовською

та їхніми родинами. Розповідав мені також про Миколу Мушинку, який
доїжджав до нього зі східної Словаччини.
Не снилося мені, що через багато років (1992-го) Чехословаччина стане
місцем моєї дипломатичної роботи на посаді першого Посла Незалежної
України! Та ще з резиденцією у Празі, а за протокольними стандартами

-

повноваженнями у Словацькій Республіці. Про це ( а отже, про співпрацю

з п. Миколою!) треба буде написати окремо. Хоча б тому, що, коли навесні

1995 року закінчився

(достроково!) термін моєї роботи, Микола Мушинка

в листі до тод11тmього Президента України Леоніда Кучми аргументовано
доводив доцільність призначення мене керівником Української диплома

тичної місії в Братиславі - столиці суверенної Словацької Республіки.
На жаль, прохання не було почуте, і призначення не відбулося ...
Мій післяпосольський ,,триб життя'' все-таки ще довго пов' язувався як
із Чехією, та і зі Словаччиною. Отож
••

•

•

•

•

1хн1ми 1нституц~ями, давн1ми

•

-

з українцями східної Словаччини,

•

1 нов1шими друзями.

Особливо з Миколою Мушинкою. Разом зі скульптором Еммануїлом
Миськом, фотомайстром Василем Пилип'юком та нашим Послом у СР
(після мене та Петра Сардачука) приїхали на запрошення панства Миколи
і Магди на відкриття виставки Олекси Новаківського (зі збірки Мушинки),
відвідали Музей Енді Варгола, побували в сільській церкві на ,,меншій
батьківщині'' Миколи. Гостювали і в його пряшівському домі, де в біблі
отеці-робітні я зали1ттив унікальне видання ,,Кобзаря'' (подароване мені,
але я передарував, не жаліючи за раритетом, своєму великому приятелеві).

Наші дороги, на превеликий жаль, перетинаються не так часто, як би

хотілося, але кожна нова зустріч із Миколою Мушинкою (а це стосується
навіть його статей та рецензій) для мене воістину дар небесний.
Люблю спостерігати, як зі своєї легендарної, безрозмірної похідної
торбини він видобуває книги (,,дивнії перли виносить'',

як мовив би

-

Франко!) і люб'язно їх роздаровує. Щось при тому перепадає і мені ...
Львівські візити панства Миколи і Магди залишають прихильникам
академіка багатющий матеріал для пізнання, наслідування і
Про них,

-

не без доброзичливого гумору,

-

-

захоплення!

слід також написати

-

хоча

б для колоритних меморій про ,,нагоди і пригоди'' подвижників рідної
культури. Можливо, це станеться в ювілейному для Академіка році!
А поки що

-

здійснюю віртуальний, зате сердечний потиск руки

-

як

- 313 -

вияв глибокої вдячності за подвижницькі труди Миколи Мушинки у про••

•

•

стор~ св1тового укра1нства.

Дякую за безмежну відданість нашій українській справі. Вклоняюсь

доземно Краєві, що народив істинного патріота й працелюба.
Академічна Україна, дорогий Миколо, знає Тебе з наукових праць та
громадської діяльності. А незалежна Українська Держава високо цінує ко-

.

~

жен тв1и крок.

Живи на радість много-премного літ, вельмишановний академіку з го

лубиним серцем і талановитими, мудрими книгами з мандрівної пасту
шої тайстри!

З роси й води!

Роман Лубківський

МАЙКОВИЧ Степан - інженер будівельник,
дійсний член Академії будівництва України,
голова правління Львівського обласного
товариства ,,Лемківщина ''

••

ВСЕУКРАІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ,,ЛЕМЮВЩИНА''
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Вельмишановному професору, академіку НАН України, лемкоз
навцю, доктору філології, історику-етнографу, публіцисту, заслуже
ному громадському діячу Миколі МУШИНЦІ

Львівська обласна організація Всеукраїнського товариства ,,Лемків
щина'' щиро вітає Вас зі славним 80-річним ювілеєм від дня народження.
Ваша велика творча багатогранна праця

-

це неоціненний вклад у

скарбницю не тільки лемківської культури, але й у загальноукраїнську

та світову, бо на основі Вашого наукового доробку формує свій світогляд
вже не одне покоління етнографів, істориків, науковців, адже з' являється
зв'язок між минулим і сьогоденням, між тугою і радістю.

Щороку Ви публікуєте чимало статей, виходять у світ Ваші книжки,
вагома Ваша активна участь у багатьох науково-практичних конференці-
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ях в різних країнах світу. Вас з любов'ю, радо зустрічають на щорічних
фестивалях, ватрах, в Ждині (Польща), Монастириську (Україна), Канаді,
США та інших країнах.

Ми, члени правління Львівської обласної організації ВТ ,,Лемківщи
на'' протягом багатьох років мали за честь з Вами зустрічатися, слухати
Ваші доповіді, виступи, які завжди цікаві і насичені маловідомими фак
тами.

Дружелюбність і чуйність, доброзичливість і відкриті_сть, душевна

щедрість забезпечують Вам глибоку пошану й авторитет серед друзів,
колег і знайомих. Адже вся Ваша багатолітня наукова діяльність - це при••

•

клад натхненно~ прац1 задля свого народу.

З нагоди 80-річного ювілею зичимо Вам доброго здоров' я, невсипущо1·

енергії, багатих, щедрих ужинків на науковій ниві, творчої наснаги задля
здійснення нових задумів на благо Лемківщини й українськоі· культури!

Нехай Всемилостивий Господь укріпить Ваші духовні і тілесні сили та
здоров'я на Многії і Благії літа!
Голова правління

Степан Майкович
До вітання приєднуються:
Дмитрах Мирослав,

Радь Іван,
Козак Ярослав,

Гандяк Петро,
Кровицька Ольга,

Тавпаш Андрій,
Секела Михайло,

Швягла Ярослав
•

•

та ІНШІ.
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МИЗЬ Роман

-

священик, проф. др., журналіст,

науковець, парох Греко-католицької церкви

в Новому Саді (Сербія)
.,

...,

ДАЛЕКО ВІД ОЧЕИ, А БЛИЗЬКО ДО СЕРЦЯ
Із професором Миколою Мушинкою я, який проживав у Югославії

(зараз Сербії), познайомився

1968 року під час

Свята української культу

ри у Свиднику, де я прибув із нашим культурно-мистецьким колективом
із Нового Саду. Якраз професор Микола був автором сценарію, і мабуть
•

••

•

режисером т1є1 1мпрези.

Вже ця перша зустріч була вистарчаючою, щоб я усвідомив собі, що в

цій людині знаходжу доброго друга, в якого багато того було спільного і
близького з моїми поглядами, думками і становаишем. І так почалася наша
дружба, яка триває вже

47 років і буде тривати поки матимемо свідомості.

Вже при цій нашій першій зустрічі ми не ли111е говорили і обмінювались

думками, але почалася і ділова співпраця. Пригадую собі, я його попросив,

щоби придбав мені шеститомну історію українського мистецтва, яка під цю
пору вийшла у Києві. Розумієтсься, Микола придбав мені що історію україн
ського мистецтва і вона незабаром прибула до Нового Саду. Він тоді дав мені

і деякі книжки - свої, та інших авторів, які були видані в Чехословаччині.
Але, на цьому наше спілкування не скінчилося. Ми листувалися, хоча
не часто-густо і часом стрічалися, чи то в Новому Саді, де він декоJІИ при
їздив, чи у Пряшеві в Словачинні, а навіть і в Києві в Україні. Кожна ця

зустріч була для мене неабиякою приємністю.
Коли при Новосадському університеті були організовані специфічні
академічні студії, а я був керівником українсько-русинської галузі, я за
просив пана Миколу, щоби прибув до Нового Саду і виголосив кілька до

повідей. Так і було. При цій нагоді він себе пресдставив професорам Но•

восадського ун1верситету.

І так ми вже майже пів століття спілкуємося, обмінюємось книжками,
листами і деколи телефонно, хоча живемо далеки один від одного. Але,
ця віддаль не є перешкодою нашої дружби, а такі життєві ювілеї - нагода,
шоби цю дружбу скріпити
Дай Боже, многая літа, дорогому другові Миколі!
о. Роман Мизь
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НЕБЕСНИК Іван

-

проф., ректор

Закарпатського художнього інститу-ту, Ужгород

Перед науково-педагогічним колективом Закарпатського художнього інсти

тугу (нині академіі), що працює в справі збереження і розвитку традицій закар••

••

••

•

•

••

патсько1 художньо~ тттколи, сто1ть завдаІПІЯ вщтворення 1сторично1 правди про

діяльність легендарних особистостей Підкарпатської Русі, Прятттівщини і всієї
України і на цій основі виховувати нові покоління патріотів, мистців, науков
ців. Це завдання суггєво полегшується тим фактом, що в наших рядах працює
чудова тодина, науковець міжнародного рівня академік Микола М 1Ilr::1·rI.a ,~.

Тепер багатьох видатних вчених у галузі літератури, історії, образот.
'-'
.

ворчого мистецтва, музики, що працювали у м1жвоєннии пер1од вже немає

серед живих. Частину архівних матеріалів розпорошено й загублено. І ви
являється, в наукових працях, у пам'яті Миколи Мушинки, в його колекці

ях і архівах зберігаються скарби української :культури.
Яким чином цього досяг академік Мушинка? Очевидно, що завдяки

феноменальній працьовитості, патріотизму, унікальній чесності в науко
вій роботі й служінню інтересам свого народу. У тих випадках, коли по
трібно надійно розпорядитися цінними матеріалами в складній ситуації,
люди йому довіряють свій архів, колекційну збірку, бібліотеку і поклада

ються на чесне слово Миколи Мушинки. Свідченням цього є колекція кар
тин Олекси Новаківського, бібліотека Олени Рудловчак, матеріали Музею
Визвольної боротьби України тощо.

Виступи Миколи Мушинки на Міжнародній науковій конференції <<Ер•

•

дел1вськ1 читання>> завжди є родзинкою, що представляє життя

•

•

1 творч1сть

особистості, яка зробила особливий внесок у розвиток культури закарпат
ських українців. Надзвичайний інтерес викликали виступи про Флоріана
Заплетала, Войтеха Кальну, Степана Рака, Івана Югасевича ... Ми розу
міємо надзвичайну зайнятість нашого улюбленого професора і можливі
аргументи стосовно здоров'я чи віку, але ми також свідомі того, що маючи

такого фахівця варто відкрити ще одну спеціальність в інституті з <<куль
турології>> під керівництвом Миколи Мушинки.

Щиро бажаю професору Миколі Мушинці здоров'я, доброго г:.гмору і
бажання займатися улюбленою справою ще багато років, бо це корисно
не лише йому, а й нам, працівникам Закарпатського художнього інституту.
Іван Небесник
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ПАВЛЮК Степан

-

етнолог, академік. НАНУ,

професор, директор Інституту народознавства
НАНУ у Львові

Подвижництво академіка Миколи М

.L.L.L.JL.L..L••~

Академік НАН України, доктор філології Микола Мушинка унікальна по
стать - багатогранний вчений, блискучий педагог, доскіпливий краєзнавець,
громадянський активіст, одержимий у збереженні української та словацької

усно1· словесності, завжди бажаний на наукових конференціях, форумах вче
них, фестивалях, які відбуваються не тільки в Словаччині та Україні, але й у
багатьох країнах світу. Про нього можна сказати як про невтомного і одержи•

•

мого у шзнанн1 культури свого народу
•

•

•

1прекрасного опов1дача, устами якого
•

•••

•

поширюється правда про культурно-1сторичн1 подn, моральн1сть, етика-ес-

тетичні вартості національних набутих цінностей і висока довіра до них.
Ніколи не забудеться перша тривала зустріч у Прятпеві, коли господар з
обіймами зустрів першу зарубіжну етнографічну експедицію у

1992 році

на

вивчення традиційної культури українців у Словаччині, організовану Інсти

тутом народознавства НАН України. Невичерпним джерелом інформації був
сам маестро Мушинка, а ще щирі українські за походженням оповідачі з ба
гатьох сіл. Тоді ж було обговорено про можливість здійснити захист доктор
ської дисертації, беручи до уваги неймовірно об111ирний науковий доробок,
цілковито докторабельний і те, що було організовано за моєї участі, як народ
ного депутата Верховної Ради України, Вищу атестаційну комісію України.
Цього ж року М. Мушинка став першим доктором філологічних наук у неза
лежній Україні, а я першим доктором історичних наук.

~{ час цієї ж експеди

ції вирішили підготувати багатотомне дослідження про етногенез українців
в Карпатах із залученням словацьких вчених, що й згодом буде реалізовано.
Наші приятельські і творчі стосунки настільки зміцніли, що я запропо

нував провести ювілейне 60-річчя Миколи Мушинки у Львові у театрі ім. М.
Заньковецької. Ювіляр був щасливий. Відчутгя щастя продовжилось у май

стерні відомого українського скульптора Лауреата Шевченківської премії
України Імануїла Миська, де народний художник України створив прекрас

ний скульптурний образ тт~ирої і душевно багатої особистості М. Мушинки.

Колеса крутяться. Так! Літа минаються. Так! Але й постійно тішитиме
нас Твій життєвий неспокій у чисельних наукових працях; і в серці і в пам' яті
закарбується доброзичливий, усміхнений погляд, який вселяє віру на Твоє
ще тривале творче довголіття. З роси і води, сердечний Друже, Миколо!
Степан Павлюк
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ПАСІЧНИК Ігор

-

ректор Національного

університету

,, Острозька академія'',

професор, Герой України

Вельмишановний Миколо Івановичу!

Професорсько-викладацький склад та студенти Національного уні
верситету ,,Острозька академія'' з найп~ирішими почуттями вітають Вас з
80-річним ювілеєм!

Цілком закономірно, що ювілей підсумовує пройдене й створене. Це,
так би мовити, найвип~а атестація людини і фахівця. Увесь Ваш життєвий
шлях позначений віхами сходження, наукового і професійного зростання,
•

нестримного творчого пошуку та клопІткою подвижницькою працею на

користь України і розвитку українсько-словацьких стосунків.

Знаємо Вас, Миколо Івановичу, як непересічну людину, унікальну осо

бистість, в якій гармонійно поєднуються духовне багатство, високий про
фесіоналізм, мудрість і розум, справжня інтелігентність.
Переконані, що через вчинки і помисли таких людей як Ви, Миколо Іва
новичу, твориться майбутнє України як духовно величної держави. Ваша

праця в галузі вищої освіти і науки має гідне поцінування в Україні, Сло

ваччині та в усьому світі. Те, що Ви робите як фольклорист та українозна
вець, мистецтвознавець та літературознавець, бібліограф та культуролог

. .

.

.

.

..

..

.

"""

.

вІдроджує у СВІТІ не тІльки дов1ру до украІнсько1 освІти, а и незрІвнянно

більше

- довіру до нашої держави.

Віншуючи Вас із славним ювілеєм, від усієї душі зичимо міцного
здоров'я на довгі роки, великого особистого щастя, життєвої наснаги і ду
шевної гармонії, плідної праці, щоденних гараздів і успіхів у всіх Ваших
•

справах І починаннях.

Хай завжди буде над Вами, Вашою чарівною дружиною п. Магдою та

усією Вашою родиною Боже благословіння, нехай сторицею повертається
усе зроблене Вами добро!
З глибокою повагою,
Ігор Пасічник
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ПЕЛЕНСЬКА Оксана

-

мистецтвознавець,

журналіст, редактор радіостанції

,, Свобода'' в Празі

Слово визнання і глибокої поваги

Вже давно, в

1995

-

приятелю

році на конференції україністів, що проходила в за

тишній залі Слов' янськської бібліотеки в Празі, слово взяв високий чо

.

ловік з незабутніми <<козацькими>> вусами. Переконливо і не поспішаючи
розповідав про стан україністики у Словаччині, вільно оперував фактами,
звертався до історії. Запам'ятал.ась ця подія, тому що саме такою була моя
перша зустріч і знайомство з академіком Національної академії наук Укра

І

'

'

J

їни, професором Миколою Мушинкою.

Мені пощастило, протягом багатьох років проф. Микола Мушинка став
•

•

•

для мене великою науковою 1нсп1рац1єю, порадником

•

•

••

1 пом1чником в мо1х

пошуках. Гадаю, не буде перебільшенням ствердити, що проф. Микола
Мушинка належить не тільки до найбільших учених-україністів у Словач
чині, але й у діаспорі, його ім'я добре знають в наукових колах в Україні,

1
1

воно повсюди, і в далекій Австралії викликає велику повагу.

За ці роки не могла не зауважити і ще однієї риси - надзвичайної пра

цьовитості проф. Миколи Мушинки. Завжди із захопленням довідуюсь

про його численні поїздки чи то в Україну, чи до Праги для участі в кон
ференціях, про роботу над новою книжкою чи про дослідження нової зна
хідки. Дружина пані Магда завжди вірно підставляє плече - як радісно,
•

коли поруч ОДНОдумцl.

Великим є внесок проф. Миколи Мушинки до вивчення української
духовної спадщини. Иого глибокий і незмінний інтерес до історії україн~

ської діаспори у Словаччині й Чехії, наполегливість в науковому пошуку,

вміння послідовно іти до мети - риси, які заслуговують глибокої пошани.
Професор Микола Мушинка є носієм багатих українських традицій,
полички з його книжками - найбільш переконливий доказ не тільки його
.
.
.. .
..
...
.
.
прац1, але

1 чесно~, в1дкрито1 позиц11

~

в житт1 и науц1.

Приємно і легко про це писати в рік 80-літнього ювілею професора Ми
коли Мушинки, я рада, що українська наука має в його особі надійну опору.
Оксана Пеленська
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ПЩ.

~ЬКИИ Олекса - журналіст-

міжнародник, публіцист, доцент Інституту
;ж;урналістики Київського національного
університету ім. Тараса ІlІевченка

Якщо забити в

rуrл слово ,,м 7:._r:._r~~ТТТІ"а''' то менше, ніж за секунду,

пошукова система видасть понад

ця

16 тисяч посилань на різні сайти, де зга

дується визначний український вчений та громадський діяч зі Словаччи

ни Микола Мушинка. Серед тих посилань є навіть один із
онлайн-словників сучасної української мови.

... тлумачних
Ні, прізвище М r::_r_::~:::~:~ поки

ще не стало прозивним ім'ям, як, скажімо, ,,наполеон'' чи ,,ейнштейн''.

Воно згадується у прикладі вживання другого значення слова ,,кит'' - коли
...,

V'

•

идеться не про звичаиного морського ссавця, а про одну з тих трьох г1-

гантських міфологічних істот, на спинах яких, за уявленнями мешканців
стародавнього світу, стояла земна твердь: ,,Академік Микола Жулинський
нещодавно назвав Миколу Мушинку ,,одним з китів, на яких стоїть сучас
не українознавство''. Скажемо тттирше: академік Мушинка

-

один з китів,

на яких українство стоїть взагалі ... ".

І для мене є величезною втіхою, що це речення укладачі словника взяли
саме з моєї статті ,,Один з китів, на яких стоїть український світ'', присвя
ченій академіку Мушинці й опублікованій в найавторитетнішому україн
ському аналітичному тижневику ,,Дзеркало Тижня''
це

-

2011

року. Тому, що

тт~ира правда.

Доземний уклін Вам, пане Миколо, за Вашу принциповість та незлам

ність, за Ваш інтелект та працездатність, за Вашу палку та щиру дієву
любов до Ваших славних родаків

-

українців-русинів Пряшівщини та до

всього нашого Українського Народу! Довгих років життя, наснаги та но
вих творчих злетів!
Олекса Підлуцький
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ПОЛОВЦІ Марія та Іван -учителі
основної· школи в с. Курів, засновники

й керівники фольклорного колективу
,,Курівчанин ''. Нині пенсіонери.

Дорогий наш приятелю, Миколо!

Вітаємо Тебе з прекрасним життєвим ювілеєм. Ти перейшов терновою
дорогою життя. Тобі належить щира подяка за великий внесок у фолькло•

•

•

•

ристику, л1тературознавство, 1стор1ю, а вщ нас, головним чином, за те, що

ти зробив для свого рідного села Курова, до якого ти так радо повертаєш

ся. Для фольклорного колективу ,,Курівчанин'', який ми заснували

1968

року, ти писав сценарії понад сорок років. Та й зараз, коли ,,Курівчанин''
діє вже під керівництвом нашого сина Івана та невістки Яни, ти є постійно
активним членом колективу.

Твоїм посередництвом ми змогли село представити не лише в рамках

Словаччини, але й за кордоном: в Україні, Чехії, Польщі, колитrтній Югос•••

лав11 тощо.

Дорогий наш друже Миколо, за все це належить тобі 11щра подяка. І

надалі ти йди за своєю метою прямою дорогою при доброму здоров'ї (хоч
воно в нашому віці є не дуже стійке), в щасті і радості. Працюй і живи для
власної радості, але й втіхи синів і внучат. Своє вінчування закінчуємо
•

по-кур1вськи:

Повівай, вітрику, по курівським полі,

Занес привітання нашому Миколі.
Одкаж му, же на ньго ради споминам,е,
Ку осемдесяткі здрав 'я му желам,е.

Най до його дому лем доброта ходит,
Псота і хорота здалека обходит.
На многая і благая літа, дорогий Ювіляре!
Марія та Івана Поповці
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ППІЕНИЧНИИ Євген

-

літературознавець,

кандидат філол. наук, доцент, керівник Інституту
франкознавства Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І Франка

Друг і Побратим

Уперше Миколу М '":::::::..rтт'"' я побачив на міжнародній конференції з

проблем славістики, яка проходила у Львові

1989 року. Наголошую, по

бачив, оскільки чув його мало не щодня по радіо ,,Свобода'', звідки він ін
формував світ про події, що розгорталися і у Словаччині, і в Україні. Вже
'-І

•

'-'

•'-'

V

V

тод1 у мене склалася думка, що такни яснии, мелод1инии, приємним голос

може бути тільки у мудрої, чесної і порядної людини.

Теплого серпневого надвечір'я

1990 року під час роботи І конгресу

українознавців у Києві мені пощастило познайомитися з Миколою Му
шинкою. Звів нас Олекса Васильович Мишанич

-

великий друг Миколи,

а мій наставник і науковий керівник (я саме тоді завершував роботу над
дисертацією). Те, що відбувалося під час конгресу, вселяло оптимізм. Ми
були збуджені, серця горіли жадобою праці в ім'я України, а від радості,
що вона нарешті прокинулася, хотілось обійняти увесь світ. Набалакав
шись, надискутувавшись, рушили по домівках, точніше по готелях. Мико

ла запропонував мені піти до нього в готель ,,Київ'' на кухоль пива.

За цим трунком ми пробалакали до півночі. Ніколи не забуду цієї гу
тірки, оскільки вона подарувала мені великого Друга, Побратима. Слуха
ючи тоді Миколу Мушинку, я був подивований його обізнаністю в ділянці
світової наукової думки з проблем літературознавства і фольклористики.
Він говорив ясно, зрозуміло, кожну фразу обrрунтовував, покликуючись
.

~

на останн~ досягнення європеиських учених.

Від того серпневого вечора 1990 року пройшло вже багато літ. Я часто зу

стрічався з Миколою на різних наукових конференціях у тому ж таки Києві,
Тернополі, в Дрогобичі і Львові, куди він приїздив із вірним супутником сво
го ЖИТТЯ, дружиною Маrдою. Стежив за його блискучою кар'єрою науковця,

академіка НАН України, автора кількох десятків першорядних книг із питань

славістики, зокрема з українознавства. Сьогодні в українській фольклорис
тиці Микола Мушинка посідає одне з найповажніших місць.
Дорогий Друже! Нехай осінь Твого життя буде лагідно-теплою, ще
дрою, золотою і довгою-довгою! Живи і працюй на радість Дружини, дітей
та онуків, на радість усім нам. Нехай ,,музика зірок'' (за Юхимом Михай

ловим) ясного осіннього неба звучить Тобі акордом довголіття й щедрот!
Євген Пшеничний
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РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИИ Ярослав

-

мовознавець,

колишній декан філологічного факультету
Педагогічного університету ім. Івана Франка

(м. Дрогобич), головний редактор
ж. ,,Літопис Бойківщина''

Миколу Мушинку як визначного вченого і принципову особистість
знаю від

1968

року. Під час і після ,,Празької весни'' це ім'я часто звуча

ло на радіо ,,Свобода'' з Мюнхена, а позаяк ,,Свободу'' шалено глушили,
•

••

•

то доводилось ловити пов1домлення про в1дважного дисидента-укра1нця з

ЧССР на хвилях радіо

,,Wolna Europa'', ВВС, ,,Голос Америки'', ,,Deutsche

Welle'' та ін.
,,На живо'' з легендарним професором М. Мушинкою мені пощастило
зустрітися на Лемківській ватрі у Ждині вже у час української Незалеж
ності. Коли я відрекомендувався, професор несподівано для мене сказав:

,,Ваше ім'я мені знайоме: читав Вашу книжку ,,Україна: від мови до нації''.
Ще ближче ми познайомилися на Гуцульському фестивалі в Коломиї,

точні111е, в Шешорах, де гості Фестивалю ночували. Тут ми кілька днів разом
снідали і вечеряли - пан Микола розповідав різні прецікаві бувальщини й іс
торії, дотепно жартував, співав коломийки. Наступна зустріч була у Прятпеві
на міжнародній конференції, присвяченій 200-літпо Олександра Духновича.
Про зарубіжного члена НАН України Миколу М шi.LJL.L&.'

я завжди прина

гідно розповідаю у своїх академічних і публічних лекціях, друкую його стат

ті у ,,Літописі Бойківщини'', цитую його праці у своїх публікаціях, бо гово
рити про сучасне українознавство, українські проблеми загалом, оминаючи

цю знакову особистість, просто неможливо, навіть, сказати б, непрофесійно.
Тож з роси і води Вам, дорогий Пане Миколо, - Україна і цілий україн
ський світ чекають на нові Ваші праці
.
.
.
в1, а головне

-

-

талановиті, правдиві, переконли-

'-"

екзистенц1ино значущ1.

Ярослав Радевич-Винницький
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РАДИПІЕВСЬКИЙ Ростислав - доктор
філологічних наук, професор, член-кореспондент

'

НАН Украіни, завідувач кафедри полоністики

•

..
.
.

Київського національного університету
імені Тараса ПІевченка

Микола Мушинка

-

видатний науковець-україніст із Словаччини. Смі•

•

•

•

ливо можна стверджувати, що вш один 1з тих, на кому вже пrnстол1ття три••

мається укра1нознавство за кордоном.

Я дякую долі за отриману честь познайомитися та подальшу можливість
співпрацювати з цією надзвичайною людиною. Оглядаючись в минуле, розу
мію, що нас з Миколою Мушинкою об' єднали два великі українці - О. Миша
нич та О. Зілинський. Чи не вперше про словацького науковця з українським

(русинським) корінням я дізнався від його земляка і мого доброго наставника
О. Мишанича, а також із завжди живих, по-науковому виважених виступів
пана МикоJШ на конфереІЩіях у Венеції, Києві, Кракові та Варшаві. Наша
співпраця утвердилася саме при виданні збірника на пошану О. Мишанича.
Чомусь особливо запам'ятався виступ пана доктора на конференції у

Венеції. Під час свого виступу Микола Мушинка зізнався, що він як і С.
Томашівський, І. Франко, В. Гнатюк, І. Панькевич та інші вчені певний час
уважав автора запису аналізованого ним твору вихідцем із Венеції, яка у

Словаччині, поблизу його рідного села Курова. Натомість після поглибле•

'V

'V

ного вивчення цього питання в1н приишов до висновку, що идеться про ту

справжню, італійську Венецію. Це є пошук наукової істини, і я зрозумів,
• V

••

що справжн1и науковець може редагувати сво1 погляди.

Ще одна велична постать і творчість об'єднала наші наукові знання

Орест Зілинський. У

2013

-

році ми разом з М. Мушинкою упорядкували та

видали в Києві ,,Літературознавчі праці'' цього україніста-літературознавця,
що посідає особливе місце серед видатної плеяди чеських і словацьких на
уковців першої половини ХХ ст. У згаданому виданні вміщено вступне слово

моє і пана доктора, для якого Орест Зілинський був, за його словами, ,,на
ставником''. Наші наукові розвідки засвідчують спільність наших наукових

поглядів щодо творчого доробку одного з найвідоміших україністів Чехії.
Микола Іванович Мушинка засвідчив свою відданість українській куль

турі своїм науковим доробком. Вражає зроблене ювіляром, а також його
енергійність та небайдужість до наукових проблем україністики. На всіх

зібраннях Світового Конгресу Україністів він виступав, а окрім того приво
зив з собою цілі стоси, видрукуваної за його участі, наукової та художньої
літератури, що для українського читача майже завжди була ,,новинкою''.
З найщирішими побажаннями,
Ростислав Радишевський
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РЕБОІПАПКА Іван

-

фольклорист, д-р філол. наук,

професор Бухаререстського університету (Румунія)

Ціложитгєвий дорогий мій Друже Миколо! Наче вчора я з Миколою

Павлюком познайомились з Тобою у Празі, на славістичному з 'їзді

1968

року. То був зовсім незвичайний час, враження від якого у мене ще й зараз
дуже живі. Незабутніми остались обставини, в яких Ви намагалися ство••

•

•

•

••

•

•

рити укра1н1стичну всесв1тню асоц1ац1ю, а також празьк1 настро~.

Вдруге ми два зустрілись у Києві, на першому з 'їзді МАУ, коли мене

!
'

j

'і

~

теж вразили і запам'ятались тамтетттні обставини.

!

,

І

Отож, риторично запитуюсь: які ж ми друзі, якщо протягом наших

•'

80-річних віків зустрілися тільки два рази! Без жодних перебільшень, до

1

речно відповісти допоможе мені Григорій Сковорода:

,, ...

для повної й іс

1

j

тинної дружби, яка єдина найбільше зм'ягшує прикрощі життя (яких у нас
двох було немало

-

І Р.) і навіть оживляє людей, потрібна не лише пре

красна доброчесність (якої у Тебе, Миколо, вдосталь!

-

j
j

ІР.) і подібність не

самих тільки душ (судячи по книжці про Твого Батька, рецензованої мною,

я відчуваю, що і наші душі, як вихідців з-поміж гречкосіїв,

-

теж подібні -

І. Р.), але й занять''. А займались ми, чи, вірніше, трудились на тій же ,,ниві''

-

••

•

•v

•'-'

•

"'

укра1н1стичн1и уснопоетичн1и, подалеку, rnколи, перекликаючись.

У розмові зі мною спільний наш душевний друг Орест Зілинський зовсім
оправдано назвав Тебе роботягою. З Тобою не порівнююсь, бо ні не знаю все,
здійснене Тобою, але я теж ,,потягнув'' протягом життя так, по-селянському,

як на довгій твердій ниві. Зовсім не жалію, як і Ти, сподіваюся. Ба, більше
того, після півстолітньої служби в університеті зараз, дякувати Богові, ще
допрацьовую в ,,Нашому голосі'', в якому і Твоє ім'я нераз з'являється. На

скільки мені відомо, ні в Тебе не настало повне заспокоєння, бо старість,
як писав славнозвісний Сенека до свого молодтттого друга-філософа Луцілія,
має і свої переваги, коли вона ,,ще не дуже стрімко спішить до небуття'', коли
постарілий знає, ,,як нею користуватись'', бо,

-

заявляє філософ,

-

,,плоди

найсмачніші, коли минаються'', а того, ,,хто заприязнився з вином, найбільше
вабить останній келих, який довершує сп'яніння''.

Тобі, милий Друже Миколо, заприязненому з книгами, від душі бажаю,
щоб і надалі ще багато-багато років наводили інтелектуальне сп'яніння
корисні науці ,,келихи''-видання!

Іван Ребошапка
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І

]

'
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РЕБРИК Іван

-

директор Видавництва

fражда в Ужгороді

Друже Миколо!

Не великий я фахівець у фольклорі й етнографії, лише знаю напевне,
що віншування як елемент народної обрядової культури українців на всіх
теренах їх проживання має давню традицію, множество форм і глибоке

сакрально-філософське наповнення. Ідеться ж про з' яву нової одиниці

-

події значущої для сім'ї, родини, як також і для всього людського роду, бо
'V

знаменує иого продовження, а ще

-

•

подолання конечност1, перетривання

земних випробувань.
Народження, отже, з правіку трактувалося подією не лише сімейною,
але й родовою, ба й космічною, особливо метафоризованою, опоетизова
ною нашими лемками. Циклічність його акцентування не випадково і в

дохристиянській, і в християнській традиції прив'язувалася до небесного
яви11~а або патрона, фіксувалася в імені й наповнювалася вищим смислом.
Вшанування народження є ще й означенням причетності, солідариза
ції, несе в собі вітальну енергетику із глибини віків й голосами предків
возносить сірий будень до висот духовності.

Від перших дарів, символів-знаків хрещення і до самого скону в часі
•

•

•

•

з нев1дступною повторюван1стю утвердилися основнІ акценти в1ншуван-

ня: міцне здоров'я, щаслива доля, божественне покликання. Це стосується
кожного, а особливо одиниць неординарних, котрі приходять не лише з

. .

.

"
МІСІЄЮ перетривання, але и перешактттення, перетворення.

До останніх, друже, відношу я Тебе.
Бог дарував Тобі всього і в достатку. За плечима вісім десятків, випо
внених вагомим сплатком родині, громаді, Богові. Ці дижми роблені не з

примусу й не принагідно, але з власної волі, з високого покликання Слу

жінню. І якщо кажемо, що зло множить зло, то й творене Тобою добро не
лише множить добро, але й поборює, знищує зло, творить середовище,
• ••

•

гщне покликання людського роду, народу, нац11.

Тому цей світлий празник Твого Рождества важить для численної гро
мади не лише як нагода пошанування, але, насамперед, як момент ствер

дження божественних цінностей.

Міцного Тобі здоров'я, щасливої долі, Божої благодаті!
Іван Ребрик
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РОМАНІВ Северин

-

лікар-кардіолог

Кардіологічноz· клініки у Празі

j

J

''
І

'

І

І

1'

J

і

J

Як для цінителя українського мистецтва та колекціонера, знайомство

з паном професором Мушинкою стало для мене повною несподіван
кою. Попри всі інші шляхетні риси він поєднує в собі високу мистецьку

1

j

J
J
•

ерудицію, витончений смак та колекціонерський ,,нюх''. Ось лише така

Людина здатна знайти та за останні кошти врятувати колекцію робіт
Олекси Новаківського. Лише такий Меценат є здатний передати музею
•

•

V

••

•

•

ц1л1сну творчу спадщину одного з наикращих укра1нських модерн1ст1в

-

Івана Кулеця. Віват!
Северин Романів

РУДЛОВЧАК-ДУФКОВА Маруся

-

кіномитець,

драА1аmург кіностудії у Празі

ІJ

Історія однієї бібліотеки

І

]
І

Миколу Івановича я знаю дуже давно. За це дякую моїй мамочці, Оле

ні Михайлівні Рудловчак, бо їх довгі роки пов'язувала наукова співпраця
і щира дружба. Мама за свого життя дуже поважала Миколу Івановича
V

V

V

•

•

за иого зауряднии науковим талант, за енерг1ю, з якою в1н подався на не'--'

.

.

..

..

легкии шлях в1дкривання нових пласт1в нашо~ культурно~ спадщини, зна-

йомив з чудовими постатями нашого минулого і сучасного. Цю пошану

вона передала і мені. А я додаю як ,,бонус''
дар який мали давні ,,кобзарі''.
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- дар великого розповідача,

І

І

Після смерті мами наш дім у Пряшеві по вулиці Ваянського став пус
тим. Ми з братом Володимиром дуже скоро вилетіли з рідного гнізда. На
дійшов час прощатися з рідною хатою, яку побудував мій батько Андрій
Михайлович, в якій ми жили понад

50 незабутніх років і де ми

з любов'ю

ділились радостями і смутками, з яких складено життя. Але, передусім,
я мусіла подбати про мамин архів, бібліотеку, і-і наукову спадщину. Але не

знала

-

як? Тоді я впізнала до глибини щирості й винятковості прекрас

ну людину Миколу Івановича. Він сам запропонував допомогу. Три роки

листування, телефонатів і ,,дипломатичних'' переговорів закінчилися ма
лим чудом. Мамина бібліотека й архів знайшли нову домівку

-

в Ужго

родському національному університеті, де на їх основі засновано Музей
Олени Рудловчак.
В Ужгородському університеті колись проходили і-і наукові читання

і куди зараз із бібліотекою та архівом ніби і мама повернулася до улюбле
ного рідного краю свого дитинства (народилася у Мукачеві), де поховані
і-і чудові батьки, де живе наша прекрасна рідня, де в неї було також багато
задушевних друзів, колег, співробітників і добрих людей, які стали не.
д1льною

частиною

·-·11

життя.

Шановний Миколо Івановичу! Велике, щире спасибі Вам і Вашим ко
легам за такий казково щасливий кінець історії однієї бібліотеки.
Вітаю Вас з Вашим прекрасним життєвим ювілеєм. Бажаю до даль

ших років доброго здоров' я, багато радості і сил до нових робіт і Божого
благословлення. Хай щастить у всьому Вам і Ваший милій родині.

Маруся Рудло~чак-Дуфкова
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РУДНИЦЬКИЙ Леонід, академік НАНУ
Президент Світової Ради НТПІ

Мені надвзичайно приємно прилучитися до численного грона науков~

ців, які сьогодні вшановують заслуги проф. д-ра Миколи Мушинки. Иого
та його дружину було моїм привілеєм пізнати на Міжнародній українознав
чій конференції ,,Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського
вільного університету'', яка проходила у Пряшеві та Свиднику

1991

12-15 червня

року та матеріяли якої він видав окремим збірником. Головним орга

нізатором цієї конференції був саме Микола Мушинка, якому я завдячував
мою присутність. Пам'ятаю, що моя перша зустріч з ним зробила на мене
велике враження. Також залишаться в пам'яті щира, сердечна українська

гостинність дому панства Мушинків, якою я мав нагоду тоді втішатися.
Пізніше, вже за часів незалежної України, я зустрічався з професором та
його дружиною на наукових конференціях, головно пов'язаних з діяльніс
тю НТШ в Україні, як і поза ії межами, а особливо в Іллінойському уні

верситеті в Урбана-Шампейн при нагоді українознавчих конференцій під
проводом проф. Дмитра Штогрина. Кожна така зустріч зали11тила в мені
незатертий спогад про амбасадора української культури на терені тогочас
ної Чехословаччини. Хоч Микола Мушинка скромна людина і багато про

себе і свої особисті пережиття не розповідав та й ніколи не чванився свої•

•

ми осягами чи то в науковому, чи громадському житт1, то все одно з ІНШИХ
•

V

•

джерел я дов1дався про иого мужнє, щире, патр1отичне наставлення, яке

його не покидало навіть в найтяжчих хвилинах комуністичної дійсности. З

.

.

"'

ус1х цих зустр1чеи

.

1з

"

.

.

иого писань кристашзується в мен1 постать людини,

на якій можна будувати. Годі собі уявити існування НТШ в Словаччині та
Асоціяції україністів Словаччини без внеску Миколи М Ш.І[.І.....,..&:.....,гт'"",.,. ... у їх засну

вання та розбудову. Він є тією об'єднуючою ланкою, яка сприяє посиленню

інтелектуальних зв' язків українців по цілому світі через свою працю в Пря
шівському університеті, НТШ, УВУ, радіо ,,Свободі''. Він

-

справжній на

уковець европейського формату з душею українського козака. Бажаю йому
і його достойній дружині многих і благих літ!
Леонід Рудницький
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РУМЯНЦЕВ Олег

-

історик,

професор Університету Мачерата (Італія)

Із Миколою Івановичем Мушинкою я мав щастя познайомитися

2009

року у Венеції під час захисту_дисертації. Мій науковий керівник,

професор Джанфранко Джіраудо, 11(иро зрадів, коли дізнався про на

мір запросити Миколу Івановича як опонента. Вже тоді я зрозумів,
що йдеться про людину надзвичайну, а згодом дізнався, що професор
Мушинка- бездонна криниця знань, невичерпне джерело корисних порад,

уособлення позитивного ставлення до життя.

Нас об'єднало питання ідентичності русинів, і мене особисто вражає
не лише обсяг знань цього видатного науковця, але й його виважене та

об'єктивне ставлення до переконань інших науковців, навіть до поглядів
опонентів. Ще у Венеції професор сказав, що будь-який елемент, будь
яке джерело, що допомагає зберігати різноманітність української народ
ної культури

-

має свою вагу, свою важливість. Отже, коли знов матиму

нагоду потиснути професорові руку, обов' язково подякую йому за ці ело•

•

•

••

•

ва, що вельми ДОПОМОГЛИ мен1 ПlД час ДОСЛІДНИЦЬКОl прац1.

Олег Є. Румянцев
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СИРОХМАН Михайло

-

мистецтвознавець,

доцент Закарпатського Художнього інституту

ім. Ерделі в Ужгороді

Vivat academician!
Колись Мушинка був для мене легендою, як і вся Пряшівщина, мало

доступна в умовах СРСР. Потім прийшла свобода і з нею - Микола Му
шинка. Він бере участь у численних конференціях в Ужгороді, на яких
вже не потрібно посилатися на класиків марксизму-ленінізму. Він при~

їжджає до науковців і друзів і зустрічає нових друзів. Иого приїзд

- за-

вжди подія. Зустрічі за кавою і не тільки творять надзвичайно приязну

атмосферу зацікавленого спілкування. Від нього чекають відкриттів, і він
••

•

•

•

•

ІХ дарує сусп1льству, заряджаючи енерrІєю нових дослІдникІв.

За роки, що пройшли, присутність Мушинки на різних наукових фо
румах стала необхідною і звичною. Проте я так і не зміг навчитися стави

тися до нього звично, як до багатьох інптих людей. Збереглося оте вічне
•

•

здивування чи заqудування людиною, що вм1є так ПЛІДНО працювати, так

влучно виділяти найцікавішу і найпотрібнішу наукову проблематику, за
палювати інших до праці, радіти результатам їхньої роботи і водночас так

розкішно вести вільну, сповнену гумором застільну бесіду.
Роки, що проминули, стали роками поступово визрівання дружби. Це
та дружба, яка збагачує і наповнює змістом життя людини. Коли звучать

два імена і одне прізвище - Микола і Магда Мушинки, я відчуваю легку

внутрішню радість. Це як радість від всього мудрого і доброзичливого
- виявляється вона може бути легкою, простою і доступною. Сподіваю
ся, що Господь так само доброзичливо поглядає на ювіляра і додає йому
•

•

•

рокІв , компенсуючи, вкрадене в часи переслІдувань 1 продовжуючи своє

задоволення від діянь Мушинки на землі.
Михайло Сuрохман
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"'

СІРКА Иосиф - екс-доцент Університету
в Зіtені (Німеччина) та УВУ (Мюнхен), почесний

доктор УжНУ, пенсіонер, Торонто (Канада)

Дорогий Миколо,

я вдячний долі, що мене звела до зустрічі з Тобою. Завдяки нашій зу

стрічі ми стали вірними друзями і наша дружба не припинялася і зміцню•

•

•

•

•

•

валася нав1ть тод1, коли ми опинились не т1льки на 1нших м1сцях прац1,

в інших містах та, навіть, в інших країнах. Ти завжди випромінював по
зитивну енергію, що й проявлялося у твоєму переконанні, що часи будуть

кращі, тоді, коли з Тебе - науковця, став пастух худоби, чи кочегар котель

ні, де ти з лопатою заробляв на прожиття. Ти довів, що і фізична праця
не принижує людину, але,

.
скор1ш,

гартує

·-·
11

характер, допомагає краще

розуміти ін11тих - фізично і творчо працюючих.

Твої численні наукові книги та статті є не тільки великим внескому в
загальноукраїнську науку, але й доказом того, що Ти, через трансформацію
•

•

в1д сшьського хло111~я, молодого науковця, пастуха та кочегара не втратив

людську подобу, яку недоброзичлива комуністична система хотіла вбити в

Тобі. Ти використав свій розум, свій талант на поширення науки, а не на
особисту наживу. Твої наукові здобутки є і будуть довго служити джерелом
до пізнання не тільки окремих ділянок життя та науки, але й будуть по
штовхом для 1:11ибшого вивчення нашого минулого, зокрема, на ділянках

історії, культури, етноrрафії й фольклору, літератури й мистецтва.
Тож, нехай доля Тобі ще далі дозволить поповнювати нашу науку Тво

їми цікавими розвідками та монографіями. Щастя й здоров' я та многії і
благія літа!

Йосиф Сірка
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СКРИПНИК Ганна

-

фольклорист, академік НАНУ,

директор Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнологіі'
ім. М Т Рильського НАНУ Украіни, Киів

Вельмишановний ювіляре, пане Миколо!

Дирекція та колектив Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України з великою повагою та при
хильністю сердечно вітають Вас зі славетним ювілеєм

-

80-річчям!

Ваш грунтовний науково-творчий доробок як відомого в Україні та
Словаччині вченого-українознавця та суспільно-громадського діяча вже

давно гідно ввійшов до скарбниці світової науки та культури. Дивовижна
кількість праць, що висвітлюють важливу проблематику з питань літера
турознавства, фольклористики, краєзнавства, історії, мистецтвознавства,

-

ніби рясний науковий ужинок на життєвій ниві, що засвідчує Вашу ви

соку професійність й ерудицію, а також непохитну громадянську позицію.
Наполегливо ідучи по складній науковій стезі, Ви завжди залишались Лю

диною, маючи власні незламні переконання та віру в справу всього Вашо
го життя. Із честю виконуючи своє покликання, Ви заслужили глибоку по
шану серед усієї наукової громадськості України та світового українства.
Сьогодні ми щиро пишаємося тісною дружньою співпрацею з Вами, пане

Миколо, і сподіваємося, що вона й надалі міцнітиме та збагачуватиметься
новими здобутками в ім'я української науки та культури!
Нехай щастить Вам, дорогий ювіляре, у всіх намірах та задумах, до

брого Вам здоров'я, духовних злетів, невичерпної життєвої енергії, плід

ної праці та людського щастя! Хай наступні роки та майбутні дороги, як і
'-'

.

.

.

.

проиденІ, повняться свІтлими рад1сними подІями та новими звершеннями,

хай береже Вас доля, а життя буде щедрим і багатим на добро!
З роси та з води!

На многії та благії літа!
Ганна Скрипник
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СМОЛАНКА Володимир

-

лікар-кардіолог,

професор, ректор Ужгородського
•

•

нацzонального унzверситету

Вельмишановний Миколо Івановичу!

Щиро вітаю Вас з прекрасним ювілеєм!

Знаємо Вас як глибокого науковця та щирого патріота своєї Батьківщи
ни, який здобув Диплом No

1 доктора наук НАН України, хоч могли отри

мати диплом радянського зразка значно раніше. Проте не захотіли бути
доктором совєтським

-

••

стали украшським.

Ви є учнем і продовжувач справи Івана Панькевича, життєва і наукова
доля якого пов' язана із Закарпаттям, дослідником творчості Володимира

Гнатюка, Володимира Січинського, Святослава Гординського, Степана

Клочурака, Дмитра ~~..::--~-::

~а, Дмитра Остапчука, Степана Рака, Василя

rренджі-Донського, Степана Папа, Зореслава, родини Дністрянських, ро
дини Зілинських, родини Шерегіїв, Флоріана Заплетала, Богуміла Вавру
шека, Олександра Духновича та інших будителів.

Ви ініціювали й активно сприяли перепохованню Софії Дністрянської
до спільної сімейної могили в Ужгороді, а архів родини Дністрянських
передали Закарпатському краєзнавчому музею.

Завдяки Вашим старанням музей-колекція відомої україністки Словаччи
ни, дослідниці-карпатознавця Олени Рудловчак переданий Ужгородському
національному університетові й зберігатиметься як цілісний бібліотечний
фонд з меморіальною складовою у структурі Наукової бібліотеки УжНУ.
І це лише маленька частина того, що Вам удалося зробити за гарні й
натхненні роки праці. Упевнений: попереду ще багато успішних фунда•

ментальних проект1в.

Отож щиро бажаю Вам натхнення втілювати задумане й омріяне!
Здоров'я Вам міцного! Добра, миру і злагоди!
З роси Вам і води, високоповажний професоре!
З повагою і найщирішими побажаннями
Володимир Смоланка
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СОКОЛ Петро

-

підприємець, голова Центральної

ради Союзу русинів-українців Словацькоїреспубліки,
м. Пряшів

Вперше я почув ім'я Миколи Мушинки у

1965

році в селі Вовковиї

Рівенської області, де серед переселенців з Пряшівщини кружляли чутки,
що до ,,оптантів'' прибув таємний післанець уряду Чехословаччини про

фесор Мушинка, який видає себе за збирача фольклору.
Після переселення у Словаччину

1977

року я від свого земляка Сте

пана Копчака довідався, що той професор працює кочегаром у Пряшеві.
Особисто ми познайомились вже після його політичної реабілітації

1989

року. Я уважно стежив за його виступами в українській пресі, по радіо та
телебечанні і переконався, що це високоосвічений науковець зі свіжими
поглядами на розвиток історії і культури нашого краю та України.
Коли мене було обрано головою Президі1· СРУС, наші зустрічі стали регу
лярними. Під шапкою нашої організації та ним очолюваних - Асоціаії украї

ністів Словаччини та НТШ у Словаччині ми організували наукові конферен
ці та семінари на різні теми. Однією з останніх таких акцій була міжнародна
наукова конференція до 200-літгя з дня народження Т. Г. Шевченка, на якій
була представлена чудова шевченкіана з бібліотеки та архіву академіка.
Під час своїх частих подорожей в Україну я переконуюсь, що його і там
високо поважають, про що свідчить обрання М. Мушинки дійсним членом
Національної академії наук України.

Мене щиро вражають зв' язки академіка Мушинки з рідним селом Куро
вом, де він понад сорок років тому допоміг заснувати колектив,)(урівчанин'',

.

'-'

'-'

з яким сп1впрацює по сеи день як иого член та автор

.

ycix

...

"'

сценар1ш иого

програм. Він залюбки переодягається у традиційне курівське національ
не вбрання і разом з колективом виступає на різних фестивалях та свя
тах дома і за кордоном. Мене дослівно зачарував міжнародний фестиваль
,,Світ приїздить до Курова'', який з ініціативи академіка Мушинки вже

.

.

.....,

.

.

.

.

к1лька рок1в проходить в иого р1дному сел1 за участ1 самод~яльних колел-

тивів з Європи, Америки, Азії та Африки. Таким фестивалем не може по
хвалитися жодне село у Словаччині!
Шановний пане академіку Мушинко!

Від щирого серця вітаю Вас зі славним ювілеєм, а до дальших років
бажаю, передусім, доброго здоров'я, бо як буде здоров'я, буде й усе інше.
Многая і благая літа Вам!
Петро Сокол
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СОПОЛИГА Мирослав - етнолог, професор,
доктор мистецтвознавства,

довгорічний директор Музею украінської

•

і

культури у Свиднику

•
І
••
•
•

Вельмишановний пане професоре Миколо Мушинка!

Дозвольте від щирого серця поздоровити Вас з Вашим прекрасним
життєвим ювілеєм та досягнутими успіхами. Ваш ентузіазм, глибока нау•

• V

• V

кова ерудиц~я, десятки наукових студІи та самостІиних книжкових видань

закріпили Ваше реноме не лише в наукових колах Центральної та Східньої
Європи, але й у науковому світі взагалі. Ви стали наочним прикладом ти••

••

•

•••

•• •

•

•

танІЧНОІ науковоІ працІ в царин~ нашоІ 1стор1І та культури.

Ви були ініціатором, засновником й першопочинателем видавничої ді
яльності Музею української культури в Свиднику

-

його Наукового збір

ника, матеріали яких увійшли в золотий фонд нашої національної культу
ри. Ваші наукові статті та розвідки про забутих, напівзабутих або малові•

•

••

••

V

•

•

•

•

••

домих ДІЯЧІВ украmськоІ культури з наир1зноманІтн1ших дІлянок украІноз-

навства побудовані на невідомих архівних першоджерелах, користуються

.

'-'

.

.

'-'

надзвичаиною популярн1стю не лише серед науковцІв але и перес1чних

читачів. Ваша науково-публікаційна, організаційна та суспільно-громад
ська діяльність відбиває енциклопедичну різнобічність знань та наукових

зацікавлень - є свідченням виняткового обдарування духом науковця, від•

•

дзеркалює несамовиту працьовит1сть, тонкого знавця та поц1новувача на••

родноІ культури.

Від щирого серця дякуємо Вам за ласку, доброту і щирість, за Ваші
цінні поради та допомогу працівникам нашої інституції. Ваша багатюща
приватна бібліотека була для нас завжди доступною до користання.

Отож дозвольте, шановний ювіляре, з нагоди Вашого 80-ліття побажа
ти Вам кріпкого здоров' я, сімейної злагоди, нових творчих звершень на
ниві науки й культури українців Пряшівщини.
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ
•

lliTA ВАМ!

•

за колектив працІвникІв

СНМ - Музею української культури у Свиднику
Мирослав Сополига
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V'

СТАРИНСЬКИИ Юрко

-

краєзнавець, засновник

та керівник лемківського ансамблю пісні і танцю

'
}J~

,,Кичера'' у Ліrниці (Польща) та головнтий

органузаторо фестивалю

,, Світ

під Кичерою ''

Пана Миколу познал єм в роках 80-х минулого столітя, будучь1 іщь1
студентом. Пришло мі вести конкурс істориї, rеоrрафії і культурь1 на ,,Лем
ківскій ватрі'' в Бортним. Попросил єм го як експерта до жури. Не одмо
вил. Од тамтого часу стричали сме ся преважно на ,,Ватрах''. Все находил

час, жебь1 побесідувати. Бьm для мене авторитетом - знавцьом лемківской
•

культурь1, 1сториком, учь1тельом.

Коли на початку 90-х років заложьm єм ансамбь ,,Кь~чера'', Мушинка
стал єдньrм з його прихь1льників. Все міг єм рахувати на пораду, поміч,

тепле слово. Рекомендувал нас на фестівалі в Камюнці, Свиднику. Дитячій
,,Кь~черці'' зорrанізовал вьrїзд до його рідного Курова, полагодил стричу з

місцевь1ма дітми і учь1телями, потім завюл нас до скансену в Бардійовских
Купелях, розказал про жьrтя Руснаків на Словациї.
В

2005 році запросил єм го з женом Маrдом і ансамбльом ,,Курівчан'' на

свій фестіваль ,,Сьвіт під Кь~чером'' до Ліrниці. Зас почул єм ниску тепль~х
слів. Зьвідал са ня ци не можна бьmобь1 перенести Фестіваль на Лемко

вину, а при нагоді одвидіти Курів. Од слова до діла минули два рокь1. В

2007

році, в 60-у річньщю депортациі Лемків з рідньІХ земель, фестіваль

загостил в Карпатьт. Два рокь1 пізніше бьm уж в Курові. Гнеска на Слова
циї не уявляют собі літа без фестівалю в Курові. В маленькьrм селі што

прикуцнуло в долинці при границі з Польщом курівляне гостили ансамблі
з цілого сьвіта, в тому з так еrзотьІЧНЬІХ краін як Тайван, Бразіля, Ірак, Ін
донезія, Порторико, Мексика, Кьrтай ци Костарика. Завдякьr ньому могли

сме розказати сьвіту про наше минуле і вказати ціле богацтво русинской
(лемківской) культурьr. Сам од себе певно бьтм не подумал, же можна так

поєднати Лемків з обох стран границі через спільну орrанізацію фестива
лю. Але од чого маєме такь~х приятелів як пан Микола?
Миняли рокьr а пан Микола разом з женом Маrдом стал для мене, мо

йой женьr Мариі і нашьІХ діти як родина. До Пряшова їхали сме як до
свойой хьІЖЬІ. Познали сме смак мачанкь1 і квашеней капусть1 з rрулями.

Певно ниrде в сьвіті не смакує так як в них. Я як бібліофіль, не міг єм нара
дувати очи книжками, котрь1 вь1полняли каждьІЙ куток обьrстя Мушьrнків.
І николи не трафило ся мі, жебьrм вьrїхал од Му111инків без дакого цінного
дарунку до наш ой лемківской бібльотекь1 при ,,КьІЧері''.
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Коли в

2012 році померла моя жена Марія, Мушь1нкь1 бь1ли єднь1ма з

першьrх, котрь1 прислали мі кондоленцию, але найбарже зворушь1ло мене

тото, же провели цілу ніч на молитві за душу покійной Мариі а Єй фото
rрафія до гнеска стоіт на комоді в іх кімнаті.

Пане Миколо, дякую Вам за тоту приязнь. Дякую Вам за Вашу науку.

Дякую за надію, котру вливали сте, і далі вливате, в моє серце. І за тоту
лемківску чугу, котрой сте ся никали, і ниrде, не стидали. Дай Вам Боже
многая і благая літа.
Юрко Стариньскій з дітьми і ,,Кьzчером ,,

ТАМАПІ Юліян

- літературознавець, проф. д-р

філол. наук, академік НАНУ та Воєводської академії
наук і мистецтв, викладач

Новосадського університету (Сербія)

МИКОЛАМУШ

, ХЛАДОК ЗА ДУШУ

[ ... ] Микола М т::_::,::::::а у цалосци покрива шицки линиї значеня руснац
кей/русинскей Горнїци, нє лєм як триска зоз Велькей Українскей Души,
алє як Баюсата Горнїца, отже хладок у хторим тей души и лагодно и ко
мотно и спокойна, як вяза медзи жему и нєбом, медзи вичносцу и хвильку,

медзи блуканьом и найдзеним смислом, медзи Аболутом и смертельним
чловеком, медзи, конєчно, витирвалу роботу и задовольством чловека хто..,
ри заслужел свои одпочивок.

Кед ме здогадованє нє спреведа, Миколу Мушинку пошол сом нароком
••

упознац на свидн1цким тrmету, думам же осемдзешат седмого року, на авто-

бусу цо там превожел фолклорашох хтори брали учасц у тим швету, а знам
же мушело буц после осемдзешат шестого бо порада була же будзем мац
у рукох, з нарисованим портретом на билим рамику, свойо вибрани писнї

по сербски, ,,Песак и доба'', а я його препознам по шевченковских баюсох.
Шицко то прето же вон у тот час бул ище у нємилосци при ,,верейней без
пеки''. Без огляду же будзе барз заняти зоз конферансу на тим швету, чий

бул автор провадзацих етноrрафских и фолклористичних коментарох, и
зоз ансамблом з родзеного му валала Курова, лєгко го препознам.

Витхнуту лоrику цалей ситуациї оголї сам Микола Мушинка кед до на
шого дружтва повола єдного челєднїка хтори, видзело ше ми, з фотоапа
ратом стреже за нами, на дистанци, и замодлї го за даскельо фотоrрафиї.
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Уж сом и забул на швето култури у Свиднїку кед ми од Миколу сцигнє
пакецик професионално добре зробених фотоrрафийох, на хторим нє лєм
шицко ясне, алє аж и експресивно прешвечлїве. Тайну добрей роботи и
систематичносц потолкує ми Микола познєйше. Гвари, то бул чловек зоз
,,верейней безпеки''. Од Миколу Мушинки дознам же за миє може найин

тересантнєйше будзе видзиц Снину, Старинску долїну и саму Духновичо
ву Тополю, цо пошвидко и зробим, та єден лєтни одпочивок препровадзим
з фамелию у снинским готелу ,,Вигорлат''.
Нє знам чи готел ище постої, алє установим же єст ище цали руснацки

валали оброснути з українску мальву, цо ми познєйше олєгча оформенє
поеми ,,Мальва''. Тайну як залївани руски валали Старина, Дара, Смоль
ник, Остружница, Велика Поляна, Звала и Руске у Старинскей долїни, у
злїве рикох Цироха верхня, Ублянка и Лаборец, на Снинщини, чува Мико
ла Мушинка у хладку свойого глїбокоого паметаня, под баюсом хтори як
верби чуваю боляцу швижосц тей тайни.

И о нєй тот апокрифни роман, чия єдна триска, ето, заблука и до вашого
ока, а любел бим и до души, як до дна снинского озера, гоч штучного.

ГОРАЦИЙОВА ПОЕТИКА
Препознал сом це, приятелю Миколо Мушинка,
на перши погляд по моцним тїлесни.м составе

и козацку баюсу (добри хладок за душу).

Лєм таки и витримує двацец роки под воду
без оддиху як залята Старин.ска долїна.
Чи ше то, пре барз длугу ище вше ж:иву нєчис-ту совисц
зоз

ucmopuz:

з tеоtрафию,

u

физично,

склан.я остатні' доказ о исн.ованю нас
Руснацох у давних родимих крайох.

Жабурина чи гидроцентрала на бари завера
остаток бистрей води як поверхносци пам,етаня
як кед би нє исновали животи и после ш.мерци.
Живши нашо шмерци од глухих, од моци зaUlJlєneнux,

инжен.єрох историйох, народох
Праве прето рушел сом

u

душох.

zy це.

Тераз випивам,е боровичку
смакуєме себе мачанку зоз грибох яку рихта твоя мац
розпатраме валал за указованє

уж кед вода зоз Старинскей долїни грожи
же прелєє паметанє. Най, од нєй висши нашо Карпати!
История як озеро у хторим, цо вода глїбша,
яснєйше розпознаваш дно.
ТамашЮліян
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ТРАКСЛЕР Петро

-

громадський діяч;

голова Рахівськоїрайонної Спілки політв 'язнів і

репресованих радянським режимом, в 'язень ГУЛАГу
у сибірській Воркуті

(36 років)

Мої вітання М. І. Мушинці з нагоди його 80-ліття та дня народження
його дружини пані Магди

( 1О лютого)!

Тішуся, що у Вашій особі маю такого високошанованого друга, справж

нього патріота України, який свою українськість утверджував і утверджує
•

•

•

все своє життя, незалежно в1д кордон1в, влади, людських пересуд1в, не-

другів, знущань і всіляких принижень. Я вдячний Всевишньому і долі,
що вона

6

березня

2000

року звела нас в Ужгороді. І що наше знайом

ство має продовження аж по цей час. Також доля у

1953 році звела мене з

нашим спільним знайомим, палким патріотом України Степаном Клочу
раком (президентом Гуцульської Республіки, в'язнем ГУЛАГу з

1957 рік).

1945

по

Тепер в дуже тяжких умовах, ми будуємо наше сьогодення, хоч

ще й досі не торжествують ідеї справедливості, людської поваги, свободи

[ ... ]

І далі наші вороги не можуть змиритися з тим, що Україна стала не

залежною державою.

Моє вам шанування і доземний уклін за титанічну наукову діяльність

на тлі пошуку та вивчення народного побуту, традицій, обрядовості, фоль
клору тощо. А ще за те, що доносите людям правду життя. Особливо на

прикладах патріотів, якими так багата наша багатостраждальна земля.

Ще багатих і довгих Вам років життя та плідної праці. Сподіваюсь, що
світова прогресивна громадськість побачить ще не один Ваш літератур
ний твір, талановиту творчість. Нехай Вас Бог благословляє й далі, дарує
здоров' я, щастя, радість, злагоду і наснагу.
З привітаннями
Петро Тракслер
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ТРЕМБІЦЬКИЙ Анатолій - кандидат істор. наук,
доцент Хмельницького інституту Міжрегіональної·

Академіїуправління персоналом,
Почесний краєзнавець Украіни

Людині, якій завдячую своєю науковою кар'єрою ...
Ввічливий, скромний, завжди готовий допомогти. Таким я знаю пана
Миколу.

В

2002 р.

я тільки розпочинав свої наукові дослідження і в газеті ,,Укра

їнське слово'' віднайшов статтю професора Пряшівського університету

Миколи Мушинки про родину Січинських. Мене дуже зацікавили ці мате•

•

V

•

'-.І

•

•

•

'-'

• ••

р1али І я, на тои час нІкому нев1домии дослІдник І не маючи маиже надІІ на

відповідь, все ж набрався хоробрості і написав листа професору закордон-

.

.

.

"'

ного ун1верситету, з проханням повІдомити про можливІсть ознаиомитися

з його працями про родину Січинських.
На моє здивування, невдовзі я отримав від відомого всьому світу вчено
го відбитки його праць з цієї проблематики. Так зав'язалася наша тривала
дружба, яка триває й досі, ми обмінюємося своїми науковими працями,

зустрічаємося на різних наукових форумах.
У жовтні

2005

р. пан Микола надсилаючи свою чергову книгу писав:

,,Вельмишановному колезі Анатолію Трембіцькому з повагою''. А

2006 р.

1О січня

відзначав, що найбільше значення моєї дисертації ,,полягає в тому,

що вона вводить в українознавство, зокрема в краєзнавство Поділля, не
так нове, як призабуте ім'я''.
В березні

2008 року пан Микола ознайомившись

із моїми працями про

родину Сіцінських-Січинських, на одній із своїх праць написав: ,,Вельми
шановному Анатолію Трембіцькому, визначному досліднику Поділля на
добру згадку''.

Так, із нікому невідомого дослідника, за підтримки пана Миколи Му

шинки, я став його колегою, а потім був визнаний ним як дослідник, що
відбувся. Підтвердженням цьому є рекомендація пана професора щодо
прийняття мене в звичайні члени Наукового Товариства ім. Шевченка у
Львові

(201 Ор.).

Можливо не дуже складно, але це саме те, що я хочу сказати пану Ми•

V'

КОЛІ при потиску иого руки.

Анатолій Трембіцький
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ХЛАНТА Іван

-

доктор мистецтвознавства,

заслужений діяч мистецтв України, провідний

методист Обласного організаційно-методичного
центру культури Закарпаття

Символ об'єстивності та префесіоналізму

Протягом кількох десятиліть активної творчої діяльності Микола Му
шинка переконався, що нашу націю може врятувати культура, що треба

очищувати їі замулені струмки, щоб і самим пити звідти цілющої води
й залишити нащадкам на віки. Тому він невтомно висвітлює і повертає
широкому читачеві імена замовчуваних колишньою офіційною ідеологією

або маловідомих діячів культури, літератури і мистецтва України і зару
біжжя. І ці високопрофесійні дослідження вводить у загальний історико
культурний контекст, публікуючи їх у солідних наукових виданнях. Саме
•

•

•

••

•

така концепцІЯ дІЯльностІ сприяє зм1цненню духу укра1нства, материко-

вого і діаспорного. З його наукових досліджень читачі мають можливість

..

.

-

.

зачерпнути знань, духовноІ снаги, почуттІв приналежностІ до одного з

найдавніших, найвеличніших народів на планеті. Своєю цілеспрямова-

..
.
. ..
..
..
..
ною дІЯльнІстю впевнено стоІть на варт~ традиц1иноІ укра1нськоІ народно~
.

.

'-'

культури, оберігає шедеври національної духовної скарбниці.

Читачі високо цінують подвижницьку діяльність Миколи Мушинки на
ниві національної культури, зокрема його увагу до проблем фольклору,
етнографії, літератури, мистецтва. Він пропагує духовні цінності нашої

тисячолітньої історії, створює умови для формування позитивного іміджу
України, налагодженню між державами культурно-мистецьких зв'язків.

Шанувальники таланту Миколи Мушинки вважають за велике щастя,
коли він зі Словаччини прибуває в Україну, щоб узяти участь у наукових
\j

конференціях, фестивалях, конкурсах, інших мистецьких заходах. Иого
виступи, думки та рецензії на творчу діяльність окремих осіб чи мистець
ких колективів стали символом об'єктивності та професіоналізму, кожно
му допомагають знайти власний шлях у бурхливому творчому процесі.
ІванХланта

- 343 -

ФЕДАКА Павло -доктор історичних наук,
професор, голова Закарпатського крайового

товариства

,, Просвіта'',

Ужгород

Дорогий Друже!

З відстані часу згадую наші численні творчі зустрічі і плідну співпрацю.

Про деякі знакові події і справи з вдячністю нагадую з нагоди Твого ювілею.
Перша наша пам'ятна зустріч відбулася у травні

1991

р. в Ужгороді,

коли крайове товариство ,,Просвіта'', за Твоєї активної участі, провело
наукову конференцію, присвячену 120-річчю Володимира Гнатюка. До

конференції, на прохання автора цих рядків, Ти підготував бібліографію
праць вченого про Карпатську Русь-Україну, що вийшла окремою книжеч

кою під назвою ,,Слово колиски нашої'' в поличці ,,Карпатського краю''.
Ця бібліографія, як і Твоя rрунтовна доповідь на конференції ,,Володимир
Гнатюк як фольклорист'', дала поштовх до подальших досліджень і попу
ляризації постаті В. Гнатюка на Закарпатті.

До помітних здобутків нашої співпраці належить організація і успішне
проведення у жовтні

1992 р.

в Ужгороді Міжнародної наукової конферен

ції, присвяченої пам' яті Івана Панькевича. Підготовка цього незабутньо
го представницького наукового форуму відбувалася за Твоєї допомоги та

активної участі. Твоя rрунтовна доповідь ,,Іван Панькевич і Закарпаття''
та подана бібліографія праць вченого, в тому числі неопублікованих скла
ли вагому, найціннішу, частину поважного наукового збірника, що його

видала Закарпатська ,,Просвіта'' до конференції. Все це відкрило тттироку
дорогу до дальших успішних досліджень спадщини І. Панькевича та на'-.#

•

•

••

лежного вшанування иого 1мен1 у нашому кра1.

А як не згадати Твої заслуги щодо повернення у контекст української
історії Закарпаття імен академіка Станіслава Дністрянського та його дру

жини Софії Дністрянської, віднайдення на цвинтарі Кальварія в Ужгороді
могили Станіслава Дністрянського, започаткування наукових конферен
цій, святкових академій, присвячених пам'яті визначного вченого-прав
ника, ініціативу перепоховання тлінних останків Софії Дністрянської з м.
Вейпрти (Чехія) дом. Ужгорода, здійснену
•

•

29

березня
•

•

2001

р. у присут•

•

ност1 вчених, педагог1в, громадських, культурних І полІтичних ДІЯЧІВ, сту-

дентів і учнів навчальних закладів Закарпаття? Як не подякувати Тобі за
передачу меморіальному музею А. Волошина в Ужгороді унікальних осо
бистих речей і документів зі спадщини Станіслава і Софії Дністрянських?

Всіх добрих справ, зроблених Тобою, не перечислити. Хоча годилося б

- 344-

згадати досліджені Тобою і включені в контекст історії України імена Степа
на Клочурака, Ю. А. Шерегія, Вікентія Шандора, Ольги Дудко, Володимира
Січинського, Миколи Кушніренка, чеха Флоріана Заплетала та багатьох ін'-'

.

.

.

'-'

ших достоиниюв, але рамки ювшеиного прив1тання цього не дозволяють.

Добрі справи не вмирають,

. . . .::. .,.,,..,.r_____r_:..

ь вони вічно. Ти залишив помітний

слід на рідній землі, за що Тобі належить сердечна подяка і правдива шана
закарпатт~ів, як і всіх українців. Але, знаючи Твою натуру, переконаний, що

Твій життєвий ювілей-іще не вечір! То ж наснаги і здоров'я Тобі, невтом
ній, як і Ти, трудівниці-дружині Маrді, всій родині - на многая і благая літа

-

для подальшого добротворення серед рідного народу, на рідній землі!
Павло Федака

ФЕДИНА Софія

-

громадська діячка,

кандидат наук, голова Світової Федерації
Українських Лемкіцських Об'єднань, Львів

Пам'ятаю, я була іще маленька, як мама розповідала мені про неймовір
ну людину, яка представляла Україну і їі історію, говорила правду про укра

їнців за межами України

[... ]

Я з дитинства знала, що є такий професор

Мушинка! Справжній науковець, фанат своєї справи. Мама ще розповіда

ла, що вони з професором перетнулися на одній із конференцій, де спільно
протистояли московським русинським концептам. У мене, з маминих роз

повідей, п. Микола завжди асоціювався з совістю, честю і добротою.

А потім моє життя активно влилося в лемківський культурний рух, і ми
вперше зустрілися з п. Миколою на Лемківській ватрі у Ждині. До мене

просто підійшов старший чоловік, і сказав: ,,Добрий день, я Микола Му
шинка''. Далі я не зовсім пам'ятаю, що він мені говорив, бо я не могла по-

.

.

..

в1рити, що перед~ мною сто1ть людина,

.
про яку я чула в1д мами 1 якии для
.

'--'

мене був кимось неймовірним і недосяжним.

Із того часу почалася, не побоюся сказати, наша дружба. А потім, зо
крема завдяки Миколі Мушинці, різко змінилося моє життя. У травні

2012

року ми зустрілися у Польщі, в Горлицях на Лемківщині на науковій кон

ференції по питаннях етнографічних груп Карпат. А в ці дні там же про
ходив V-ий Конгрес СФУЛО. Пан професор був серед запрошених гостей,
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а я пішла туди як гостя, маючи на меті зустріти знайомих і друзів

[ ... ] А за

кілька годин саме пан професор почав мене переконувати, що мені варто
очолити Світову Федерацію
Скажу чесно,

[ ... ] А за ним й інші делегації почали розмову.
було несподівано, трохи страшно, було багато опозиції [ ... ]

Але саме публічне слово професора Мушинки на підтримку моєї кандида
тури стало вирішальним

[ ... ] І для голосування,

і для мене особисто. Саме

його добре слово дало мені сили остаточно прийняти рішення і подолати
різні страхи, що, звичайно, виникали у зв' язку з великою відповідальністю
посади голови СФУЛО. Тоді п. Микола сказав, щоб я не боялася виконува

ти свою лемківську роботу, бо він завжди буде поруч, підкаже і допоможе.

Так і є! Для мене завжди велика приємність звертатися до пана профе•

сора за порадою, п1дтримкою.

Ми бачимося не так вже й часто, але я завжди відчуваю надійний тил.

Світова Федерація українських Лемківських Об'єднань пишається, що
наша Лемківщина має такого сина, а ми маємо такого Друга!

Многая і благая літ!
Софія Федина

ФРОЛОВА Тетяна
•

-

незряча письменниця,

•

авторка nlв сотнz книжок
•

Багато літ Вам, пане Миколо! Втіхи та радості від дітей і внуків! По
шану і повагу від людей Ви вже маєте.
З Миколою Мушинкою найперше познайомився мій чоловік кобзар Ла

йош Молнар на лемківському святі, де Лайош виконував лемківські пісні.
Отоді мій чоловік насмілився подарувати академіку мою найпершу збірку

,,Виклик долі' '. Микола Мушинка в моєму жи·гrі і в моїй творчості зіграв
особливу роль. Бо якби не підтримка такої поважної особи, то хто знає,

чи взялася б я так серйозно за свої книжки (а їх у мене зараз поза

50).

Власне, з щирої поради пана МикоJІИ я взялася за прозу. Колись давно

пан Микола надіслав мені ,,запитальник''. Я відповіла на поставлені мені
запитання і пан Микола порадив мені взятися за прозу. Я і взялася. І вже
зовсім дивовижним було те, що вся Ваша родина долучилася до видання
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моєї ,,Стежки від воріт''. Пам'ятаю і ніколи не забуду. Найкращі хвилини
в моєму житті

це презентація ,,Стежки'' в моєму селі. І вже зовсім не

-

ймовірно. Академік Микола Мушинка приїхав на ту презентацію. В моє

село! Це було справжнє свято. Люди не могли повірити, що це той самий
Микола Мушинка, котрого слухали вони колись по ,,Свободі''.
Все минає. Але людська доброта не минається. Вона залишає свій слід
у вічності, вже не кажучи про нашу земну круговерть. І знову спогади ...

Микола Мушинка в нашій хаті. Микола Мушинка і пані Магда на презентації
,,Солоспіву''. На презентації Лайошевої музичної збірки ,,Співаю серцем''.
Кожна зустріч

-

це свято. Розумію, що пан Микола має багато роботи і об•

маль часу, тому цшую кожну хвилечку, подаровану нам.

Ще хочу згадати вірш, присвячений Миколі Мушинці. Може цей вірш і
'V

•

•

не дуже досконалии, але напився в1н на самих емоц~ях.

Миколі Мушинці

(З вдячністю і щирим захопленням)
Без теми говорили і по темі.

Я відчиняла прискринки душі.
Вусатий і статечний академік

Сидів у мене в хаті, як в коші.
Козацькі вуса, наче літ омана,

Та він, здається, про літа й забув...
Зійшов би він за пана отамана,
Якби він академіком не був.

Мені здається, він умів косити
І випрягти й стриножить коней ...
І якось я не сміла попросити,

Щоб розповів про жінку і дітей.
А в нього, виявляється, й онуки...
І світле незахмарене чоло.

Такі не йдуть у найми до науки,
Таким ії творити божество.
Він переймався радістю і болем,
Немов проблем у нього не було.
Я щиро вдячна панові Миколі,
Що взяв мене, мізерну, під крило.
Натхненна і окрилена, читала

Якісь-то вірші... Чи ймовірно це?
Я щойно поетесою ставала,

Пашіло, мов у дівчинки, лице.
І підійшла, й під вікна стала осінь,
І десь лелека мерзнув без чобіт,
І я мала по стежці бігл,а боса,

По сте:жці, що від батьківських воріт.
Лайош Молнар і Тетяна Фролова
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ЧАБАН Микола- письменник, краєзнавець,
заслужений :журналіст України, Дніпропетровськ

Хочеться сердечно привітати дорогого ювіляра з його поважним ювілеєм!
Пригадую незабутні зустрічі з Миколою Мушинкою у Празі, Свиднику
і скрізь його виступи були важливі, помітні і значущі. Великий трудівник
наукової ниви, він дивує кількістю зробленого, скрізь встигає і це робота
цілої наукової інституції! Я особисто вдячний йому за запрошення побува
ти на тих конференціях, виступити на них. У гостинній хаті пана Миколи
і пані Магди в Пряшеві мені довелося якось гостювати. З великою при

ємністю згадую їхню гостинність, незабутнє враження лишилося від ко
лосальної бібліотеки, збірки живопису. Тяжко мені пригадати ще котрусь
постать такого масштабу серед людей, яких я знаю. Це один з представ

ників франківської традиції, коли людей на українській науковій ниві було
обмаль, а праці багато!

Дивовижна ерудиція Миколи Мушинки, зацікавлення всім, що стосу~

ється українства, не можуть не вражати. Иого виступи в наукових дискусіях завжди конкретні і ніколи не абстрактні.
Мені неоднораз доводилося звертатися за консультаціями до пана Ми
коли і ніколи він не відмовляв у допомозі. Тішуся, що й я відповідав на

якісь запити колеги. Отже, наша співпраця є взаємокорисною, мене зба

гатила однозначно. Маю чимало книжок, які ювіляр передав при зустрічі
і поштою. Вони свідки невтомної повсякденної праці. Спасибі його дру
жині Магді, яка весь цей час полегшувала його побут і була справжньою

.

.

'-'

.

пом1чницею в колосальн1и прац1.

Здоров'я Вам, дорогий Ювіляре, натхнення!
Многая і благая літа!
Микола Чабан
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ЧЕНДЕЙ Марія - дружина письменника
Івана Чендея

Дорогий Миколо Івановичу!

Є люди, близькість до яких відчувається незалежно від кількості кі
лометрів та частоти зустрічей із ними. Є люди, яких відчуваєш серцем і
"'

•

•

•

душею як наирщн1ших незалежно вщ

-~rr·rттт~~

po. . . . .

--LL..LJL.LIL.....

•

•

••

статус1в та нав1ть кра1н

...

Є люди, доля яких тісно переплетена з твоєю до такої міри, що радості
й успіхи, рівно як і негаразди, тієї людини зачіпають тебе не менше, як
власні. Такою людиною, дорогий пане Миколо, у житті Івана Чендея були
Ви. Для усієї нашої родини в Ужгороді на Високій,

15 Ви є добрим другом,

щирим порадником. Для Закарпатя, України Ви - високоавторитетний вче

ний, роботу якого у царині культури української важко переоцінити.
Прийміть найтт~иріші вітання із ювілеєм! Хай буде ще багато-багато
плідних у роботі літ, Доля хай дарує Вам тільки радість від спілкування
з гарними людьми, бо саме таким є і Ви, дорогий ювіляре! Міцного вам
здоров'я, Божої благодаті!

Щиро

-

щиро, усі з Чендеєвого гнізда на Високій в Ужгороді:
Марія Іванівна (дружина),
•

Михайло (син),
Марія Трещак (донька),

Іван (зять),
онуки та правнучка.
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ПІИПІКОВА Ружена

-

мовознавець,

J\;taticmp

наукова працівниця Слов 'янського інституту
АНЧР, Прага

Mily Mykolo,
dovol, abych Ті рл pnlezitosti Tvych osmdesatin podekovala za spolupraci
"
na nekolika projektech Slovanskeho ustavu AV CR а na nekolika nasich publikacich. Prace s Tebou byla pro mne cti а potesenim. Кrome Tveho vedeckeho
pfinosu nasim tematum jsem mela moznost zazit s Tebou а s Magdou (а stale
zazivat) vrele lidske pfatelstvi, ktereho si velmi vazim а ze ktereho se raduji.
Z celeho srdce Ті preji dlouha leta zivota, naplneneho jako dosud praci, jejiz
vysledky Ті prinaseji uctu а vdecnost nas vsech.
V

Rйіепа Siskova

ПІПИРКОВА Марія - старостка сільского уряду
с. Курів
'

S menom Mikolaj Musinka som sa stretla prvy krat ako clenka suboru ,,Kurovcan'' v roku 1981. Vedela som іЬа, ze je to rodak z Kurova а ze pise scenare
- autenticky folkl6r pre subor Kurovcan. Osobne som sa s nim stretla na jednotlivych vystupeniach suboru а natacani filmu ,,Let' mбj vienok zeleny ... ''.
Vtedy som zistila, ze р. akademikje prosty, skromny, l'udovy, nevystatujuci sa,
ze som nieco viac. Pri kazdom spolocnom vystupeni, zazili sme s nim aj vel'a
humoru. Je to clovek srdcom а dusou Kurova. Urcite nie je to 1oz, ze aj ked'
р. Mikolaj dlhe roky s rodinou zije v Presove - Kurov je jeho srdcova zalezitost'.
Ved' tu ma svoje korene, svoju rodinu а priatel'ov.
Jeho zasluhou о оЬсі Kurov sa vie nielen v okrese, kraji, na Slovensku ale
d'aleko za hranicami - da sa povedat', ze ро celom svete а to vd'aka Medz-
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inarodnernu folkl6mernu festivalu ,,Svet prisiel do Kurova'', kde si dovolim
tvrdif, ze spolu s р. Jurkom Starinskym - Lemkom z Pol'skej republiky, je otcom tohto festivalu.
Obecne zastupitel'stvo v Kurove za jeho dlhorocnu pracu а prezentaciu оЬсе
Kurov pri prilezitosti jeho 70. narodenfn (v rok:u 2006) mu udelilo titul ,,Cestny
obcan оЬсе Kurov''. Mбzem povedaf za seba, za obcanov оЬсе, ze sme hrdi na
nasho rodaka.
No а со zazelaf oslavencovi? Pri krasnorn zivotnom jubileu - k 80. rokorn
zivota, zelame V prvorn rade vel'a zdravia, ktore je stale potrebne, vel'a st'astia,
rodinnej pohody, bozieho pozehnania, аЬу vsetko zle Vas obchadzalo а іЬа dobre sprevadzalo na Mohaja і blahaj lita!
V

V

Maria Spirkova

•

ІЛПІРКО Юрій

-

правник, кандидат наук, доцент

юридичного факультету Університету

ім. П. Й Шафарика в Кошицях

Najprv Ьу som chcel zablahozelaf jubilantovi akadernikovi Mikulasovi
Musinkovi pri prilezitosti jeho okruhleho zivotneho jubilea а zazelat' ти najrna pevne zdravie, zivotneho optimizmu, st'astia, osobnej а rodinnej pohody do
d'alsich rokov zivota.
Akademika Mikulasa Musinku poznam uz od svojich rnladych liet, ked' on
ako aspirant Kyjivskej univerzity robil vyskum folklбru presidlencov zo Slovenska na Ukrajine, ked' navstivil aj nasu оЬес na Ukrajine а kde sorn sa ро prvy
krat mal moznost' oboznarnit' aj s poeziou znamych ukrajinskych disidentov.
Nezabudnutel'nouje aj nasa cesta v zimnom obdobi na ukrajinske Polisia, ked'
sme uprostred pol'a na krizovatke ciest cakali na d'alsi pripoj do rnesta Stepaii.
Akadernikovi Musinkovi som vel'rni vd'acny za jeho pomoc pri vybavovani
dokladov pre nas navrat na Slovensko а pri vybavovani dokladov potrebnych
pre moje pokracovanie v studiu na Pravnickej fakulte Univerzity Komenskeho
v Bratislave а tiez za jeho cenne rady na zaciatku studia na tejto fakulte.
Ро ukonceni vysokoskolskeho stйdia а rozhodnuti pracovat' na Pravnickej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach vysoko si cenim aj jeho
V
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cinnost' vo Zvaze Rusinov-Ukrajincov Slovenska, Vedeckej spolocnosti Tarasa
Sevcenka aj v ramci Kosickej а neskбr aj Presovskej univerzity.
О jeho pracovitosti najvystiznejsie vyjadruje jeho charakteristika z ust
vtedajsieho rektora Presovskej univerzity, ked' najednej recepcii v rozhovore so
mnou charakterizoval pracu Mikulasa Musinku slovami, ze ten publikuje viac
ako cele jeho oddelenie. О tom svedci aj zoznam jeho publikacnych vystupov,
ktory patri medzi najpocetnejsie.
V

V

Juraj Sprirko

ШУМИЦЬКА Гш~ина

-

декан філологічного

факультету Ужгородського національного
•

унzверситету

Вельмишановний Миколо Івановичу!

Знала Вас як поважного й авторитетного професора ще із студентської

юності. За останній рік нашої плідної (Богу дякувати!) співпраці академік
Мушинка постав переді мною ще й Людиною з дуже цінними (особливо
нині!) якостями

[ ... ]

Уміти дотримати слова, досягати мети, навіть якщо

здається, що це неможливо, по-дитячому тішитися, коли удається, фіrлю-

.

.

.

"'
вати тодІ, коли на душ1 не дуже то и весело, І читати, читати, читати

...

писати, писати, писати ... Не втомлюватися фіксувати все, що може бути

цінним для історії, щедро ділитися власними знаннями з інптими ... Усе це
Ви вмієте і можете. Вчимося цього у Вас.

Хай Бог благословляє Ваші літа! Дає Вам здоров' я і наснаги на ті спра•

ви, якІ ще чекають

...

Професор Федір Шандор долучається до привітань з нагоди Вашого
•

юв1лею

Галина Шумицька
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•

•
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ШЕФФЕЛ Дейвід

-

доктор філософічних наук,

куль-турний антрополог, викладач Університету
Тгомсон ріверс в Камлупс (Канада)

Zdravice neobycejnemu akademikovi k 80. narozeninam
Nase prvni setkani se myslim odehralo na jafe 1992, kdyz jsem se zastavil v
Presove pfi ceste na Ukrajinu. Ро vice nez dvacetiletem exilu jsem mel poprve
pnlezitost navstivit Presov а okoli, kde ті okamzite padly do oka unikatni romske
osady, ktere se mi v budoucnosti mely stat osudnymi .. . Diky znamosti s jejich synemAlexandrem jsem byl pozvan na veceru do domu Mykiho а pani Magdy, kde
jsem poprve ochutnal macanku а navstivil knihovnu/archiv v rozlehlem stresnim
poschodi. Tam jsem zacal chapat, ze muz, se kterym jsem se prave seznamil, V
sobe sjednocuje mnoho vlastnosti, ktere se malokdy najdou u jedne bytosti. V prvni rade mne prekvapila Mykiho schopnost spojovat dusevni praci s telesnou, coz
jsem zaznamenal, kdyz jsem ho videl kosit travu na zahrade za domem - samozrejme staromбdni kosou - а nasledovne krmit kraliky, ktere snad jeste stale chova. То
nebylo tolstojovske pozerstvi, ale uplne nehrane zachovavani pouta se zpusobem
zivota v odlehle vychodoslovenske vesnici, kde se Myki narodil а vyл1stal. Tato
'rodna hrouda' mu poskytla presny fyzicky milnщ, ktery urcuje odkud pochazi а
kam patn nejen genealogicky, ale і citove. V dobe politicke represe, kdy nesmel
pusobit na univerzite, se sem uchyW а nasel zde praci jako pastyr na JW.
Pfes vsechny tituly а vyznamenani, kterych Myki dostal spoustu doma і v
zahranici, si zachoval lidskost cloveka, ktery vyrustal v prostredi, kde se ceni
vzajemna pomoc а pospolitost. Kdyz jsem se na jafe 1998 objevil v Presove s
manzelkou а pulrocni dcerou, abych nastartoval dlouhodoby komunitni projekt v
jedne blizke romske osade, zdalo se йplne samozrejme, ze kdyz ztroskotaly nase
plany na ubytovani, Musinkovci nam poskytli utulek. Jeden nedavny podobne mily
projev pratelstvi se odehral v prosinci 2012, kdyz jsem byl ро dlouhe а namahave
ceste z Kanady odmenen rodinnym obedem v jedne presovske restauraci, kde se
poradaly kazdorocni husi hody. Dva dny na to jsem s velkou radosti zaznamenal
pani Magdu а Mykiho V prvni rade presovske akadernicke оЬсе pfi pnlezitosti
predani cestneho doktoratu, coz mi pomohlo prekonat йnavu а nervozitu.
Jsou vzacni lide, na kterych chronologicke stafi nezanechava tytez stopy jako
na vetsine nas fadovych smrtelniku. Myki patn do teto skupiny st'astnych vyvolenych, takze jsem pfesvedcen, ze jeste dlouho bude nejenom psat dalsi vyznamne
prace, ale take nadale kosit travu а zapijet macanku silnou samohonkou. К tomu
pfeji pevne zdravi, radost ze zivota, а mnoha leta!
David Z. Scheffel
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ПІЛЯНТА Василь

-

заступник голови Об'єднання

лемків Польщі, голова оргкомітету

Лемківської ватри в Ждині

(1992-98)

Із Миколою Мушинкою я познайомився ще на ,,Лемківській ватрі'' в
Бортнім. Він був одягнений в народне вбрання. Не можна було тоді не
зробити йому фотографії. Коли три роки пізніше я готував друковану про
грамку Х-ої ,,Лемківської ватри'' в Ждині я там помістив цю світлину.

Вона показувала історичного та водночас сучасного русина Бескидів.
Звичайно, що велике враження робила біографія Професора, якому до
велось покинути університет і пасти худобу в колгоспі задля утримання

сім'ї. У своєму поясненні Ювіляр підкреслював, що саме під час цієї ро
боти йому вдалось зібрати найцінніші етнографічні матеріали.

Протягом довгих років Об'єднання лемків підтримувало зв'язки з Юві
ляром, ми відвідали також його рідне село Курів. Ми часто зверталися до

Миколи Мушинки з проханням порадити в такій чи іншій справі, очікува
ли від нього вказівок. І ми завжди їх отримували.

Дякуємо науковий вклад, за Ваше дружнє плече, на многі і благі літа!
Василь ІПлянта
•
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ІПУРКАЛО Володимир - підприємець-будівельник
народжений в Україні від батьків переселенців із
Лемківщини у Польщі

Я би теж хотів сказати декілька слів про Миколу Мушинку, цю чудову
людину, науковця і громадського діяча, про якого я багато чув як про ле
гендарну людину, яку знає чи не кожен лемко. Давно я бажав зустрітися з

ним. Така нагода трапилася наприкінці 90-х років на ,,Лемківській ватрі'' у
Ждині. Коли він зійшов зі сцени у своїй лемківській чузі, холошнях, керп

цях і шапці-бараниці, я підійшов до нього і попросив дозволу поговорити
з ним. Він щиро привітався зі мною і між нами зав'язалася цікава розмова,

.

..

'-'

в ход1 яко1 я запитав иого:

- Моє прізвище Шуркало - рідкісне в Украіні. Чи не знаєте ви якогось
Пlуркала у Словаччині?
...,

Иого відповідь мене приголомшила:

- А як же не знати?! Одна ІПуркалиха стоїть перед вам,и. Це - моя
дружина Магда, дівоче прізвище Пlуркала. І ще є в мене друг Ярослав
ІПуркала, журналіст, фотограф і підприємець. Наступного року я при
везу його на Ватру. Вам, буде цікаво познайомитися з ним.

Свою обіцянку він дотримав. Наступного року ми з Ярославом позна
йомились і з' ясували, що ми є далекими кровними родичами не лише з
ним, але й з пані Магдою.

Все це було для мене дуже зворушливим і радісним. Між нами
зав 'язалася щира дружба, яка триває по сей день.

Ми зустрічаємося щороку на Ватрі в Ждині, але й на інших заходах.
Великою несподіванкою було для мене видання Мушинкою та Шуркалою
книги до мого п'ятидесятиріччя ,,Лемко на фоні Радоцини'' та, зокрема, її
хрещення на Ватряному полі в Ждині.

Ці зустрічі є для нас завжди зворушливими. А від спілкування з Мико
лою черпаємо велику силу духу і довідуємось від нього багато невідомого

про нашу історію і культуру. Він робить такі речі, які не під силу іншим. Це

-

••

•

•

людина з велико~ л1тери, людина св1тового значення, яка своєю працею
"'
. .
.
вносить великии вклад в розвиток прогресу нашо~ св1тово1 сп1льноти.

..

1

..

З роси і води - на довгі роки творчої праці.
Володимир Шуркало

- 355 -

ЯЦКІВ Ярослав

-

астроном; академік НАНУ,

директор Головної астрономічноz· обсерваторії
НАН України, голова Українського міжнародного
•

комz,пету з питань науки

•

z культури

при НАН України

Хтось може вважати, що науковцю, який працює у технічній чи при
родничій сфері, можна вибачити, якщо він не знає прізвищ тих вчених•

•

•

••

•

•

•

•

1ноземц1в, як1 досл1джують укра1нську мову, 1стор1ю, л1тературу, мисте-

цтво або ті чи інші аспекти нашої культури. Та я не погоджуюся з цим,

хоч розумію, що наука, особливо сучасна, вже давно функціонує поза
•

нац1ональними кордонами

1 гуртує
•

'-'

V

людеи, що заимаються вузькими чи,

точніше, конкретними проблемами тієї чи іншої галузі. Однак, яктт~о ти
•

•

•

• ••

•

•

•

належиш до 1нтелектуал1в, ел1ти нац11, то ~мена тих подвижник1в, як1 пра-

цюють на благо твого народу, маєш знати! І не лише знати, а й цінувати,

використовувати першу-ліпшу нагоду, щоб подякувати їм за їхні труди!
Так склалося, що професора Миколу Мушинку я знаю більше за його

працями, численними виступами на конференціях, форумах, ніж в особис
тому спілкуванні. Очолюючи Міжнародну асоціацію україністів, працюю
чи в Інституті енциклопедичних досліджень НАН України, я мав нагоду
не раз слухати професора Мушинку, розмовляти з ним.

Вражає величезна працездатність цієї Людини, глибина мислення й об
шир знань, а ще вічна жертовність, яку виказує професор Мушинка вже
•

•

понад ПІВСТОЛІТТЯ.

Низькій уклін Вам і щирі побажання міцного здоров'я на довгі роки!
Яцків Ярослав
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МУПІИНКА Олесь

-

культурний антрополог

-

етнолог, доктор філософічних наук,

науковий працівник Інституту ромських студій
Пряшівського університету.

••
І

ше

ОВА

Писати післямову до книги спогадів власного батька на перший по
гляд може здаватися дуже простою справою. Та ж писати про людину,
з якою ми є майже щодня, яку добре знаємо, не може бути проблемою.

Реальність однак виявляється набагато складнішою. Написати післямову
до книги про батька, який ще до того є й вашим учителем, шефом, а голо
вне, колегою по фаху, є справа неймовірно складна.
Подібним складним шляхом йтттла до читача і ця книга. Питання про те,

готувати чи не готувати книгу до батькового 80-ліття, навіть не стояло на
порядку денному. Само собою зрозуміло, що підготувати треба, однак по
стало інттте: якою ця книга би мала бути? Варіантів було кілька: книга спо
гадів (але яких конкретно?), науковий збірник (але з якої галузі?), книга
вітань друзів та близьких тощо. Врешті після довгих роздумів і дискусій,

ми вирітттили підготувати до друку саме таК)' книгу. Вона багато в чому
специфічна: йдеться, по суті, про дві книги в одній. Першу частину ста

новлять спогади батька про його пройдений шлях у формі розмови із дру
гом-журналістом Ярославом Шуркалою. Однак це інтерв'ю не охоплює
все, що бажалося б сказати. Батько був і ще надалі є неймовірно активною

людиною. Не тільки у сфері науки, академічних досліджень, розшуків
матеріалів тощо, але так само у сфері викладання, популяризації науки,
журналістики, громадських дій тощо. Він з неймовірною систематичніс
тю і легкістю публікує нові матеріали, знахідки

-

про забутих людей, за

буті події або досягнення; інформує про все, що в його близькій і далекій
околиці діється. І наперекір факту, що він десять років є на пенсії, не було
року, щоб він в якомусь університеті або в іншому вищому навчальному
•

• ••

заклад~ не читав лекц11.

До того всього батько любить людей і дуже радо з ними спілкується.

Він не тільки любить їх, але і глибоко поважає. Без огляду, чи це академі
ки, чи звичайні люди із сіл і міст. Це проявляється, крім іншого, і в його
невтомному зацікавленні фольклором

-

пише сценарії, укладає програ

ми, консультує, супроводжує, і то, не тільки для ''свого'' фольклорного

колективу ''Курівчанин'', але і для багатьох інших колективів. Любов до
людей проявляється і в його публічних виступах, передачах по радіо, на-
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уково-популярних лекціях, публіцистичних промовах тощо, яких щоріч
но є десятки.

У контексті вище сказаного, батько має одну дуже ''погану'' рису ха

рактеру

-

не вміє сказати ''НІ''. Результатом цього є неймовірна кількість

активностей, які батько реалізує. Осягнути їх всіх не в силі одна книжка.
Заради цього ми намагалися, або скоріше, були змушені, звузити до пев
ного обсягу вибір того, що помістимо до неї. Виходячи з факту, що двад

цять років тому вийшла доволі широка книга батькових спогадів ''Колеса
крутяться'', в якій він доволі детально розповів про своє громадське і сі
мейне життя, на цей раз ми ці теми відсунули на задній план. Зрозуміло,
повністю їх не згадувати було не можливо, або краще не доцільно. У цій

книзі ми більше зосередились на науковій і науково-популяризаційній та
громадській діяльності батька. Поклали акцент на людей, про яких він
писав, яких він ''витяг'' із політичного або громадського небуття, акцент

на різні персональні або інституціональні архіви, які він знайшов, ін
ституції або організації, з якими він співпрацював, допомагав їм. Однак
і при такому обмеженні не можна було охопити в одній книзі детально
все. Майже в кожному випадку йдеться тільки про основну інформацію,
згадку або нотатку. У багатьох випадках конкретних людей не згадано не

тому, щоб їх тато згадувати не хотів, але через брак місця ( або просто в цей
момент ''не прийшли на думку''). Заздалегідь ми їх за це перепрошуємо.
Як ми вже сказали, батько дуже любить людей, і майже нема таких, на
яких він би гнівався, був злий або, ''не дай Боже'', їх ненавидів. Це одна
з багатьох рис характеру, які я в батькові дуже шаную. Крім того, він не є
абсолютно злопам'ятний. Навіть у випадку людей, які йому зробили ба
гато лиха (маю на думці його колишніх колег, співробітників, приятелів).
Про погані речі він намагається не думати, витісняє їх із свого фокусу.
Часто йде навіть до зворотної позиції: коли такі люди зроблять щось по
зитивне, батько це знає оцінити і багаторазово це робить. Тому ''погані''
спогади ми

••
до ц1є1 книги не включали.
•

Довго ми думали про підготовку наукового збірника на пошану батька,
однак ми вирішили цього не робити. Причини є як мінімум дві. Перша,
менш вагома, є та, що в сучасному медіапросторі (на відміну від недале
кого минулого), можливість публікуватися є не обмеженою. Ми живемо
в добі, коли є можливість публікувати набагато більше матеріалів, ніж ака
демічна сфера спроможна написати. Очікувати, що в такій ситуації нам
колеги батька напишуть науково якісні статті у відносно короткому часі

(як це робилося регулярно ще кілька декад тому), було би несерйозно.
А з другого боку, публікувати статті тільки із-за статей було б несерйозно
•

до юв1ляра.

Другою причиною, був факт, що у вузькому колі близьких людей ми

вирішили розпочати видання зібраних творів батька, які мали б виходи
ти окремими книгами. Це видання мало б бути серйозним, науковим, те-

-358-

матично уціленим, у якому будуть не тільки кращі наукові праці батька
з окремих ділянок його досліджень, але й їх критична оцінка. Книжка буде
фактично першим томом ширшого видання батькових зібраних творів.
Хотілося, щоб ці видання почали виходити ще цього року.
Другу частину книги становлять вітання колег і близьких людей до

ювіляра. Однак і вона виникала непростим шляхом. Прочитавши першу
версію спогадів батька, я запропонував завершити книгу розділом вітань
його друзів і знайомих з життєвим ювілеєм. Він, як завжди, поставився до
моєї пропозиції доволі скептично: ,,Кому це потрібно?'', ,,Вітання будуть

повторювати одне і те саме'', ,,Хто це буде читати?''. Врешті-решт по
годився, а на моє прохання, щоб він склав список своїх найближчих друзів
і знайомих, подав мені розтріпану адресну книжку: ,,Вибирай!'' Адрес
на книжка батька містить понад тисячу контактів. Між ними переважали
адреси людей, з якими він давно перестав спілкуватися або тих, що вже
відійшли у кращі світи. Вибирати з такої кількості було реально неможли
во. Тому я знову звернувся до батька, щоб він сам визначив імена людей,

вітання яких би його потішили. Так виник первісний список людей, до яких
ми з мамою звернулися з проханням. Було їх кілька десятків. ,,На кожен

рік життя по одному другові,

'' -

зажартував тато і додав:

-

якщо половина

з них відгукнеться, вважай це успіхом та рахуй з тим, що в цій половині
буде повторення одного і того ж: ((щестя, здоров 'я, многолітня ''.
У листі до цих людей я підкреслив, що це повинні бути короткі вітан

ня, по можливості зі спогадами про минулі роки, максимально на
комп'ютерних знаків. Із

80

людей відгукнулось

72,

1500

причому у вітаннях

майже не було повторень. Кожен писав щось нове, невідоме.
У вітальних адресах ми не робили жодних змін, респектуючи й мову
авторів. Деякі вітання (авторів, що не дотримали встановлені розміри)

З друзями в Ужгороді,

2016 р.
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довелось скорочувати. Скорочення зазначені трьома кра11ками у квадрат
них дужках.

Залишили ми і деякі речі, які не повністю відповідали дійсності. На
приклад, дехто з авторів пише, що слухав радіопередачі батька по радіо
''Свобода'' чи не за весь період застою (1970-1980-і роки), тоді як бать
ко виступав лише наприкінці цього періоду та на початку т. зв. ''ніжної''

'

j
І

І

'

;

революції у Чехословаччині

118

(1989-1990).

За цей короткий період він дав

радіопередач, і кожна з них закінчувалася заявою:

,, Говорив

Микола

Мушинка з Пряшева''. Мабуть, тому, його ім'я увійшло у пам'ять багатьох
слухачів за ''залізним занавісом'' та згідно з законами фольклору дійсність
переросла у легенду.

Усім авторам висловлюємо від імені батька щиру подяку за їх теплі
слова, висловлені на адресу ювілянта. Можу їх запевнити, що батька ці ві

тання дуже потішили, бо кого б не потішило чистосердечне визнання його
ціложиттєвої праці?!

Олесь Мушинка

З дружиною Маrдою під час відпочинку у Високих Татрах,

2016 р.
- ··" .,,
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Resume
DY МА SVOJ OSUD ...
Rozhovor J aroslava Surkalu s Mykolom Musinkom
V

,

,

V

V roku 2014 bol prof. Mykola Musinka, DrSc., zahranicny clen Narodnej
akademie vied Ukrajiny zijuci v Presove, autor 82 knih а brozovanych publikacii, 235 vedeckych prac, 1 463 popularizacnych clankov а 507 recenzii (do
konca roku 2014) vyznamenany Cenou F ondu Tarasa Sevcenka za neocenitel'ny
prinos do svetovej ukrajinistiky. V diplome laureata tohto prestizneho vyznamenania sй vymenovane hlavne zasluhy М. Musinku v oblasti ukrajinistiky,
ktorymi su: ,, Ozivenie desiatok тіеп vyznamnych predstavitel'ov ukrajinskej
vedy, kultury, итепіа, statu z politickeho zabudnutia, objavenie ich archivov,
ktore vyznamnou mierou obohatili statne archivy а muzejne expozicie, а tiei
najdenie ich hrobov а prepochovanie telesnych pozostatkov па Ukrajine, usilie
о vybudovanie ich pomnikov а zalozenie muzei. (( V nadvaznosti na tuto priliehavu charakteristiku cinnosti laureata mu novinar Jaroslav Surkala polozil stovky otazok. V rozsiahlom dial6gu profesor М. Musinka podal detailne odpovede,
ktore navyse doplnil о suvisiace bibliograficke odkazy na svoje prace vydane
na Slovensku aj v zahranici. Rozhovor je prehl'adne cleneny do piatich kapitol .
V

v

•
V

,

,

,

І.

OZIVIL Z РОLІТІСКЕНО ZAВUDNUTIA VYZNAMNYCH
DEJATEUOV V OBLASTI UКRAJINSКEJ VEDY, KULTURY,
UMENIAA STATU
Ide о l'udi, ktori nesuhlasili s politikou totalitnych rezimov v Sovietskom
zvaze а v Ceskoslovensku а ktorych komunisticke vlady tychto krajin odsudili
na ,,politicke zabudnutie'', cize sa о nich uplne mlcalo alebo boli predstavovani
v negativnom svetle. М. Musinka, odchovany v duchu tradicii ,,prazskej ukrajinskej skoly'', sa svojimi pracami snazil rehabilitovat' tychto l'udi. Sucast'ou
tejto kapitoly je rozpravanie о osobnostiach, na ktore sa nespravodlivo zabudalo а mena ktorych М. Musinka uviedol do ukrajinskeho pisomnictva. S mnohymi z nich laureat dlhodobo udrziava priatel'ske kontakty, ktore casto prerastli do
vzajomnej spoluprace.
Osobnosti zapadoukrajinskeho (halicskeho) pбvodu:
Volodymyr Hnat'uk ( 1871 - 1926) - folklorista, literamy vedec, jazykovedec
а verejny cinitel', staly tajomnik Sevcenkovej vedeckej spolocnosti ( d'alej NTS)
vo I.:vove. М. Musinka mu venoval pat' kniznych publikacii, viac ako tridsat'
vedeckych prac а rovnaky pocet popularizacnych clankov. Nadviazal kontakt
s jeho dcerou 0/exandrou v Parizi, v Moskve а vo vychodnom Rusku nasiel
potomkov jeho represovaneho syna Jurija, v Hamburgu neter Evelinu. Osoba
Volodymyra Hnat'uka ho spojila s parizskou NTS (V. Kubyjovycom, А. Zukovskym), ktora vydalajeho dve knizne publikacie о V. Hnat'ukovi.
Jazykovedec Ivan Pankevyc (1887 - 1958) - ucitel' М. Musinku na Karlovej
univerzite v Prahe, ktory ho nasmeroval na stйdium folkloristiky. Ро smrti І.
Pankevyca s pomocou jeho jedinej dcery Marty Dolnyckej (1919 - 2011) vydal
М. Musinka dva vedecke zbomiky venovane svojmu ucitel'ovi а viac ako tucet
vedeckych prac, ktore ho s konecnou platnost'ou rehabilitovali.
V

,

V

V

V
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Stepan Rudnyckyj (1877 - 1937) - zakladatel' ukrajinskej vedeckej geografie, ktory uveril tzv. ,,bol'sevickej ukraj inizacii'' Ukrajiny а v roku 1926 na pozvanie ukrajinskej vlady odisiel z Prahy do Charkova. Tam bol zvoleny za clena
Ukrajinskej
akademie vied а zaroveii ho menovali riaditel'om novozriadeneho
,
Ustavu geografie а kartografie Akademie. V roku 1933 bol odsudeny na pat'
rokov nutenych prac v taboroch а od tej doby jeho osud nebol znamy. М. Mu"'
sinka V mestecku Vejprty V zapadnych Cechach nasiel jeho starsiu dceru Emiliu
Holubovsku (1903 - 1994), ktora mu zverila sukromne spomienky na svojho
otca. V roku 1987 v jej mene napisal М. Musinka 1.ist Michailovi Gorbacovovi
so ziadost'ou о poskytnutie informacii о osude jej otca. О pol roka prisla strucna
odpoved': ,,Vas otec Stepan Rudnyckyj bol popraveny zastrelenim 3. novembra
193 7 na Soloveckych ostrovoch. ''
V byte Е. Holubovskej М. Musinka objavil 43 listov S. Rudnyckeho sestre
Sofii Dnistrjanskej а jej manzelovi Stanislavovi Dnistrjanskemu z rokov 1926
- 1933. S rozsiahlou uvodnou studiou о zivote S. Rudnyckeho ich vydal knizne v Kanade. Ро vyhlaseni samostatnosti Ukrajiny vysli listy S. Rudnyckeho
а studie о jeho zivote v autorstve М. Musinku aj tu, vd'aka comu na Ukrajine
postupne vydali aj niekol'ko monografii zabudnuteho vedca z 20. rokov 20. storocia. М. Musinka ako iniciator rehabilitacie najvyznamnejsieho ukrajinskeho
geografa bol zvoleny za cestneho clena Ukrajinskej geografickej spolocnosti.
Stanislav Dnistrjanskyj (1870 - 1935) - pravnik, jeden zo zakladatel'ov
,
Ukrajinskej slobodnej univerzity vo Viedni а Prahe, autor navrhu Ustavy Zapadoukrajinskej l'udovej republiky, а mnohych monografii о prave. Musinkova
kniha о iiom lezala sest' rokov v Ustave statu а prava V. М. Koreckeho Akademie vied USSR v Kyjeve а vysla az v roku 1992.
·
Volodimir Sicynskyj (1894 - 1962) - ukrajinsky historik, etnograf а architekt. М. Musinka mu venoval samostatnu monografiu, na zaklade ktorej ho
vymenovali za cestneho profesora Kamjanec-Podolskej statnej univerzity.
lvan Zilynskyj (1879 - 1952) - jeden z najvyznamnejsich ukrajinskych jazykovedcov prvej polovice 20. storocia. V jeho sukromnom archive М. Musinka
objavil zoznam vedeckych prac 54 jazykovedcov z desiatich krajin, ktore mali
byt' sucast'ou vedeckeho zbomika venovaneho sest'desiatinam profesora. Zbornfk mal pбvodne vyjst' v roku 1939 v Кrakove, jeho vydaniu zabranilo vypuknutie druhej svetovej vojny. V roku 1951 Ivan Zilynskyj vsetky prace vratil ich
autorom. Na zaklade zachovaneho zoznamu М. Musinka spolocne s Jurijom
Sevel'ovom z USA а Olexom Horbacom z Nemecka nasiel 43 pбvodnych prac,
ku ktorym pripojil biografiu І. Zilynskeho а tri prace z jeho rukopisneho archivu. Vsetky tieto materialy nakoniec vysli v Zborniku venovanemu pamiatke
Ivana Zilynskeho (New York, 1994. - 586 s.). V samostatnej kniznej publikacii
vydal М. Musinka Korespondenciu lvana Zilynskeho s lvanom Paiikevycom
(NewYork - Presov, 2008. - 198 s.).
Orest Zilynskyj (1923 - 1976)- syn Ivana Zilynskeho, folklorista а literamy
vedec. V case, kedy bolo zakazane s12omenut' meno tohto vedca v tlaci na Ukraj ine а rovnako v ukrajinskej tlaci v Ceskoslovensku, М. Musinka о nom vydal
v USA monografiu Vedec s dusou basnika (Вound-Brook, 1983). V roku 2013
zostavil styri zvazky jeho vedeckych prac а napisal k nim predslovy alebo doslovy. Vydala ich Narodna akademia vied Ukrajiny v Kyjeve. Vd'aka tymto
dielam bol О. Zilynskyj posmrtne rehabilitovany.
V
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Мychajlo Kacaluba (1908-1993)- lekar а spisovatel', ktory v roku

1968 emigroval z Ceskoslovenska do Svajciarska. Na Zapade vydal desat' basnickych zbierok
а styri knihy svojich spomienok. Pri prilezitosti 1ОО. yYfocia jeho narodenia М. Musinka vydal vyber jeho diel pod naz\fom Muza а stetoskop (Presov, 2008).
Josyf Markov (1890 - 1976) - pravnik а etnograf. Od 20. rokov 20. storocia
zil а pracoval v Bratislave. Niekol'ko tyzdiiov pred svojou smrt'ou na podnet М.
Musinku napfsal tri zvazky autobiografickych spomienok (132 s.). Ich skratenu
verziu М. Musinka uverejnil vo Vedeckom zborniku Muzea ukrajinskej kultury
vo Svidniku (zv. 18, 1992).
•
Dmytro Vyslockyj (1888 - 1968) - lemkovsky spolocensky а kulturny aktivista а politik, ktory bol v roku 1945 vyhosteny z USA do Pol'ska za ,,l'avicove''
politicke nazory. V roku 1946 ho pol'ska vlada deportovala na Ukrajinu, kde sa
na neho malo zabudnut'. М. Musinka sa s nfm stretol v roku 1966 vo I.:vove,
pisomne zachytiljeho spomienky а pri prilezitosti 100. vyrociajeho narodenia
о iiom vydal zbomik.
Volodymyr Hosovskyj (1922 - 1996) - etnomuzikolбg, ktory sa v roku 1946
prest'ahoval z Prahy na Ukrajinu. Tam jeho priekopnicke metбdy skumania
hudobneho folklбru (s pouzitim vypoctovej techniky) neuznavali а jeho prace
nepublikovali: nemohol odcestovat' za hranice ZSSR. Lepsie podmienky nasiel
v Armensku (1975 - 1986), v Moskve а zapadoeurбpskych statoch. М. Musinka sa s nim osobne skontaktoval v roku 1965 а neskбr vydal jeho prace vo
Vedeckom zborniku Muzea ukrajinskej kultury vo Svidniku.
Volodymyr Libovicky (1906 - 1984) - choreograf а baletny majster cesko-ukraji11skeho pбvodu, zakladatel' divadiel а tanecnych skupin v Uzhorode,
Chuste, Zeneve, Zurichu, Prahe а Presove. Z Presova ho vyhnali ako ,,ukrajinskeho burzoazneho nacionalistu''. М. Musinkovi venoval cast' svojho archivu.
Tet'ana Frolova (1941) - l'vovska nevidiaca spisovatel'ka, ktoru dodnes neuznava oficialna kritika, а to napriek tomu, ze vydala takmer pat'desiat knih
vysokej umeleckej kvality, zvacsa na vlastne naklady. М. Musinka recenzoval
jej prvu knihu, do jej druhej publikacie napisal uvod а tretiu knihu Т. Frolovej
vydal v Presove na vlastne naklady. О spisovatel'ke napisal niekol'ko clankov
а recenzoval viacere d'alsie autorkine knihy.
Stepan Karpl'uk (1927 - 2006) - amatersky l'vovsky historik а basnik, dlhorocny vazeii sovietskych vaznic а taborov. Autor prvej ucebnice Dejiny Rusi-Ukrajiny
vo versoch, ktoru М. Musinka vydal na vlastne naklady (Presov, 2001 ).
Samostatnu knihu Lemko па pozadi Radocyny (Presov, 2001) М. Musinka
venoval mlademu podnikatel'ovi z mesta Pustomyty (I.:vovska oblast') Volodymyrovi Surkalovi (1950), ktory sa rozhodol obnovit' lemkovsku dedinu Radocyna (okres Gorlice ), v ktorej sa narodili jeho rodicia. Zial', zakony Pol'ska mu
to neumoznili. V Pustomytach zalozil Lemkovsku ulicu.
Osobnosti vychodoukrajinskeho pбvodu:
Symon Nariznyj (1898 - 1983) - ukrajinsky historik, ktoreho zivot bol spojeny s Миzеот osloboditel'skeho hnutia Ukrajiny v Prahe. V roku 1950 bol
vyhosteny z Ceskoslovenska do Nemecka, odkial' odisiel do Australie. Ukrajinska emigracia ho bez akehokol'vek dбkazu obvimla zo spoluprace s KGB.
Jeho snahy о rehabilitaciu boli neuspesne. М. Musinka sa skontaktoval s jeho
dcerouNataliou Zukivskou zAustralie, ktora mu nasledne poslala mnoho matev
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rialov о svojom otcovi. Na ich zaklade а na zaklade archivnych pramen Prahy
а Kyjeva napisal о nom niekol'ko prac, ktorymi ho rehabilitoval. Jej spomienky
Detskymi осаті М. Musinka vydal knizne (Praha, 2010). V jednom z kyjevskych archivov nasiel nedokonceny rukopis druheho zvazku prace S. N arizneho
Ukrajinska emigracia, ktory vydal s vlastnym doslovom (Kyjev, 1999).
Vasyl' Domanyckyj (1877 - 1910) - ukrajinsky historik, ktory v roku 1909
vydal v Kyjeve prvй knihu о Slovakoch, ale na Slovensku bola praca uplne
neznama. М. Musinka uverejnil rozsiahlu (а doposial' jedinu) stйdiu о tomto
zabudnutom priatel'ovi Slovakov. Bohuzial', vydat' tuto vyznamnu knihu na
Slovensku sa mu doposial' nepodarilo.
Serhij Fedorovyc Jefremov (1893 - 1966) - vrchny velitel' Narodnej obrany
Karpatskej Ukrajiny (marec 1939), dбstojnik Slovenskej armady (1941 - 1943)
а politicky emigrant v USA (1946 - 1966). Jeho spomienky Boje 14. - 15. marca 1939 па Karpatskej Ukrajine vydal М. Musinka so svojou uvodnou studiou
о autorovi v roku 2009 v Uzhorode.
Ivan Kraskovskyj (1880 - 1955) - ukrajinsko-bielorusky historik, diplomat
а obciansky aktivista, ktory bol od roku 1937 v ZSSR stihany za ,,bielorusky
burzoazny nacionalizmus''. V roku 1953 ho dcera :Cudmila priviedla z vyhnanstva v Kujbyseve k sebe do Bratislavy, kde о dva roky v uplnom zabudnuti
zomrel. М. Musinka venoval jeho zivotu sirokй vedecku rozpravu (Historicky
casopis, 2000, с. 3).
Eudmila Kraskovska (1904 - 1999) - archeologicka а numizmaticka, dcera
І. Кraskovskeho, dlhorocna pracovnicka Slovenskej akademie vied v Bratislave.
Ро jej smrti М. Musinka objavil cast' ich rodinneho archivu, na zaklade ktoreho
na Slovensku а v Bielorusku publikoval о :С. Кraskovskej а jej otcovi odbome
prispevky. Archivne materialy podaroval Bielomskej akademii vied v Minsku.
Jevhen Onackyj (1894 - 1979) - ukrajinsky historik, diplomat а novinar, autor 16-zvazkovej Malej ukrajinskej encyklopedie (Buenos Aires, 1957 - 1967).
V obdobi Prazskej jari v roku 1968 s nim М. Musinka nadviazal korespondenciu а ziskal od neho kompletny subor tohto diela. V roku 2013 na VIII.
Medzinarodnom kongrese ukrajinistov v Kyjeve predniesol о Onackom а jeho
encyklopedii referat, ktory podnietil iniciativu reedicie tohto diela na Ukrajine
(dosial' nebola zrealizovana).
Olena Teliha (1907 - 1942) - poetka а obcianska aktivistka popravena
Nemcami v Kyjeve. М. Musinka nasiel zalomenu verziu jej nevydanej anto16gie ukrajinskej patriotickej poezie Bude burka z roku 1941 (65 basni od 33
autorov; doposial' nie je vydana). Napisal о nej niekol'ko prispevkov.
Dokija Нитеппа (1904 - 1996) - spisovatel'ka, ktoru М. Musinka dvakrat
navstivil v New Yorku а publikoval о nej niekol'ko prispevkov v kyjevskej
а presovskej tlaci.
Taras Kuscynsky (1932 - 1983) - cesky umelecky fotograf ukrajinskeho
pбvodu (rodicia pochadzali z Poltavska). Na Ukrajine bol persona non grata.
М. Musinka о nom napisal niekol'ko clankov а vo Svidnfku zorganizoval jeho
ostatnu (3 5.) vystavu fotografii.
Pjotr Bogatyrjov (1893 - 1971) - rusky folklorista, ktory v 20. - 30. гоkoch 20. storocia zil а pracoval v Ceskoslovensku, kde vydal niekol'ko prac zo
strukturalnej etnol6gie. Zameriaval sa v nich prevazne na zvyky Rusinov-UkraV

- 364 -

jincov Zakarpatska а vychodneho Slovenska. М. Musinka bol jeho extemym
aspirantom а v roku 1965 za nim cestoval na konzultacie z Kyjeva do Moskvy.
Svojimi studiami priblizil jeho dielo ukrajinskej а slovenskej vedeckej оЬсі aj
s1rseJ vereJnost1.
Osobnosti zakarpatskeho povodu:
Stepan Klocurjak (1895 - 1980) - prezident Huculskej republiky (1918 1919), novinar а obciansky dejatel' (1919 - 1939), minister vlady Karpatskej
Ukrajiny (1939), politicky vazeii gulagu na Sibiri (1945 - 1957) а robotnik
v ceskom podniku Geologicky pruzkum (1957 - 1980). Ро jeho navrate zo Sibiri k svojej rodine v Prahe, М. Musinka s nim nadviazal priatel'ske vzt'ahy а jeho
clanky vydal vo Vedeckom zbomiku Muzea ukrajinskej kultury vo Svidniku.
Redigoval prvй cast' jeho planovanej trilбgie К slobode, ktora vysla v New Yorku v roku 1978. Rukopisy d'alsich dvoch casti zhabala ceskoslovenska STB.
О Кlocurjakovi napisal niekol'ko prispevkov а monografiu Rytier slobody
(Uzhorod, 1995. -284 s.; 2011-448 s.), vd'akaktorej bol uplnerehabilitovany.
0/'ga Dudkova (1910 - 2004) - muzikologicka, dirigentka, spoluzakladatel'ka profesionalneho Ukrajinskeho suboru piesni а tancov v Medzilaborciach
prelozeneho do Presova. Ро obvineni z ,,ukrajinskeho burzoazneho nacionalizmu'' musela z Presova odist' а usadila sa v Cesku, kde zalozila niekol'ko ukrajinskych spevokolov. М. Musinka venoval jej zivotu а dielu niekol'ko prispevkov.
Juraj Kost'uk (1912 - 1998) - hudobnik, folklorista а dirigent, ktory od roku
1948 zil а pracoval v Presove. М. Musinka spolu s nim realizoval niektore folklбme vyskumy а v spoluautorstve vydali niekol'ko publikacii.
Manzelia Mykola Babota (1909 - 1989) а Margaryta Babota (1917 - 2009)
sa narodili v Zakarpatsku а od roku 1939 zili na Slovensku. Boli prenasledovani
mad'arskou aj ceskoslovenskou komunistickou vladou. М. Musinka mal s nimi
vel'mi blizky vzt'ah а napisal о nich а о ich dcere ЕиЬісі Babotovej (1944) niekol'ko clankov.
Vasyl' Markus (1922 - 2012) - historik, politolбg а obciansky aktivista
v USA, s ktorym М. Musinka uzko spolupracoval hlavne na priprave stredoeurбpskych zvazkov Encyklopedie ukrajinskej diasp6ry (doposial' nevysli), napisal о fiom seriu prispevkov.
Cesi s aktivnym vzt'ahom k ukrajinskej kulture:
Frantisek Hlavacek (1876 - 1974) - novinar, obciansky dejatel' а politik,
priatel' І. Franka а V. Hnat'uka, ktory bol ро roku 1948 odsudeny na zabudnutie.
М. Musinka ho svojimi pracami rehabilitoval.
Frantisek Tichy (1886 - 1968) - literamy vedec orientujuci sa na literaturu
Zakarpatska, о ktorom sa ро roku 1948 muselo mlcat'. М. Musinka mu venoval
niekol'ko prac, ktorymi priblizil jeho dielo ukrajinskej verejnosti.
Florian Zapletal (1884 - 1969) - vojak, spolocensky dejatel' а politik.
V prvej polovici 20. rokov 20. storocia vydal v Cechach sedem knih а brozur а publikoval viac ako sto clankov о Zakarpatsku. Ро vojne bol prepusteny z armady а nesmelo sa о fiom pisat'. М. Musinka s nim nadviazal tvorivu
spolupracu, ktoru prerusila okupacia Ceskoslovenska v r. 1968. Ро jeho smrti
sa stal dedicom casti jeho zakarpatskeho archivu. Sucast'ou pozostalosti bolo
680 sklenenych negativov, na zaklade ktorych vydal dve knihy fotografii drevenych chramov: Drevene cerkvi Karpat (Viedefi, 1982, pod cudzim menom)
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а

Drevene cerkvi Zakarpatska

па

fotografiach F Zapletala (Uzhorod, 2015;

spoluautor М. Syrochman; kniha je v ukrajinskom, ceskom а anglickom jazyku). М. Musinka zostavil bibliografiujeho prac о Zakarpatsku.
Vaclav Zidlicky (1931 - 2002) - volynsky Cech, ziak І. Pankevyca, specializoval
sa na ukrajinsku а bielorusku literaturu, hlavne na tzv. ,,rozstriel'ane obrodenie ((.
Vaclav Dvofak (1936 - 2009) - hudobnik а skladatel', zbormajster Podduklianskeho ukrajinskeho l'udoveho suboru v Presove. Bol prepusteny z prace za vymysleny ,,ukrajinsky burzoazny nacionalizmus''. Ро politickej rehabilitacii sa v 90.
rokoch 20. storocia vratil do tohto suboru а nadviazal kontakt s М. Musinkom.
Frantisek Hybl (1941) - historik а kulturol6g, dlhorocny riaditel' Muzea А.
Komenskeho v Prerove. М. Musinka ho zapojil do spoluprace so Zakarpatskom, v spoluautorstve vydali dve knihy о F. Zapletalovi.
Oldfich Leska (1927 - 1997) - jazykovedec, privrzenec strukturalizmu, ziak
І. Pankevyca а ucastnik jeho dialektologickych expedicii do оЬсе Kurov v r.
1957, v spolupraci s М. Musinkom vydal dve knihy.
Rйzena Siskova (1937) - jazykovedkyiia, pracovnicka Slovanskeho ustavu
Ceskej akademie vied v Prahe. V spolupraci s М. Musinkom vydala tri knihy
materialov z dialektologickych expedicii do rusinsko-ukrajinskych lokalit na
Slovensku. V sucasnosti intenzivne pracuje na vydani Slovnika zakarpatskych
dialektov І. Paiikevyca.
Stepan Rak (1945)-V)'ZI1amny gitarovy virtu6z а skladatel', profesor naAkademii muzickych umeni v Prahe. Adoptovany ako diet'a ceskymi bezdetnymi
manzelmi Rakovymi bez akehokol'vek matricneho zaznamu. М. Musinka na zaklade archivnych dokumentov nasiel informacie о jeho biologickej matke Vasylyne
Slyvkovej z dediny Olexandrivka na Zakarpatskej Ukrajine а jej pohnutom zivotnom osude. Ро dvojrocnom nutenom pobyte v sovietskom gulagu (1941 - 1943)
vstupila ako dobrovol'nicka do ceskoslovenskej vojenskej brigady v ZSSR а s popresla
z
Buzuluku
do
Prahy.
Tam
8.
maja
1945
porodila
nestupujucim frontom
v
manzelske diet'a Stefana, od ktoreho bola ро roku nie vlastnou vinou odlucena. S.
Rak spolu s ceskym narodnym umelcomAlfredom Streckom odohral na pamiatku
svojej matky na Zakarpatsku styri koncerty bez naroku na honorar. Koncerty moderoval М. Musinka, ktory napisal о S. Rakovi aj viacero prispevkov.
Duchovni odsudeni komunistickymi vladami па politicke zabudnutie,
ktori ЬоІі vd'aka М. Musinkovi predstaveni па Ukrajine v novom svetle:
Nykyfor Lescysak (1858 - 1914) - greckokatolicky kiiaz а zberatel' lemkovskeho folkl6ru, ktory na zaciatku prvej svetovej vojny spachal samovrazdu,
аЬу neskoncil pred rakйskym vojenskym tribunalom. V Etnografickom archive
v Кrakove М. Musinka objavil rukopis 225 lemkovskych l'udovych piesni N.
Lescysaka zapisanych v jeho rodnej оЬсі Bilycna v 80. rokoch 19. storocia; vydal ich v samostatnej zbierke Stoji lipka v ро/і (Edmonton, 1992; Presov, 1996).
Mstyslav (obcianskym menom Stepan Skrypnyk) (1898 - 1993) - patriarcha Ukrajinskej autokefalnej pravoslavnej cirkvi (USA). М. Musinka si s nim
intenzivne dopisoval (130 listov z rokov 1969 - 1991). Mstyslav bol vydavatel'om niekol'kych prac М. Musinku, medzi ktorymi bol album Ex-libris sest'desiatnikov (Bound-Brook, 1973, vysiel pod pseudonym Mykola Viruk) а kniha
о Orestovi Zilynskom.
Peter Pavol Gojdic (1888 - 1960) - biskup Presovskej greckokatolickej
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eparchie, umuceny v ceskoslovenskom vazeni а ро smrti blahoreceny. Bol zakladatel'om Greckokatolickeho ruskeho gymnazia v Presove (1936), ktore navstevoval aj М. Musinka. Ten v roku 2000 vydal pracu о dejinach gymnazia,
v ktorej ро pfV)'krat poukazal na zasluhy biskupa Р. Р. Gojdica pri jeho zalozeni.
Vasyl' Hopko (1904 - 1976) - pomocny biskup Р. Р. Gojdica. Ро likvidacii
greckokatolickej cirkvi v Ceskoslovensku v roku 1950 bol uvazneny а ро obnoveni jej cinnosti v roku 1968 ho vymenovali za svatiaceho biskupa. Ро smrti
bol blahoreceny. V slovenskych mediach ho (podobne ako Р. Р. Gojdica) predstavovali ako Slovaka. М. Musinka na zaklade konkretnych faktov poukazal
na jeho ukrajinskй narodnostnu orientaciu, ktorej bol vemy az do svojej smrti.
Ivan Hirka ( 1923 - 2014) - prvy slovensky biskup (а slovakizator) Presovskej
greckokatolickej eparchie (aj napriek tomu, ze jeho otec bol halicskym Ukrajincom). Snahy М. Musinku zmenit' jeho narodnostnu orientaciu boli neuspesne.
Zoreslav (obcianskym menom Sebastian Sabol, 1909 - 2003) - ukrajinsky
basnik, obciansky а cirkevny cinitel', aktivny ucastnik bojov v Karpatskej Ukrajine v marci 1939. Ро likvidacii greckokatolickej cirkvi v roku 1950 emigroval
na Zapad, ро jej legalizacii v roku 1990 navstivil Presov. М. Musinka s nim
urobil rozsiahle interview, ktorym ho vymanil z politickeho zabudnutia.
Stefan Рар (1917 - 1990) - greckokatolicky kiiaz, aktivny clen Organizacie ukrajinskych nacionalistov а Plastu (organizacie skautingu) na Zakarpatsku.
V rok:u 1939 bol vazneny mad'arskou vladou. Ро obnoveni cinnosti greckokatolickej cirkvi v Ceskoslovensku v roku 1968 bol najaktivnejsim obrancom jej
rehabilitacie а zachovania jej rusinsko-ukrajinskeho charakteru. М. Musinka
s nim nadviazal spolupracu а ро smrti S. Рара vydaljeho styri knihy s vlastnymi
predslovmi. Okrem toho publikoval niekol'ko studii о tomto aktivnom dejatel'ovi, ktore pomohli zachovat' jeho dobre meno а ochranit' ho pred zabudnutim.
Atanasij Pekar (1923 - 2011) - vyznamny badatel' dejin cirkvi na Zakarpatsku s ukrajinskou narodnostnou orientaciou. Zil v USA. Je autorom dvojzvazkoveho Nacrtu dejin cirkvi па Zakarpatsku а mnohych d'alsich prac. М.
Musinka ho v r. 1991 pozval na vedecku konferenciu do Presova. Zacala sa tak
ich vzajomna spolupraca, ktora pretrvala az do smrti А. Pekara.
Marian Potas ( 1918 - 2006) - baziliansky mnich ukraj inskej orientacie, prenasledovany а vazneny komunistickou vladou Ceskoslovenska. Ро prepusteni
z vazenia bol aktivnym ucastnikom pri obnoveni greckokatolickej cirkvi v Ceskoslovensku а zastancom zachovania jej ukrajinskej orientacie. М. Musinka
о iiom publikoval niekol'ko prispevkov.
Ivan Margytyc (1921 - 2003) - greckokatolicky kiiaz ukrajinskej orientacie
na Zakarpatsku. V roku 1951 bol odsudeny na 25 rokov nutenych prac. V roku
1955 ho prepustili na slobodu. Pracoval na pol'nohospodarskom druzstve vo
svojej rodnej оЬсі Borzavske, pricom tajne vykonaval cirkevne obrady. Ро
le,
galizacii greckokatolfckej cirkvi v roku 1987 bol vysvateny za biskupa. Uzko
spolupracoval s М. Musinkom.
Maria-Terezia Demjanovycova (1901 - 1927) - prva Americanka, ktora
bola v roku 2014 blahoslavena. Pri zacati procesujej blahorecenia v roku 1946
sa zistilo, ze jej greckokatolicki rodicia v roku 1884 prisli do USA z Bardejova. Medzi slovenskou emigraciou informacia, ze prva americka svatica bola
Slovenkou, spбsobila skutocnu senzaciu. М. Musinka na zaklade archivnych
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pramenov dokazal, ze jej rodicia boli Rusini.
І\ 1ап Juhasevyc-Skl'arskyj (1741 - 1814) - kantor v оЬсі Prikra (okres Svidnik) а v оЬсі Nevicke (pri Uzhorode). Bol aktivnym prepisovatel'om knih. М.
Musinka vydal v Uzhorode jeho zbierku prislovi z roku 1806.
Prenasledovani priatelia М. Musinku, ktori ЬоІі predstaveni ukrajinskej spolocnosti prostrednictvom jeho clankov:
Levko Dovhovyc (1935) mal іЬа 14 rokov, ked' bol odsudeny na 10 rokov
odnatia slobody а neskбr, uz v taboroch gulagu, na d'alsich 26 rokov. V sibirskych pracovnych taboroch ziskal od profesionalnych muzikantov - politickych
vaziiov - hudobne vzdelanie а priamo tam dirigoval taborove spevacke zbory.
V roku 1956 bol na zaklade amnestie prepusteny na slobodu а od roku 1963 bol
jeho osud spojeny s Presovom. Ти zalozil uspesny mladeznicky spevacky zbor
Vesna. V roku 1971 ho politicke organy pozbavili miesta dirigenta а az ро 14 rokoch sa ,,zl'utovali'' а umoznili mu zalozit' spevacky zbor Karpaty v Kosiciach,
ktory uspesne funguje do dnesnych dni. М. Musinka na zaklade spomienok L.
Dovhovyca napisal prvй studiu о jeho zivote а spomenute fakty z jeho zivota
boli neskбr potvrdene na zaklade archivnych dokumentov.
Peter Grocky (1942 - 2004) - ucitel' ukrajinskeho jazyka na strednej skole, ktory istym spбsobom prevzal ро М. Musinkovi stafetu prevozu samizdatu
z Ukrajiny na Zapad. V roku 1972 ho uvaznili а ро 18 mesiacoch vysetrovania
odsudili na 18 mesiacov odiiatia slobody. Ро prepusteni z vazenia ho uvofnili
aj zo skolskych sluzieb. Do rehabilitacie v roku 1989 pracoval ako robotnik,
nasledne sa vratil k pedagogickej praci. М. Musinka о iiom publikoval rozsiahle
interview а niekol'ko prispevkov.
Jozef Sirka (1936) - literamy vedec, ktory od roku 1968 zije v emigracii,
bol docentom na Univerzite v Siegene. V sucasnosti zije v Kanade. М. Musinka
о iiom napisal niekol'ko clankov.
Manzelia lvan ( 1950) а Evelina ( 1940) Hvat'ovi - dlhorocni pracovnici radia
Sloboda v Mnichove, Kyjeve а Prahe. К spolupraci s tYffito radiom prizvali aj
М. Musinku. V sucasnosti su obaja na dбchodku. Byvaju v Ivanovej rodnej оЬсі
Resov, kde realizuju mnozstvo kulturnych а obcianskych aktivit.
Pavel Lopata (1945) v roku 1969 emigroval z vychodneho Slovenska do
Kanady. Ти ziskal umelecke vzdelanie. Ро roku 1989 casto navstevuje svoj rodny kraj , mal tu aj niekol'ko obrazovych vystav.
Maria (1978 - 2009) а Erika (1982) Kostove - sikovne krajanky М. Musinku z оЬсе Kurov, ktore nevyliecitel'na choroba (svalova dystrofia) natrvalo
priputala na lбzko. М. Musinka vydal ich prvй knihu rozpravok Rozpravkove
vselico па dobru пос (Kurov, 2005), ktora im priniesla znacnu popularitu. Ро
tejto prvotine sestry vydali este d'alsie tri knihy.
Andrej Pavuk (1934 - 2006) - krajan а priatel' М. Musinku, ktory sa ро
amputacii troch prstov na l'avej ruke а obidvoch nбh zacal venovat' rezbarstvu
а vytvoril viac ako 500 insitnych umeleckych diel. К tejto aktivite ho priviedol
prave М. Musinka, ktory о nom napisal knihu Kurovsky rezbar (Presov, 2006).
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11. OBJAVIL
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,

ARCНIVY А NEZNAМE

,

,

DIELA VYZNAMNYCH

UКRAЛNCOV

Jevhen Vyrovyj (1889 - 1945) ро tom, со ho v Prahe prisli uvaznit' prislusniсі kontrarozviedky Cervenej armady, spachal samovrazdu. Ро mnohych rokoch
nasiel М. Musinka v pivnici jeho bytu unikatne knihy а mnozstvo archivnych
dokumentov, medzi ktorymi boli aj spominane tlaciarenske obt'ahy antol6gie
ukrajinskej patriotickej poezie Oleny Telihy Виdе burka.
V byte Jvana Bodnara vo :Cvove objavil М. Musinka neznamy archiv Volodymyra Нnat'uka а tiez nabytok а osobne veci z jeho ostatneho bytu.
V pivnici domu Emilie Holubovskej v meste Vejprty nasiel М. Musinka
archivy Stanislava а Sofie Dnistrjanskych, ktore nasledne daroval Statnemu
archivu Temopol'skej oblasti а Vlastivednemu muzeu Zakarpatskej oblasti
v Uzhorode. Na tomto mieste tiez objavil archiv Ivana Holubovskeho, v ktorom
boli okrem ineho rukopisy desiatich jeho nepublikovanych knih. Nachadzal sa
v iiom aj rukopis poviedky Rozpi:itim mohutnych kridel, ktora priviedla М. Musinku na stopu zbierky obrazov Olexu Novakivskeho. Jej poslednou vlastnickou bola dcera І. Holubovskeho На/упа Ston-Baltarovycova, ktora v decembri
1973 v Prahe spachala samovrazdu, а pretoze nemala dedicov, vsetok jej majetok prepadol v prospech Ceskoslovenskeho statu. Obrazy О. Novakivskeho
boli, v aprili 1974 dane na drazbu, kde ich М. Musinka kйpil. Zbierku neustale
dopliial d'alsimi obrazmi tohto vyznamneho maliara. V sucasnosti zbierka obsahuje 50 originalov О. Novakivskeho. Vystavovala sa v mnohych mestach na
Ukrajine, USA а v Kanade. Rodina М. Musinku sa rozhodla darovat' tuto cennu
zbierku obrazov Ukrajine.
V byte zosnulej Halyny Ston-Baltarovyc nasiel tiez hudobny archiv jej manzela Volodymyra Ston-Baltarovyca (1904 - 1968), ktory neskбr daroval :Cvovskej vedeckej kniznici V. Stefanyka.
Okrem obrazov О. Novakivskeho sukromnu galeriu М. Musinku tvoria aj
diela d'alsich ukrajinskych maliarov: Michajla Bojcuka, Vasil'a Kasijana, Roberta Lisovskeho, Juliana Pankevyca, Mykolu Ivasjuka, Josyfa Boksaja, Andreja Kocku, Ernesta Kontratovyca, ako aj diela sucasnych ukrajinskych vytvamikov а exlibrisy ukrajinskych tzv. sest'desiatnikov. Viac ako dvesto originalnych
obrazov а sбch Ivana Kuleca (1880 - 1952), dlhorocneho profesora а riaditel'a Ukrajinskeho studia vytvameho umenia v Prahe, м. Musinka v roku 1978
umiestnil do fondov Muzea ukrajinskej kultury vo Svidniku.
V roku 2015 previezol archiv а kniznicu vyznamnej badatel'ky zakarpatskej
literatйry Oleny Rudlovcakovej z Presova do Uzhorodskej statnej univerzity,
kde bolo zriadene Memorialne muzeum Oleny Rudlovcakovej.
Takmer kazdej zo zmienenych osobnosti ukrajinskej kultury venoval osobitne odbome state. Ukrajinskym citatel'om predstavil aj takych predstavitel'ov
svetovej kultury rusinsko-ukrajinskeho pбvodu, akymi boli maliar Andy Warhol, vojak Michael Strank, spisovatel' Thomas Bell а astronaut Thomas Jones.
V archive М. Musinku sa nachadza aj vyznamna cast' sukromneho archivu
Ivana Pankevyca а jeho dcery Marty Dolnyckej, ktora mu odkazala svoju sukromnu kniznicu (tuto venoval Statnej vedeckej kniznici v Presove) а zbierku
obrazov ukrajinskych vytvamikov. Pred znicenim zachranil archiv Narodneho
vyboru zakarpatskych Ukrajincov v Prahe (1945 - 1947). V seriali Dokumenty
v

V

v

v
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svedcia (Nove zyt't'a, 2012) uverejnil 23 dokumentov zo svojho sukromneho
archivu. Mnozstvo materialov z archivu М. Musinku este stale caka na spracovanie а zverejnenie. Sй medzi nimi hlavne jeho vlastne folkl6me materialy
а nahravky na magnetof6novych zaznamoch, Zakarpatske kol'adky а scedrivky
od Ivana Pankevyca, Talergofsky dennik od Stefana Dzugana (1914 - 1915),
archiv Volodymyra Libovyckeho а d'asie.
V

,

...,

ІІІ. NASIEL MIESTA POSLEDNEHO ODPOCINKU VYZNAMNYCH UКRAЛNSKYCH DEJATEEOV
М. Musinka objavil v оЬсі Pohorelice na Morave dovtedy neznamy hrob
velitel'a skupiny Ukrajinskej povstaleckej armady Stepana Stebel'skeho (pseudonym Chrin, 1914-1949). Na Olsanskom cintorine v Prahe nasiel hrob Onysi
Durdukivskej, manzelky literameho vedca Serhija Jefremova. Jej hrob sa mu
napriek znacnemu usiliu nepodarilo zachranit'. Na uzhorodskom cintorine Kalvaria nasiel hrob Stanislava Dnistrjanskeho а v zapadoceskom meste Vejprty
zanedbany hrob jeho manzelky Sofie Dnistrjanskej. Exhumoval jej pozostatky
а v roku 2011 zabezpecil ich prevezenie а slavnostne ulozenie vedl'a pozostatkov jej manzela na uzhorodskom cintorine. Umu s popolom maliarky Emilie
Holubovskej (dcery popraveneho geografa Stepana Rudnyckeho), ktora zomrela v Karlovych Varoch, osobne previezol do :Cvova, kde bola ulozena v hrobe jej
manzelalvana Ochrymovyca (1894-1942) na Lycakovskom cintorine.
О kazdom z tychto dejatel'ov М. Musinka publikoval samostatne studie сі
serie prispevkov.
,

V

,

IV.ZASLUZILSAOPOSTAVENIEPOМNIKOVPREDSTAVITEUOM

UКRAЛNSКEJ , VEDY
А KULTURY А О ZALOZENIE ALEBO
,
OBNOVENIE MUZEI

V d'aka iniciative М. Musinku Ьо1 postaveny pomnik ukrajinskemu folkloristovi а dejatefovi Volodymyrovi Hnat'ukovi na jeho hrobe vo I.:vove (autor
Luka Bihanyc). Ро vydani dvoch Musinkovych knih а serie clankov о Stepanovi Klocurakovi ти v jeho rodnej оЬсі Jasina postavili vel'kolepy pomnik (autor
Mychajlo Belen).
Priekopnicke prace М. Musinku о Stepanovi Rudnyckom podnietili v Temopoli instalovanie pamatnej tabule na priecelie domu, v ktorom geograf prezil svoju
mladost'. V Temopol'skom vlastivednom muzeu, kam М. Musinka dopravil pracovny stбl а d'alsie osobne predmety z pozostalosti geografa, bol z tychto exponatov zriadeny Kutik Stepana Rudnyckeho. Na hrobe jeho sestry Sofie Dnistrjanskej
v Uzhorode bol v roku 2014 vd'aka jeho iniciative postaveny nahrobny pomnik.
Podobne pomniky nechal postavit' aj na hroboch vyznamneho kulturno-politickeho dejatel'a Vasyl'a Kapisovskeho а spisovatel'a lvana Macynskeho v Presove.
Na zaklade publikovanych prac М. Musinku boli instalovane pamatne tabule
pravnikovi Stanislavovi Dnistrjanskemu v Temopoli, etnomuzikol6govi Volodymyrovi Hosovskemu v Uzhorode а spevacke Аппе Jaburovej v Stakcine (okres Snina).
V rodnej оЬсі V. Нnat'uka Velesniv bolo na zaklade materialov najdenych
М. Musinkom (nabytok, archfv) vybudovane Memorialne muzeum Volodymyra
Hnat'uka. Realizatormi tejto iniciativy boli Musinkovi priatelia Ostap Ceremsynskyj а lhor Hereta. М. Musinka sa tiez zasluzil о rozvoj Muzea ukrajinskej kulV
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tfuy vo Svidniku ako zostavovatel' а redaktor jeho pfV)'ch kniznych publikacii.
Z politickeho zabudnutia ozivil prostrednictvom svojich prac Muzeum osloboditel'skeho hnutia v Prahe. V Kurove inicioval vznik sukromneho muzea v dome
svojho bratranca Jana Bujdu а v Presove sukromny skanzen Jozefa Bocku.

V. INE VEDECKOVYsкuМNE АКТІVІТУ м. MUSINKU
Tato cast' knihy je v podstate autobiografiou М. Musinku. V odpovediach
"
na otazky J. Surkalu jubilant porozpraval о hlavnych etapach svojho zivota:
narodeni v tzv. rozsirenej rol'nickej rodine, navsteve zakladnej skoly v rodnej
оЬсі, studiu па ruskorn gymnaziu v Presove, v mestianskej skole v Bardejove
а Jedenast'rocnej strednej skole (JSS) v Presove. S V)'llimkou poslednych dvoch
rocnikov JSS sa vo vsetkych tychto skolach vyucovalo V rustine (V skutocnosti
umelym ,jazycijem''). Az do dospelosti sa preto М. Musinka povazoval za nositel'a ruskej narodnosti. Pod vplyvom ukrajinskej klasickej literatury (hlavne
"
vd'aka dielam Т. Sevcenka) vsak о torn zacal pochybovat' а prehodnocovat' svoj
nazor а pocas vysokoskolskeho studia v Prahe dospel k presvedceniu о svojej
prislusnosti k ukrajinskej narodnosti, а to aj pod znacnyrn vplyvorn profesora
Ivana Paiikevyca, ktory ho nasmeroval na studium folklбru.
Od raneho detstva ho rodicia privykali na t'azku fyzickй pracu. Od siedmich
do desiatich rokov sluzil u svojich blizkych pribuznych, u ktorych pasol kravy
а vykonaval aj niektore rnuzske prace, pretoze muzi boli rnobilizovani na front.
А prave v detstve vybudovany vzt'ah k fyzickej praci М. Musinka povazuje
s odstupom casu za hlavny zdroj buducich uspechov vo svojej vedeckej praci.
Ро absolvovani Vysokej skoly ruskeho jazyka а literatury v Prahe а dvojrocnej zakladnej vojenskej sluzby zacal pracovat' na Univerzite Pavla Jozefa Safarika (UPJS) v Presove. V roku 1963 bol prijaty na vedecku aspiranturu najskбr
do Prahy а potom do Kyjeva.
V Kyjeve bol svedkom planovitej rusifikacie ukrajinskej spolocnosti, s ktorou
nesuhlasil, preto nadviazal styky s miestnymi disidentmi: І. Svitlycnym, І. Dzobom, І. Honcarom, J. Sverst'ukorn, L. Taiiukom, Z. Antoiiukom, І. Dracom, М.
Kocjubynskou, D. Pavlyckorn а mnohymi d'alsirni. Pisomnosti, ktore v Sovietskom zvaze nemohli byt' uverejnene (samizdat) ilegalne prepravoval na Zapad.
V archivoch Kyjeva а :Cvova zhromazdil rozsiahly material na svoju dizertaciu
о Volodymyrovi Нnat'ukovi. Nasledne vsak bol v decembri 1965 vyhosteny zo
Sovietskeho zvazu а jeho aspirantsky pobyt v Kyjeve bol predcasne ukonceny.
V roku 1966 sa ozenil s ucitel'kou Magdou (tiez ukrajinskej narodnosti),
ktora sa stala jeho vemou suputnickou а matkou dvoch synov - lgora (stroj"
ny inzinier) а Alexandra (kultumy antropolбg). Z prveho manzelstva s Ceskou
Evou ma syna Petra (sudca).
V tom istom roku obhajil kandidatsku dizertaciu na Karlovej univerzite
"
v Prahe а zacal pracovat' vo Vyskumnom kabinete ukrajinistiky pri UPJS v Presove. Pocas Prazskej jari (1967 - 1968) nadviazal spolupracu s predstavitel'mi
ukrajinskej emogracie v zapadnej Eurбpe, USA а Kanade, od ktorych do Vyskumneho kabinetu ukrajinistiky ziskal viac ako 2 ООО knih.
V roku 1972 bol stranickymi organmi definitivne prepusteny zo zamestnania na univerzite so zakazom publikovat' а pracovat' v ,,duchovnej oblasti''. Do
roku 1976 pracoval ako pastier dobytka v JRD, а ked' mu zakazali aj tuto pracu,
у
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zamestnal sa ako kuric v blokovej kotolni na jednom z presovskych sidlisk, kde
pracoval do maja 1990. V tomto obdobi publikoval svoje prace v Juhoslavii,
Francuzku, Po1'sku, Kanade, USA а v inych krajinach, neporusujuc pracovnu
disciplinu (bol plateny nie za dusevnu, ale za fyzickй pracu). М. Musinka bol
ako prvy vedec spoza zeleznej opony v r. 1989 prijaty za clena Sevcenkovej
vedeckej spolocnosti v Eur6pe, ktora uz predtym vydala dve jeho monografie.
Bol prvym vedcom zo Slovenska, ktory ро druhej svetovej vojne spolupracoval s Rusinmi srbskej Vojvodiny. Venoval im monografiu Folkl6r Rusinov
Vojvodiny, rovnako ako desiatky clankov. Za priekopnicke mozno povazovat'
jeho expedicie k rusinskym presidlencom z Rumunska v cesko-nemeckom
pohranici а expedicie do lokalit v Rumunsku, odkial' sa tito Rusini v r. 1947
dobrovol'ne presidlili do Ceska, takisto vyskumy medzi repatriantmi pochadzajucimi z ukrajinskych dedin vychodneho Slovenska, ktori sa presidlili v r. 1947
do Rovenskej oblasti na Ukrajine, а medzi Lemkami v Pol'sku. Blizke kontakty
udrziaval aj s Lemkami vysidlenymi na Ukrajinu v rokoch 1945 - 1946.
Ро politickej rehabilitacii v roku 1989 obnovil kontakty s Ukrajinou, kde vo
vedeckych casopisoch а vydavatel'stvach publikoval svoje vedecke stйdie а monografie. V Presove patri k najaktivnejsim prispievatel'om do miestnych ukrajinskych periodik. Zalozil tu Sevcenkovu vedecku spolocnost' па Slovensku, ktorej
predsedal, а Asociaciu ukrajinistov Slovenska. Zucastnil sa na vsetkych бsmich
Medzinarodnych kongresoch ukrajinistov а kazdorocne prednasa na niekol'kych
vedeckych konferenciach na Slovensku aj v zahranici, predovsetkym na Ukrajine.
Na profesora sa habilitoval ri-a Ukrajinskej slobodnej univerzite v Мnichove.
V Kyjeve v r. 1993 obhajil titul doktora vied (DrSc.) а stal sa prvym doktorom
filologickych vied v samostatnej Ukrajine. V roku 1995 bol zvoleny za zahranicneho clena Narodnej akademie vied Ukrajiny. Okrem inych statnych vyznamenani ти bol udeleny Rad prezidenta Ukrajiny Za zasluhy.
Ро politickej rehabilitacii - od r. 1990 do r. 2014 - М. Musinka vydal 59
knih а brozovanych publikacii, 258 vedeckych stйdii, 361 recenzii а 1 153 popularizacnych clankov. V doteraz vydanych 15 zvazkoch Encyklopedie sucasnej Ukrajiny (Kyjev, 2001 - 2014, pism. А-К) je autorom 225 hesiel.
М. Musinka neustale udrziava йzke kontakty so svojou rodnou dedinou Kurov v Bardejovskom okrese. О dejinach а kulture tejto оЬсе vydal knihu Kurov
v minulosti а dnes (2002). Viac ako 40 rokov aktivne spolupracuje s miestnym
f olkl6mym suborom Kurovcan. S vydatnou pomocou suboru Kurovcan а tiez
Jurka Starinskeho, veduceho lemkovskeho folkl6meho suboru Kyczera v Pol'sku а obecneho zastupitefstva Kurova zalozil medzinarodny festival narodnostnych mensin sveta Svet prichadza do Kurova, jediny svojho druhu na Slovensku.
Za zasluhy pre оЬес mu samosprava Kurova udelila titul cestneho obcana оЬсе.
Ро rozdeleni ukraj inskej narodnostnej mensiny na Slovensku na dve skupiny
- Rusinov а Ukrajincov - ostal М. Musinka verny etnonymu ,,Ukrajinci'', ale
nie je ani proti pouzivaniu terminu ,,Rusini'', ktore povazuje za starsie pomenovanie Ukrajincov. Okrem toho povzbudzuje k vzajomnej spolupraci medzi
tymito dvoma skupinami. Aj tejto aktualnej teme venoval niekol'ko prac.
Vsetky spomenute skutocnosti mali, prirodzene, znacny vplyv na vedeckй
produkciujubilanta, ktory 20. februara 2016 oslavil svoje 80. narodeniny.
V
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Priloha:
Pozdravy priatel'ov а kolegov М. Musinku k jeho 80. narodeninam:
AtamanenkovaAlla, Babotova I:ubica, Babka Lukas, Barbil Bogdan, Bircak
Ivan, Venhrynovyc Olexandr, Volosynova 13ubov, Halcak Bogdan, Hvat'ova
Lina, Hybl Frantisek, Holovcuk Pavlo, Gajdos Marian, Goc Fedor, Darevycova
Darja, Dzjuba Ivan, Dovhovyc Levko, Zeleznak Mykola, Zyros Myron,
Zulynskyj Mykola, Zymomrja Mykola, Karas Hanna, Kackan Volodymyr,
Kopylov Serhij, Kozan Ihor, Кrusko Stepan, Kupcynskyj Oleh, Lat'ak Dura,
Lendelova Viera, Lopata Pavlo, Lubkivskyj Roman, Majkovyc Stepan, Myz
Roman, Nebesnyk Ivan, Pavlycko Dmytro, Pavl'uk Stepan, Pasicnyk Ihor,
Pelenska Oxana, Pidluckyj Olexa, Popovcovi Ivan а Maria, Psenycnyj Jevhen,
Radevyc-Vynnyckyj Jaroslav, Radysevskyj Rostyslav, Rebosapkalvan, Rebryk
Ivan, Romaniv Severyn, Rudlovcakova-Dufkova Maria, Rudnyckyj Leonid,
RumjancevOleh, SyrochmanMychajlo, SirkaJosyf, SkrypnykHanna, Smolanka
Volodymyr, Sokol Petro, Sopolyha Myroslav, Starynskyj Jurko, Tamas Julian,
Traxler Petro, Trembyckyj Anatolij, Chlanta Ivan, Fedaka Pavlo, Fedynova
Sofija, Frolova Tet'ana, Caban Mykola, rodina Ivana Cendeja, Siskova Ruzena,
Spirkova Maria, Spirko Juraj, Sumycka Halyna, Scheffel David, Sl'anta Vasyl',
Surkalo Volodymyr, Jackiv Jaroslav.
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Abstract
EVERYONE НASADESTINY ...
Interview of Mykola Mushinka with Yaroslav Shurkala
Professor Mykola Mushinka (from here on М.) is а Slovak member of the
National Academy of Sciences of Ukraine. М. comes from Preshov, а city in
Eastem Slovakia near the border with Ukraine. М is the author of 82 books and
brochures, 235 scientific articles, 1463 other joumal articles and 507 reviews
(numbers collected at the end of 2014). In 2014 М was awarded the prestigious
Taras Shevchenko Prize ''for invaluable contribution to Ukrainian studies
worldwide''. The diploma that М. was awarded with the prize lists M's main
achieve1nents in the field of Ukrainian studies, namely ((For the resurrection
of tens of names of important activists of Ukrainian science, culture and art
from their politically assigned nonexistence. For finding their archives which
greatly enriched Ukrainian national repositories and museum expositions, for
help іп finding their burial places and help with their reburials іп Ukraine,
and for help іп establishment of their memorial sites and their museums ''.
Ajoumalist Yaroslav Shurkala used the above list to соте up with hundreds
of questions. M's answers accompanied Ьу footnotes and links to his diverse
works (published in different countries) were divided into five chapters:
І.

RESSURECTION FROM BEING ASSIGNED
NONEXISTENCE ...

ТО

POLITICAL

This chapter is about people who did not agree with the political direction of
totalitarian regimes of Soviet Union and of Czechoslovakia, who were assigned
to ''political nonexistence'' Ьу the communist governments of these countries.
Their names were annihilated or they were misrepresented in negative light.
In his works М., being raised in the traditions of <<Ukrainian Prague School>>,
tried to rehabilitate these people. This chapter also includes some previously
unknown people who collaborated with М., whose names М. introduced to
Ukrainian literature.
Activists of Western-Ukrainian (Galician) origin:
Volodymyr Hnatiuk (1871-1926) - а folklorist, а literary critic, а linguist
and а social activist, а long time secretary of the Shevchenko Scientific Society
(from here on SSS) in Lviv. М. dedicated to Нnatiuk five books, more than
thirty scientific studies and an equal number of other articles. М. established
а personal contact with Hnatiuk's daughter Oleksandra in Paris; М. found
descendants ofHnatiuk's persecuted son Yuri in Moscow and in Eastem Russia,
his niece Evelyn in Hamburg, etc. The figure of V. Hnatiuk connected М. with
the Paris branch of SSS (V Kubiyovych, А. Zhukovsky) who later published
two of M's books about V. Нnatiuk.
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Linguist lvan Pankevych (1887-1958) - а teacher of М. at the Prague
university. It was he who directed М. to study folklore. After Pankevych died
М. continued contacts with Pankevych 's only daughter Marta Dolnytska ( 19192011 ). She helped М. to publish two scientific works commemorating his
teacher. Later М. wrote several other scientific articles that at last completely
rehabilitated Pankevych.
Stepan Rudnytsky (1877-1937), founder of scientific geography in Ukraine
who believed in the so called ''Bolshevik Ukrainization''. In 1926 Ukrainian
government invited Rudnytsky to move from Prague to Кharkiv where he
was elected а member of the Ukrainian Academy of Science and became а
director of а newly organized Institute of Geography and Cartography. In 1933
Rudnytsky was sentenced to five years of work in а prison camp. This is where
М. lost his trace. Eventually М. bounced into Stepan's older daughter Emily
Holubovska (1903-1994) in the Czech town of Vejprty. She told him of her
father's imprisonment. In 1987 М. wrote а letter to Mikhail Gorbachev and
asked to find out what happened to Rudnytsky. One and а half years later Emily
received an answer: ''Your fatherwas executed on the 3rd ofNovember 1937 in
Solovky'' (an island between Russia and Finland).
Emily Holubovska gave М. 43 letters that her father S. Rudnytsky addressed to
his sister Sophia Dnistryanska and to her husband Stanislav Dnistryansky between
1926 and 1933. These letters, and а foreword about life and -w ork ofS. Rudnytsky,
were published Ьу М. in Canada. After Ukraine became an independent country
Letters of S. Rudnytsky, and M's articles about Rudnytsky, were published in
Ukraine together with several books written Ьу Rudnytsky between 1920-1929.
For his work onrehabilitation ofthe greatest Ukrainian geographer М. was elected
an honorary member of the Ukrainian Geographical Society.
Stanislav Dnistryansky (1870-1935) - а lawyer, а cofounder of the Free
Ukrainian University in Vienna and Prague, author of the <<Constitution of
the Westem Ukrainian National Republic>> and author of many books about
law. М. published several articles about him. А manuscript of M's book about
S. Dnistryansky was kept for six years at the Koretskogo Institute of State and
Law in Kyiv before finally being published in 1992.
Volodymyr Sichynsky (1894-1962) - а Ukrainian historian, an ethnographer
and an architect. For writing а book about V. Sichynsky М. was elected an
honorary professor of the National University of Kamyanets-Podilsky.
lvan Zilynsky (1879-1952)- one of the most important Ukrainian linguists of
the first half of the 20th century. М. found an interesting material in Zilynsky's
private archive at Zilynsky's apartment. It was а list of 54 scientific articles
written Ьу linguists from ten different countries to Ье published to commemorate
60th birthday of professor Zilynsky. The compilation of articles was supposed
to go to press in Кrakow in 1939 but the effort was upset Ьу the start of the
Second World War. In 1951 Zilynsky retumed all articles to their authors. U sing
the list found in Zilynsky's apartment М., with help ofY. Sheveltsov from USA
,А
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and О. Gorbachev from Germany, found 43 of the 54 articles. М. added to these
articles Zilynsky's biography and three of Zilynsky's works found in Zilynsky's
archive. The whole compilation was published оп 586 pages in New York in
1994 as ,, Збірник пам' яті Івана Зілинського'' (Collection to Memory ofIvan
Zilynsky). М. also published а book called ,,Листування Івана Зілинського з
Іваном Панькевичем'' (Correspondence oflvan Zilinsky with lvan Pankevy ch)
(New York-Presov, 2008.-198 pg.)
Orest Zilynsky (1923-1976) the son of Ivan Zilynsky, а folklorist and а
literature critic. At the time when Orest's name was not allowed to Ье mentioned
neither in the Ukrainian nor in the Czechoslovak press М. published а book
about Orest Zilynsky in the USA. The book was called ,,Науковець з душею
поета'' (Scientist with а Soul of а Poet) (Brown-Brook, 1983). In 2013, under
M's supervision, NASU in Kyiv published four volumes of Zilynski 's scientific
papers accompanied Ьу M's foreword and an epilogue. This work competed
Zilinsky's rehabilitation.
Mykhailo Kachaluba (1908-1993) - а doctor and а writer who emigrated
to Switzerland from Czechoslovakia in 1968. While in exile he published ten
collections of poetry and four books of memories. In 2008, to commemorate
1ОО years since Kachaluba's birth, М. published а selection of Kachaluba's
works in Preshov- ,,Муза і стетоскоп'' (А Muse and а Stethoscope).
Yosyf Markov (1890-1976) - а lawyer and an ethnographer. Markov lived in
Bratislava since 1920. Several weeks before his death, prompted Ьу М., Markov
wrote his autobiography into several notebooks (132 pages). М. revised and
published this work in -1992 in the 18th edition of ,,Наукови збірник Музею
української культури у Свиднуку'' ( Collection of Scientific Works of the
Museum of Ukrainian Culture іп Svidnik)(vol.18, 1992).
Dmitro Vyslotsky (1888-1968) - а Lemko social, political and cultural
activist. In 1945 Vyslotsky was expelled from the United States into Poland
for his ''left political views''. In 1946 Polish government deported Vyslotsky
into Ukraine where he was destined to Ье forgotten. М. met with Vyslotsky in
1966 and wrote down his memories which were later published at the time of
Vyslotsky's 100th birthday.
Volodymyr Hoshovsky (1922-1996) - ethnomusicologist who moved from
Prague to Ukraine in 1946. In Ukraine Hoshovsky did not find support for his
innovative methods (use of computer technology) in the research of folklore
music. His writings were not allowed to Ье published at home and were not
allowed to Ье sent for publishing abroad beyond the borders of the Soviet
Union. Eventually his works were published in Armenia, in Moscow and in the
westem countries (1975-86). М. met Hoshovsky in 1965 and began to publish
his works on the pages of the annual volumes of ''Collection of Scientific Works
of the Museum of Ukrainian Culture іп Svidnik''.
Volodymyr Libovytsky (1906-1984) - а choreographer and а teacher of
ballet of Czech-Ukrainian origin, founder of theatres and of dance groups in
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Uzhhorod, Geneva, Ziirich and Preshov. Libovytsky was chased out of Preshov
as а <<Ukrainian nationalistic bourgeois>>. Before leaving Preshov he gave а
portion ofhis personal archive to М.
Tetyana Frolova (1941) - а blind female writer from Lviv who to this day
remains 1Jnnoticed Ьу literary critics even though she published almost fifty
highly valuable books, speaking from an artistic point of view. М. reviewed
her first book before it went to Ье printed and he wrote а foreword for her
second book. Frolova's third book was published Ьу М. in Preshov. М. also
wrote several articles and reviews about Frolova.
Stepan Karpliuk (1927-?) - а self taught historian and а poet from Lviv
who was sentenced to many years of imprisonment in Soviet prisons and prison
camps. Karpliuk is author of the first ever Ukrainian history course written in
verses - ,, Історія Русі-України у віршах ''(History ofRus-Ukraine іп Poems),
а book published Ьу М. in Preshov in 2001 .
In 2001 М. also published а book called ,, Лемко з Радоцини '' (Lemko from
Radotsyna). Тhе book is dedicated to а young entrepreneur Volodymyr Shurkala
(1950). Shurkala was from the town of Pustomyty in the Lviv region ofUkraine.
Не wanted to re-establish an old Lemko village of Radotsyna (Shurkala's parents
were from there), but unfortunately the Polish laws did not allow him to do so.
Nevertheless Shurkala was able to have а street call~d ''Lemko street'' in Pustomyty.
Activists of Eastern-Ukrainian origin:
Symon Narizhrzy (1898-1983) - Ukrainian historian whose life was connected
with the Prague Museum of Ukrainian liberation fight. Не was deported from
Czechoslovakia to Germany in 1950 and later moved to Australia. Australian
Ukrainians wrongly accused him of collaboration with KGB, but his attempts for
rehabilitation were not successful. М. connected with his daughter Natalia Zhukivska,
who sent М. fromAustralia many materials about her father. М. published Natalia's
memories about her father as ,, . . . . . . ,,,.,,vтттт....,.~·....,. очима'' (Тhrough Child's Eyes) (Prague,
2010). In one of the Kyiv archives М. also found an unfinished manuscript ofthe
second volume of S. Na
y's ,,Українська еміграція'' (Ukrainian Emigration).
М. wrote an epilogue to it and published it in Kyiv (1999).
Vasyl Domanytsky (1877-1910) - Ukrainian historian who in 1909 in
Kyiv published а book about Slovaks. The book was completely unknown in
Slovakia. M's extensive efforts presented V. Domanytsky to Slovak public but
Domanytsky's valuable work remains unpublished in Slovakia.
Sergiy Fedorovych Yefremov (1893-1966) - the chief commander of
N ational defense of Carpathian Ukraine in March of 193 9. Yefremov emigrated
to the United States for political reasons ( 1946-66). М. was able to acquire
Yefremov's memories called ,,Бої 14-15 березня 1939 року на Карпатській
Україні'' (Battles ofl 4th-15th ofMarch 1939 іп Carpathian Ukraine). М. wrote
а foreword about its author and published the book in Uzhhorod in 2009.
lvan Kraskovsky (1880-1955)- а Ukrainian-Belarusian historian, а diplomat
and а public activist who was repressed for ''Belarusian bourgeois nationalism''
rr-,,k
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since 1937. In 1953 his daughter Lyudmyla brought Кraskovsky to Bratislava
(Czechoslovakia) from his exile in Kuibyshev (Siberia, Russia). Кraskovsky
died forgotten in Bratislava. М. wrote an article about his life in ,,Historicky
casopis'' (History journal, 2000, n. 3).
Liudmyla Kraskovska (1904-1999) - an archeologist and а numismatic, the
daughter of І. Кraskovsky, and а long time employee of the Slovak Academy
of Science in Bratislava. After Liudmyla died М. researched а portion of her
family archive. Based on this research М. published several articles about
Lyudmyla and her father in Slovakia as well as in Belorussia. М. then gave the
archive rnaterials as а gift to the Belarusian Academy of Science in Minsk.
Yevgen Onatsky (1894-1979) - а Ukrainian historian, а diplornat, author of
the 16 notebooks long ,, Мала українська енциклопедія'' (Small Ukrainian
Encyclopedia) (Buenos Aires, 1957-67). On the wave of the ''Prague spring''
of 1968 М. contacted Onatsky in а letter and in а reply he received two full
editions of SUE. At the VIII. Intemational Congress of Ukrainians in 2013 in
Kyiv М. gave а speech about Onatsky and about his encyclopedia. This served
as а starting point of an effort to publish SUE in Ukraine (not published yet).
Olena Teliga (1907-1942) - а poet and а public activist who was executed
Ьу Germans in Kyiv in 1942. М. found а layout of her previously unpublished
1941 patriotic poetry ,,Буде буря'' (А Storm is Coming) (65 poems of 3 3 different
authors; remains unpublished). М. wrote several articles about О. Teliga.
Dokia Нитеппа ( 1904-1996) - а writer whom М. visited in N ew York and
published several articles about in Kyiv and in Preshov.
Taras Kushchinsky (1932-1983) - а Czech artistic photographer ofUkrainian
origin (his parents came from : Poltava), who was censored in Ukraine. М.
published several articles about Kushchinsky and organized his Iast (35th)
exhibition in Svidnik and in Preshov.
Petro Bohatyrov (1893-1971) - а Russian folklorist who lived and worked in
Czechoslovakia in 1920s where he also published several ofhis works оп structural
ethnology, mostly about customs ofRuthenian-Ukrainians from Eastem Slovakia
and Transcarpathia. М. was Bohatyrov's graduate student and in 1965 М. traveled
from Kyiv to Moscow to meet with Bohatyrov. Through his works М. brought
Bohatyrov's efforts to the attention ofUkrainian and Slovak public.
Activists of Transcarpathian origin:
Stepan Klochurak (1895-1980) - president of the Hutsul republic (191819), а journalist and а public activist (1919-1939), minister of the government of
Carpathian Ukraine (1939), political prisoner (Siberia, 1945-1957) and an employee
of ''Geologicky р
in the Czech republic (1957-1980). After Кlochurak
returned from Siberia and rejoined his family in Prague М. contacted him and the two
became friends. М. published Кlochurak's works in the annual publications of the
Museum ofUkrainian Culture in Svidnik. М. reviewed the first volume ofhis trilogy.
It was published in New York in 1978 as ,До волі'' (То freedom ). Тhе manuscripts of
the other two volumes were confiscated Ьу Czech security authorities. М. devoted to
O
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Кlochurak several articles

and а book called ,, Лицар волі (( (Тhе Knight ofFreedom)
(Uzhhorod 1995. - 284 р.; 2011. -448 р.).
Olga Dutko (1910-2004)- а musicologist, а musical conductor, а cofounder
of Ukrainian folk dancing groups in Medzilaborce and Preshov (Slovakia).
She was accused of а << Ukrainian bourgeois nationalism>> and deported from
Preshov to the Czech republic where she founded several Ukrainian choirs. М.
wrote numerous articles about.
Yury Kostiuk (1912-1998) - а musician, а folklorist and а musical conductor
who lived and worked in Preshov. М. used to travel with him to folkloristic
expeditions. They co-published some works and М. wrote а few articles about
У. Kostiuk and about his work.
Mykola Babota (1909-1989) and Margarita Babota (1917-2009) - bom
in Transcarpathia, they lived in Slovakia after 1939. They were persecuted
Ьу Hungarian and Czechoslovak communist governments. М. was their close
friend and published several articles about them and about their daughter
Lubitsa Babota (1944).
Vasyl Markus (1922-2012) - а historian, а political analyst and а public
activist in the USA. М. and Markus worked together closely. They prepared
for publishing several volumes (about central Europe) of the ,,Енциклопедія
української діаспори'' (Encyclopedia of the Ukrainian Diaspora) (not
published yet). М. also wrote several articles about V. Markus.
Activists of Czech origin interested in Ukrainian culture:
Frantishek Hlavachek (1876-1974) - а joumalist, а social and political
activist, а friend ofl. Franko and V. Нnatiuk, who was <<erased from existence>>
after 1948. М. contacted him and wrote several articles about him.
Frantishek Tikhy (1886-1968) - а literary critic who researched
Transcarpathian literature. Tikhy was silenced after 1948. М. introduced
F. Tikhy to Ukrainian public through several of his works.
Florian Zapletal (1884-1969)- а military, а social and а political activist. In
early l 920s Zapletal published seven books and brochures about Transcarpathia.
Не also published more than one hundred articles about Transcarpathia in the
Czech Press. After the war Zapletal was released from army and was forbidden
to Ье published. M's collaboration with Zapletal was stopped Ьу the Soviet
invasion of Czechoslovakia in 1968. When Zapletal died М. inherited а portion
of his Transcarpathian archive including 680 glass photonegatives. М. used
them to publish а photo album ,, Дерев' яні церкви Карпат'' (Wooden Churches
of the Carpathians) (Vienna, 1982, published under а different author name ).
Through M's articles about F. Zapletal the Czech's name was introduced
into Ukrainian literature. M's latest book ,,Дерев'яни церкви Закарпаття у
фотографіях Ф. Заплетала (( (Wooden Churches of Transcarpathia іп Pictures
of F Zapletal) was published in Uzhhorod in 2015 (it was published in the
Ukrainian, Czech and English languages, with the help of М. Syrokhman).
Vatslav Zhidlitsky (1931-2002) - а Volyn Czech, а student of І. Pankevych,
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researcher of Ukrainian and Belorussian literatures. Zhidlitsky specialized in
the so called <<executed renaissance>>.
Vatslav Dvorzhak (1936-2009)- а musician, а composer, and а choir director
of the Dukla Ukrainian National Ensemble in Preshov. Dvorzhak was fired for
''bourgeois Ukrainian nationalism''. After he was politically rehabilitated in l 990s
he returned back to his old work and reestablished personal contacts with М.
Frantishek Hybl (1941) - а historian, а long time director of the Museum
of J.A. Komensky in Przherov (Czech republic). М. initiated Hybl's interest in
Transcarpathia. Together they copublished two books about F. Zapletal.
Oldrzhykh Leshka (1927-1997) - а linguist-structuralist, а student of
І. Pankevych who participated in Pankevych's expeditions to Kurov in 1957.
Collaborating with М. he published two books.
Ruzhena Shyshkova (1937) - а linguist of the Slavic Institute if the Czech
Academy of Science in Prague. She coauthored with М. three materials from
dialectic expeditions that she conducted to Ukrainian villages in Slovakia.
Lately she has been energetically working on ''Dictionary of Transcarpathian
dialects'' of Ivan Pankevych.
Stepan Rak (1945) - an outstanding guitar player and а composer, professor
of the department of string instruments at the Academy of Music and Art in
Prague. As а ЬаЬу Stepan was adopted Ьу а maпied couple with а family name
Rak. After extensive research in archives М. found that Stepan's biological
mother's name was Vasylynna Slyvka, bom in the village of Oleksandrivka in
Transcarpathian Ukraine. After а 2 year imprisonment in GULAG (1941-43)
she joined the First Czechoslovak Independent Field Battalion and traveled with
them from Buzuluk all the way to Prague, where, on the 8th of Мау 1945 she
gave birth to her son. After а year the ЬаЬу was taken from her. Accompanied
Ьу а Czech national artist Alfred Streychek, S. Rak gave four free concerts
in Transcarpathian Ukraine to honor his mother. М. conducted these concerts.
М. also wrote several articles about S. Rak.

Religious activists persecuted and <<erased from existence>> Ьу communist
governments. М. worked hard to shine light оп their existence and their work:
Nykyfor Leshchyshak (1858-1914) - а priest of the Ukrainian Greek
Catholic Church (from here on UGCCh ) and а collector of Lemko folklore
who committed suicide in order to avoid Austrian military trial at the beginning
of WWI. While working at the Ethnographic archive in Кharkiv М. found
225 Lemko songs written down Ьу N.L. at the village of Bylychna in l 880s.
М. published them in а collection ,, Стоїть липка в полі (((А Linden іп а Field)
(Edmonton, 1992, Preshov, 1996).
Mstyslav (Stepan Skrypnyk) (1898-1993) - Patriarch of UGCCh in the
USA. М. kept а lively coпespondence with him (130 letters, 1968-1991).
Mstyslav published several M's works including an album ,,Книжковий знак
шестидесятників'' (А Bookmarkofthe Sixtiers) (Brown-Brook, 1973. 304 pg,
under the nickname Mykola Vyryuk), and а book about Orest Zylynsky.
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Petro Pavlo Goydych (1888-1960) - bishop of UGCCh tortured to death
in а Czechoslovak prison and later beatified Ьу Роре John Paul ІІ. Goydich
established the Greek Catholic Gymnasium in Preshov (1936) where М. studied.
1n 2000 М. published а work about the history of the Gymnasium where he
introduced Goydich as its founder.
Vasyl Hopko (1904-1976) - а bishop who was helping Р.Р. Goydich. When
UGCCh was banned in 1950 Hopko was arrested. 1n 1968 UGCCh was again
officially recognized and Vasyl Hopko was named bishop prelate. After his
death Hopko was beatified. In Slovak mass media Hopko, just like Р.Р. Goydich,
was always presented as а Slovak. However, Hopko until his death remained а
Ukrainian inside, as М. demonstrated Ьу many examples.
lvan Hirka (1923-2014) - first Slovak bishop of UGCCh, Archeparchy of
Preshov (though his father was а Galician Ukrainian ). M's attempts to change
his national orientation were unsuccessful.
Zoreslav (Sevastian Sabol; 1909-2003) - а Ukrainian poet, social and religious
activist who fought during the Carpathian campaign in March 1939. After UGCCh
was banned in 1950 he emigrated to the west. Zoreslav retumed back to Preshov
in 1990 after UGCCh was again. officially recognized. At that time he gave an
extensive interview to М. At last he retumed back from ''political nonexistence''.
Stepan Рар (1917-1990) - а priest of UGCCh, active member of the
Organization of Ukrainian Nationalists and а member of the National Scout
Organization of Ukraine. Рар was persecuted Ьу Hungarian government in
1939. After UGCCH was reactivated in Czechoslovakia in 1968 S. Рар became
its most active proponent. Не fought hardly to reinstate the church to its previous
status and to preserve its Russian-Ukrainian character. М. contacted him and
the two worked together. After S.P. died М. published four of Pap's books with
а foreword written Ьу М. М. also wrote several articles in which he preserved
the legacy of S.P., thus preventing him from being forgotten.
Atanasiy Pekar (1923-2011) - an important researcher of Transcarpathian
Ukrainian churches. Не is the author of two volumes of ,,Нариси історії
церкви Закарпаття'' (Sketshes of the History of Transcarpathian Churches)
and of several other scientific works. In 1991 М. invited Pekar to travel from
the USA to Preshov to attend an intemational conference. This marked the start
of their fruitful collaboration that lasted until Pekar's death in 2011.
Marian Potash (1918-2006) - Ukrainian basilian monk persecuted Ьу
Czechoslovak communist government. After his release from а prison he
actively set to help reinstate UGCCh and to preserve its Ukrainian character.
М. published several articles about him.
lvan Margytych (1921-2003) - а Transcarpathian Greek-Catholic priest
sentenced to 25 years of labor camps in 1951. After he was released in 1955
Margytych worked on а collective farm in the village of Borzhavske where he
continued to practice his religious role in secrecy. After the church was rehabilitated
he was ordained а bishop. Margytych and М. worked closely together.
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Miriam-Teresa Demjanovich ( 1901-1927) - the firstAmerican to Ье beatified
(2014 ). When the Catholic Church started an official investigation of her life
as а part of the beatification process it was found that her parents, Oleksandr
and Joanna Demjanovich, were Greek Catholics who immigrated to USA
from а small town of Bardejov in Eastem Slovakia. This seemed to mean that
М.Т. Demjanovich was of Slovak origin, the news ofwhich became а sensation
in Slovakia. Based on archival evidence М. proved that both ofDemjanovych's
parents in fact were of Ruthenian, not Slovak origin.
lvan Yugasevych-Sklyarsky (1741-1814) - а clerk in the village of Prykra in
the Preshov region and ofNevytske near Uzhgorod. His job was hand copying
of books. М. published his 1806 collection of proverbs.
M's persecuted and repressed friends who were presented to the
Ukrainian community through M's articles:
Levko Dovhovych (1935) - when 14 years of age he was sentenced to 10
years in labor camps where his sentence was prolonged to 26 years. While
in Siberian labor camps Dovhovych gained musical education from qualified
musicians - political prisoners. In Siberia he lead and directed several camp
choirs. Dovhovych was pardoned in 1956. In 1963 he founded а popular youth
choir ''Vesna'' in Preshov. In 1971 Czechoslovak political authorities released
him from the post of the choir director. Не was able to retum back after 14
more years when he was allowed to start the ''Karpaty'' choir in Koshice. The
choir remains active to this day. Based on L.D's memories М. published an
article about his life. Factual information published in this article was in time
confirmed Ьу archival evidence.
Petro Grotsky (1942-2004) - а secondary teacher of Ukrainian language
who took over from М. as the ''transporter'' of manuscripts from Ukraine to
the west. Не was aпested in 1972. After an 18 month trial he was sentenced
to 1.5 years of prison. After his release he lost his job as а teacher. Не worked
manually until he was reinstituted as а teacher after the 1989 political tumover
in Czechoslovakia. М. published an extensive dialogue with him as well as
several articles about him.
Yosyp Sirka (1936) - M's friend who emigrated to the west after 1968. Не lives
in Canada and works at а university. М. published several articles about him.
lvan (1950) and Evelyn ( 1940) Hvat - Iong time employees of the <<Freedom>>
(Svoboda) radio station in Munich, in Kyiv and in Prague. Тhrough them М.
also got а taste of working with this famous radio station. Nowadays they spend
their retirement years in their birth place, the village of Ivana Ryashevy, where
they are energetic cultural and social activists.
Pavlo Lopata (1945). Emigrated from Preshov to Canada in 1969. After
receiving college education he became an artist. Since 1989 he often visits
Preshov where he likes to exhibit his art works.
Maria (1978-2009) and Erica (1982) Kostovi - compatriots of М. from
Kurov, both bedridden Ьу an incurable muscle dystrophy. М. published their
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first book of fairy tales ,,Казкова всячина на добраніч'' (Goodnight Fairy
Tales) (Kurov, 2005). Тhе book became very popular. Since then the sisteres
published three more books.
Andry Pavuk (1934-2006) - а friend of М. from Kurov. After loosing both
legs and three fingers on his left hand he started to carve artworks into wood.
Не created more than 500 unique pieces of wood art. М. wrote а book about his
life and work. The books is called ,,Курівський різьб'яр '' (Wood Carver from
Kurov) (Preshov, 2006).
П.

DISCOVERIES OF ARCНIVES AND PREVIOUSLY UNКNOWN
WORКS of...
Evgen Jyrory (1889-1945). In 1945 he committed а suicide when about to

get aпested Ьу agents of the Red Army. After many years М. discovered unique
books and archive documents in the basement of his apartment, including
previously unpublished anthology ofUkrainian patriotic work of Olena Teliga
,,Буде буря'' (А

Storm is Coming).
At lvan Bodnar apartment in Lviv М. found previously unknown archive

s

of Volodymyr Нnatiuk.
,
At the basement ofEmily Holubovska sapartment in Vejprty (Czech republic)
М. found archive of Stanislav and Sofia Dnistryansky. This archive was in time
transported to the national archive in Temopyl (Ukraine) and а part was given
to the local history museum in Uzhgorod. In the same basement М. found
archive of Ivan Holubovsky. It included manuscripts of ten of his previously
unpublished books. The manuscript called ,,Розмахом могутніх крил'' lead
М. to the discovery of а collection of drawings of Oleksi Novakyvsky. Its last
owner was daughter of І. Holubovsky, Galina Ston-Baltarovych in Prague.
She committed suicide in December 1973. Since there was nobody to take
her inheritance everything was confiscated Ьу the Czechoslovak state. The
drawings were auctioned in 1974 where М., а long time collector of pictures
and drawings, bought all of them. At the moment M's collection includes 50
original works of О. Novakyvsky. This collection was exhibited at many places
in Ukraine, in USA and in Canada. M's family decided to give all drawings of
О. Novakyvsky as а gift to Ukraine.
At the apartment of Galina Ston-Baltarovych М. also found а musical
archive ofher husband Volodymyr Ston-Baltarovych (1904-1968). It was given
to the Stefanik Library in Lviv.
M's personal collection includes pictures of other Ukrainian artists: Mykhaylo
Boychuk, Vasy/Kasyan, RobertLysovsky, YulyanPankevych, Мylwlalvasyuk, Yosif
Boksha, Andry Kotska, Ernest Kontratovych, as well as works of contemporary

Ukrainian artists, specifically those associated with the 60's movement. Тhanks
to М. the Museum of Ukrainian Culture in Svidnik was able to acquire more than
200 originals of paintings and sculptures of Jvan Kulets, а long time professor and
а director ofthe Ukrainian Studio of Plastic Arts in Prague.
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In 2015 М. brought personal archive and library of an important Carpathian
researcher Olena Rublovchak from Preshov to Uzhgorod. It served as а
foundation for creation of а Memorial Museum of Olena Rublovchak at the
Uzhgorod National University.
М. devoted а separate article to almost each of the above Ukrainian cultural
activists. Тhrough M's works Ukrainian readers were also introduced to
information about other world celebrities of Ukrainian origin, such as artist
Andy Warhol, US Marine sergeant Michael Strank, writer Thomas Bell, and
astronaut Thomas Jones.
M's archive includes а large portion of Ivan Pankevych s personal archive
as well as the archive of Pankevych's daughter, Marta Dolnitska, including her
collection of Ukrainian art. М. gave Dolnitska's library as а gift to the Preshov
State Library. М. was also able to save from certain destruction the Archives
of Transcarpathian Ukrainian National Committee in Prague (1945-47). 23
documents from this archive М published in а series he called ,Документи
cвiдчaть''(DocuтeпtsTestify)(Hoвeжиття,2012).Anиmberofotherdocuments

from M's personal archive awaits their processing and publication. Ву large the
most important of these is а collection of magnetic tapes with M's recordings of
Ukrainian folk songs, ,, Закарпатські колядки і щедрівки'' (Transcarpathian
Carols) collected Ьу І. Pankevych, ,, Талергофський щоденник'' (Talergof
Diary) of Stepan Dzhugana ( 1914-15), archive of Volodymyr Libovytsky, etc.
ПІ:

SEARCH FOR PLACES OF BURIAl1 OF
UКRAINIAN ACTIVISTS

IМPORTANT

In the village of Pohorzhelitse (Pohorelice) in Moravia (Czech republic) М.
discovered previously unknown burial place of Stepan Stebelsky, а member of
the Ukrainian Insurgent Anny
). At the cemetety in Olshany (Olsany) in
Prague М. found the grave of Onysa Durdukyvska, the wife of а literary critic
Sergey Yefremov. Even though М. tried hard to save her grave, at the end it was
destroyed. At the ''Calvary'' cemetery in Uzhgorod М. found the grave ofStanislav
Dnistryansky. His wife's (Sofia Dnistryanska) desolate grave М. found in Veyprty
(Vejprty), а town in the western part of the Czech republic. М. organized Sofia's
exhumation and а new burial next to her husband at the Calvary cemetery in
Uzhgorod. After Emily Holubovska (daughter of the executed geographer Stepan
Rudnytsky) died in Carlsbad (Czech republic) М. reburied her ashes in the grave
ofher husband Ivan o·,~--7:::ovych (1894-1942) at the Lychakyv cemetery in Lviv.
Each of these activists were remembered in separate articles and series of
articles, published Ьу М.

IV. FOUNDING OF MONUMENTS

ТО

uu..

CULTURAL

ACTIVITS, ESTAВLISНМENT OR RENEWAL OF MUSEUМS

Thanks to M's efforts а monument (Ьу Luka Byhanych) was erected in
memory of а Ukrainian folklorist and social activist Volodymyr Hnatiuk at
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Нnatiuk's

burial place in Lviv. At the time when М. published two books and а
series of articles about Stepan Klochurak, а majestic monument (Ьу Mykhaylo
Belen) was erected in Кlochurak's native village of Yasinya.
M's pioneering works about Stepan Rudnytsky initiated the placement of а
large bas-reliefon the house where young Rudnytsky lived in Temopyl (Ukraine ).
The local history museum in Temopyl opened а small permanent exhibition
named <<Comer ofStepan Rudnytsky>>, where Rumytsky's personal belongings,
including his office table brought Ьу М., are placed on display. М. also initiated
the placement of а memorial monument on the grave of Rudnytsky's sister,
Sofia Dnistryanska, in Uzhgorod in 2014. Similar monuments were initiated Ьу
М. and erected at the gravesites of cultural-political activist Vasyl Kapyshovsky
and writer Ivan Matsynsky in Preshov.
Thanks to M's initiative, or on the basis of his works, commemorative
plaques were placed to remember lawyer Stanislav Dnistryansky in Ternopyl,
ethnomusicologists Volodymyr Goshovsky in Uzhgorod, and singer Anya
Yabur in Stakcin in the Snina district.
Memorial Museum of V. Hnatiuk was built in Hantiuk's native village of
Velesnevy. The core of the museum was formed from documents and Hnatiuk's
original furniture pieces, all brought Ьу М from his archives. The key organizators
responsible for this project were Ostap Cheremshynsky and Igor Gereta. As а
compiler and editor of its first publications М. also played an important role in
the development of the Museum of Ukrainian Culture in Svidnik. His works
also helped to revive from ''political nonexistence'' the Museum of Ukrainian
Liberation Fight іп Prague. As а response to M's encouragement, his relative,
Ivan Buyda, helped to organize а museum-house in M's native village of Kurov.
Similarly, M's neighbor from Preshov, YosifBotska helped to organize an openair skansen type museum in Preshov.
V. OTHER RESEARCH ACTIVITIES

This section is more less M's autobiography. Answering questions of
journalist У Shurkala, М. spoke about main parts of his life: his birth into а
large family, his early school days in а little village school, Russian gymnasium
in Preshov, the so called ''town school'' in Bardejov, and the 11 th grade in а
high school in Preshov. All of the above schooling, except for the last two
grades, were schools where children were taught in the Russian language. То
his adulthood М. considered himself to Ье а ''Russian''. Under the influence of
Ukrainian classical literature (especially thanks to the works of Т. Shevchenko),
he began to doubt his Russian nationality. Не j oined the ''Ukrainian side''
while studying in Prague, particularly being influenced Ьу his professor Ivan
Pankevych, who inspired М. to become а folklorist.
M's parents taught him to Ье diligent and to work hard. Не wasn't afraid of
manual work. From seven to ten years of age М. served in а family of his close
relatives - he took care of the cows and took responsibilities of adult men who
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were called in to serve in the army. It is this ability to work hard manually, that
М. considers to Ье the main source of his later success in research.
After graduation from university in Prague with а degree in the Russian
language and literature М. served two years of mandatory military service.
Then he found ajob at the P.J. Shafarik University in Preshov. In 1963 he started
post graduate studies, first in Prague and later in Kyiv.
М. was very disappointed Ьу the political situation in Kyiv and he was
drawn to the local dissidents: І. Svitlychny, І. Dzyuba, І. Honchar, Е. Sverstiuk,
L. Taniuk, Z.Antoniuk, L. Drach, М. Kotsyubinsky, D. Pav1ychko, and others. In
the Kyiv and Lviv archives М. was able to find plentiful sources of information
for his dissertation about V. Hnatiuk. However, M's postgraduate studies in
Kyiv ended prematurely in December 1965 when he was selected to transport
Ukrainian manuscripts through the westem border of USSR to Czechoslovakia.
In 1966 М. married а Ukrainian teacher, Magda, who became his faithful
companion and а mother of their two sons: Igor - а mechanical engineer, and
Oles - an ethnographer. M's first wife's name is Eva. She was Czech. Their son
Petro is а judge.
In 1966 М. also defended his dissertation and received а PhD from the
Charles's University in Prague. Не immediately found а job at the research
department of the P.J. Shafarik University in Preshov.
Inspired and motivated Ьу the Prague Spring of 1967-68 М. started а
relationship with Ukrainian Diaspora in the Westem Europe, in the USA and
in Canada. Through this channel he was able to obtain more than two thousand
books for the Ukrainian research department where he was working.
In 1972, as а decision of the machinery of the communist party, М was
fired from his work at the university. Не was also strictly forbidden to publish
any works, and he was forbidden to do any professional intellectual work. Не
found а job as shepherd at а collective farm where he worked until 1976 when
he was again fired. After 1976 the only job he could perform was to work as а
stoker at а water heating facility in one of Preshov's urban neighborhoods. Не
worked there until Мау 1990. During this period M's works were published in
former Yugoslavia, in France, in Poland, in Canada, in USA, thus <<not violating
his labor discipline>> (for he was not being paid to do intellectual work, but to
do manual work). In 1989 М. was the first researcher from behind <<the iron
curtain>> to become an active member of the European Scientific Society of
Shevchenko, which previously published two of his early books.
М. was the first Slovak scientist to have working relations with Ruthenians
of Serbian Vojvodina after WWII. То his work with them he devoted his book
,,Фольклор русинів Войводини'' (Folklore of Ruthenians іп Vojvodina), as
well as tens of articles. Among his other pioneering works were his expeditions
among Ruthenians who in 1947 moved from Romania to live to the Czech
republic at the German-Czech border. М. visited their native places in Romania.
Не also visited Ukrainian Slovaks who in 1947 moved from Slovakia to the
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Rivne region in Ukraine, as well as the Lemko villages in Poland. Не also kept
close contacts with Lemky deported to Ukraine in 1945-1946.
After his political rehabilitation in 1989 М. renewed his former contacts
with Ukraine. Не started publishing his research works and books in Ukrainian
research joumals and research publications. In Preshov he became the most
active coпespondent of Ukrainian press. Не founded and chaired both the
Slovak Shevchenko Scientific Society and the Slovak Association of Ukrainian
Research. М. participates in all meetings of the Intemational Congress of
Ukrainian Research and presents at different annual research conferences in
Slovakia and abroad, especially in Ukraine.
М. was habilitated into professorship at the Free Ukrainian University in
Munich. Не defended his doctoral thesis in Kyiv. М. became the first doctor
of philosophy in the history of the independent Ukraine, and was elected to Ье
а foreign member of the National Academy of Science of Ukraine. ''For his
contribution'' he was awarded the Medal ofUkrainian State and other awards
After his political rehabilitation, between 1990 and 2014, М. published
59 books and booklets, 258 scientific works, 361 reviews and 1,153 popular
articles. 225 of his articles were published in 15 volumes of <<Encyclopedia of
Modem Ukraine>> (Kyiv, 201-2014; letters А-К)
М. continues to stay in close contact with his native village of Kurov, history
of which he described in а book that was published in 2002. For more than
40 years М. has been supporting the folk ensemble ,,Куровчанин''. Together
with Yury Starynsky, а leader of the Lemko folklore ensemble ,,Кичера'' from
Poland, and with the head of the Kurov village council, they organized а unique
festival of national minorities ,,Світ приїздить до Курова (( (The World Comes
to Kurov) -the only such festival in Slovakia. For his contribution to the history
ofKurov the village council voted М. to Ье an honorary resident oftheir village.
After the Ukrainian national minority in Slovakia divided into two groups,
- Rusyns and Ukrainians, М. remained faithful to his native ethnonym
<<Ukrainian>>, but he is not against being refeпed to with the ethnonym ''Rusyn'',
which he considers to Ье an older ethnonym for describing Ukrainians.
Furthermore М. calls for sincere cooperation between these two groups. То this
topic he devoted several of his works.
All of the above to а large extent influenced scientific work of our honoree
who is celebrating his 80th birthday on the 20th ofFebruary 2016.

Appendix
The following close friends and colleagues congratulated М Mushinka
at the celebration of his 80th birthday:
Atamanenko Alla, Babota Lubitsa, Babka Lukash, Barbil Bogdan, Birchak
Ivan, Vengrynovych Oleksandr, Voloshin Lubov, Halchak Bohdan, Hvat Lina,
Hybl Frantishek, Holovchuk Pavlo, Gaydosh Marian, Goch Fedir, Darevych
Darya, Dziuba Ivan, Dovhovych Levko, Zheleznyak Mykola, Zhyrosh Myron,
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Zhulynsky Mykola, Zymomrya Mykola, Karas Hanna, Kachkan Volodymyr,
Kopylov Sergii, Kozhan Igor, Кrushko Stepan, Kupchynsky Oleg, Latyak
Diura, Lendelova Vira, Lopata Pavlo, Lubkyvsky Roman, Maykovych Stepan,
Myz Roman, Nebesnyk Ivan, Pavlychko Dmytro, Pavliuk Stepan, Pasichnyk
lgor, Pelenska Oksana, Pidlutsky Oleksa, Ivan and Maria Popovtsy, Pshenychny
Evgen, Radevych-Vynnytsky Yaroslav, Radyshevsky Rostyslav, Reboshapka
Ivan, Rebryk Ivan, Romaniv Severyn, Rudlovchak-Dufek Maria, Rudnytsky
Leonid, Rumyanstev Oleg, Syrokhman Mykhaylo, Sirka Yosyp, Skrypnyk
Hanna, Smolanka Volodymyr, Sokol Petro, Sopolyha Myroslav, Starynsky
Yurko, Tamash Yulian, Traksler Petro, Trembitsky Anatoly, Кhlanta Ivan,
Fedaka Pavlo, Fedyna Sophia, Frolova Tetyana, Chaban Mykola, family of
Ivan Chendey, Shyshkova Ruzhena, Shpyrko Maria, Shpyrko Yuriy, Shumytska
Galyna, Shefl David, Shlyanta Vasyl, Shurkalo Volodymyr, Yatskiv Yaroslav.
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ІМЕН
Авраменкq Василь

Біланюк Олекса

56
Адам - архієпископ 82

194
179, 183,221,

294,295
Антонович Марко

183
Антонюк Зиновій 195
Аржевітін С. (Arzevitin S.) 290
Арофікін В. 268
Атаманенко Алла 277,278
Бабка Лукаш (Babka Lukas) 279, 280
БаботаЛюбиця (Вabotova:C.) 19, 68,

69,103, 157,211,266,280-281
Бабота Маргарита 67, 68,255
Бабота Микола 67, 68
Байки сестри 238
Балтарович-Стон Галина (див.

Стон-Балтарович Галина)
Балтарович-Стон Володимир

-

(див. Стон-Балтарович В.)
Бандера Степан

236

Білодід Іван

Антоненко-Давидович Борис
Антонович Дмитро

РЕЄСТР

531

81, 159
Барбіл Богдан 266, 282
Барвінський 273
Барка Василь 21
Бача Юрій (Баса Juraj) 119,137,
138,200,202,203,211,287
Бачинська Марта 133
Бедь Віктор 251,265,269,270
Белей Л. 211
Белейчак Андрій 14 7
Белень Михайло 58, 169
Белл Томас (Bell Thomas) 147,237
Бенеш Едуард 154
Berger 144
Березовська-Геник Зінаїда 313
Bethowen Ludvik van 289
Бистрянин Іван 192
Бирчак Володимир 11 О
Бицько Михайло 146
Біганич Лука 168
Біла Л. 130

212
Біляк Василь 229
Бірчак Іван 191, 252, 267, 283-284
Бісе-Зілинська Єва (Bissova Eva)
141,287
Богатирьов Пйотр (Bogatyrjov
Peter) 71
Богданов В. А. 267
Боднар Іван 24, 124, 125, 173, 175
Бодянський Осип 124, 125
Бодянський Федір 124, 125
Бойчук Михайло 134
Бокшай Йосиф 35, 135
Боцко Йосиф (Bocko Jozef) 131,
185-186,249
Бренишин Ян 114
Буйдаlван 184,185,217
Буйда Параска 188
Бунганич Петро 190
Бурик Ольга 52
Буріанова Янка 265
Бурласова Соня (Burlasova S.)
228,243
Бучинська Ніна 59
Вавроушек Богуміл

(Vavrousek

Bohumil) 335
Валашкова Надія

(Valaskova Nad'a)

255,264
Ванат Іван

177
Bapra Дюра 239, 309
Варгол Енді (Warhol Andy) 73, 13 3,
146,147,237,313
Варгола Джон (Іван) 146
Варгола Пол (Павло) 146
Варош Мілан (Varos Milan)148, 149
Вархол Йосиф 178
Вархол Надія 178
Венгринович Олександр 238, 285
Вервес Г. 211
Вернадський В. 278

531 Жирним шрифтом означені позиції, про які у книзі є ширша інформація, або на які
автор звертав увагу в інших своїх працях. Реєстр не охоплює імена в резюме.
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Виницький-Радевич Ярослав

324
Вировий Євген 18, 47, 48, 62, 63,
123,124,127,152
Вирста Аристид 30
Вирста Темістокл 30
Вислоцький Дмитро (пс. Ваньо
Гунянка)52,53,363
Віднянський Степан

251

Вірук Микола (пс. М. Мушинки)

99,137,227
Волошин Августин

86, 110, 165,

246,269,270
Волошин Люба

132, 133, 152,

271,286
Волчук Пилип

131
Волчук Роман 130, 131
Врабцова Ева 77, 193,283
В' ятрович Володимир 19

Гірка Ян (Іван)

101, 102

Главачек Франтішек (Нlavacek

Frantisek, пс. Головаченко
Федір) 83, 84, 85, 86, 88, 96, 228
Глеба Юрій 95
Гнатюк Володимир (Нnat'uk Volodymyr) 14, 22, 25, 27, 29, 31, 32,
34, 72,83-86,95,96, 104,107,
124, 125, 134, 167, 173-175, 177,
207-209,228,240,244,282,285,
295,304,308,309,325,335,344
Гнатюк Віктор 30
Гнатюк Олена 28
Гнатюк Рада 29, ЗО
Гнатюк Юрій 29
Гнатюк-Піснячевська Олександра

26,27,32, 134,167,168,173
Гнатюківський Микола (пс. М.
Мушинки)

Габаль Іван

192

Гавранек Богуслав

191, 192,212
Гаврош Олександр 208
Гайко Владимир 245
Гакен Едуард 161
Гальчак Богдн (Halczak Bohdan)
234,287
Гальченко Сергій 20, 21
Гамкало Іван 117
Гандяк Петро 315
Ганусова Зденька 192
Гапак Степан 18
Гараксім Людовіт 251
Гарасим Ярослав 272
Harbul'ova І.:. 157
Гаркуша Олександра 88, 208
Гармасій Ірина 20
Гарянська Людмила 76
Гвать Іван 119, 120, 252
Гвать Ліна (Євеліна) 19,119,120,288
Герета Ігор 125, 173, 175
Геровський Георгій 190
Гижа Марко

235
Гижа Орест 235·

Hirjak Mikulas 287
Гиряк Михайло 78, 97
Гібл Франтішек (Hybl Frantisek) 90,
91,93,291,290
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40
Гойсак Марія 51, 322
Головацький Яків 228
Головчук Павло 202,290,291
Голуб Еміл 95
Голубовська Галина 127, 128, 131,
271,272,305
Голубовська Емілія 36, 39, 125,
128,151, 164,165-167,272
Голубовська Ядвіrа 151, 272
Голубовський Іван 48, 49, 123, 126,
127,130,131,134,151, 152,270272,305
Голубовський Сильвестр 131,272
Гончар Іван 195, 196, 171
Гапко Василь 101, 108
••
Горак Іржі (Horak Jin) 95, 96
Горбач Олекса 42, 43
Горбачов М. 36
Гординська-Каранович Дарія

129,130
Гординський Святослав
Гост Марія

271, 335

72, 202

Гост-Лабовська Катерина

188
Гошовський Володимир (Hosovsky
Volodymyr) 53, 54, 151,169,211
Грабар Ігор 86
Грабина Леонід 18
Грабович Григорій 21 З

Гривняк Юрій

152, 153, 154
Грицаєв Михайло 173
Грицай Микола 194
Грубеня Яким 239,240,264
Грушевський Михайло 38, 81
Нrusovsky Jozef 92
Гулак-Артемовський С. 153
Гулин Борис 253
Гулин Микола 252, 253-254
Гулин Петро 138
Гулина Наталка 253
Гулін-Мігалець Владімір 88
Гулка Рудольф (Hulka Rudolf) 96, 97
Гуменик Іван 252, 256
Гуменна Докія 62, 63, 64, 301
Гунянка Ваньо (див. Вислоцький
Дмитро)

52

rаrанець Йосиф 105
rайдош Маріан (Gajdos Marian) 292
r ашпарікова В' єра 228
rоrульський 129
tойдич Корнелій 101
rойдич Петро Павло 81, 100, 101,

102,108,189,252
tордесманн Лола 27, 28
r орький Максим 302
rоч Федір 230-231, 232,235,293,294
tренджа-Донський Василь 335
rрешликГалина 142
rрешлик (Грешлик) Ладислав 139,
142,146,210
tримстед-Кенеді Патриція 180
rроцький Петро 117, 118, 137, 138,
200,202,252,287,290,291
Данилюк-Кульчицька Оксана

Даревич Дарія

6,208

294,295
Даревич Юрій 295
Дацей Василь 138,177,287
Дацко Юрій 138
Дворжак Вацлав 89, 90
Дворжак Карел 194
Дворжак Макс 86
Дей Олексій 24, 125, 173, 194
Дем'янович Мірям-Тереза 111, 112
Джіраудо Джанфранко 331

о. Джоrан Степан

154, 157
Джоунс Томас (Jones Thomas) 149
Дзамба Петро 229
Дзюба Іван 60, 97, 194, 202, 296
Диць Микола 148
Дмитрах Мирослав 315
Дністрянська Софія 38, 39, 40, 125,
126,128,163,164,246,269,335,
362
Дністрянський Станіслав 38, 39,
40, 72,125,126,128,163,164,
168,208,264,269,335,344
Добрянський Адольф 86, 190
Довгович Ігор 117
Довгович Левко 114, 115, 116,
117,297
Довгович Олена 116
Довгович Святослав 11 7
Долежел Петро 255,256,259, 353
Долежел Якуб 256
Долежелова Петра 256
Долежелова Таня 259
Доленrа-Ходаковська Зоріяна

124,125
Дольницька Марта

34, 35, 36, 129,
150, 151, 156, 361
Дольницький Іларіон 34, 151
Доманицький Василь 71, 72
Дошна Юлія 234
Драгоманов Михайлов 47, 123,226
Драч Іван 195
Дровняк Никифор 75, 118, 172
Дубай Михайло 176
Дуда Ігор 238
Дудич Анна 51
Дурдуківська Онися 160, 161
Дурдуківський Федір 160
Дутко Ольга 62, 65, 66, 67,253, 347
Дутчак Віолета 264
Дуфек-Рудловчак Марія 150,330,
331
Духнович Олександр 18, 81, 105,
223-225,228,257,272,308,324,
335,340
Ейнштейн Алберт

236
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Жаткович Григорій

86, 107, 154
Железняк Микола 60, 298
Жидлицький Вацлав 88
Жирош Мирон 299
Жуківська Наталія 181, 182
Жуковський Аркадій 21, ЗО, 32, 33,
60,209,362
Жулинський Микола 20, 31, 33,
198,265,267,300,301,321
Єфремов Борис

Єфремов

35
Сергій 58, 160, 161

Заклинський Корнел

11 О, 179

Заливаха Опанас

136
Заньковецька М. 318
Заплетал Флоріан (Zapletal Florian)
83,86,87,88,91, 154,208,289,
290,317,335,345
Затовканюк Микола 313
Зимомря Микола 262,301,302
Зібрт Ченєк (Zibrt Cenek) 95, 96
Зілинський Іван 42, 43, 151, 208,
307,362
Зілинський Богдан 44
Зілинський Орест 32, 43, 44, 99,
153, 154,156,193,208,211,212,
224,313,325,326
Зілинських родина 330
Зореслав 3 3 5
Зубенко Ігор 143, 144
Зубрицький Денис 154
Іваневич Лілія

21,208,219
Іванець Іван 294
Іванців Євген 24
Іванцьо Іван 13 5
Івасюк Микола 135
Ілько Іван 134
Ілюк Мирослав 121,252
Іщенко Леонід 115
Каалміт Лео

115

Кабічек Ярослав

313
Казмирчук Юрій 81
Кальна Войтех 317
Кальний Олексій 266
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Кальницький П.

164
Капішовська Марія 98
Капішовський Андрій

254
Капішовський Василь 47, 55, 97,
98,170,228,229
Карась Ганна 126, 164,302,303
Кармалюк Устим 196
Карплюк Степан 80, 81
Карчова Аrата 156, 264
Карчова Анна 264
Касіян Василь 56, 135
Качалуба Михайло 45, 362
Качкан Володимир 305, 304
Кенеді-Гримстед-Патріція 180
Кеніr Адам 184
Кеніr-Лабовська Катерина 188
Кищак Степан 236
Кищак Терезія 236
Кінік Степан 191
Клачко Рудольф 72
Климпуш Дмитро 335
Клімчук О. 139
Клочурак Степан 57, 58, 110, 169,
222-223,308,335,341,345
Кльотцл Руперт 21
Koval' Viktor 287
Ковач Андрій 177
Ковач Михайло 239
Кожан Ігор 130, 132, 133, 305
Козак Степан 332
Козак Ярослав 315
Колесса Філарет 51, 151, 226
Колинчак Юрко 77, 78
Кольова Люба 94, 266
Коменський Ян-Амос (Komensky
Amos) 90, 91,289,291
Коноподський О. 159
Контратович Єрнест 135, 136, 154
Копилов Сергій 306
Копка245

Корецький В.

(Korecky V.) 39, 362
Корнійчук Любов 6,
Косівський Микола 109
Кост Еріка 72, 73, 74, 75
Кост Марійка 72, 73, 75
Кост Павло 72, 73
Костюк Юрій 62, 66, 67,156,242

•

••

Коталик Іржі

Лабанцова Анна ст.

142

Котляревський Іван
Косаревич Ірина

Латта Василь

81

Косич Анна

287
Коцка Андрій 135
Коцур Ганна 137,200,202
Кочиш Микола

176

Латяк Дюра (Юрій)

28

Коцюбинська Михайлина

156, 189, 264

195

85,239
Кочур Григорій 195
Кравченко Богдан 245-247
Кrakovska J. 112
Кралицький А. 228
••
Краль Іржі 95
Красицька Людмила 20, 21
Красковська Людмила 59, 60
Красковський Іван 59, 60
Красовський Іван 59,235,251,331,
332,333
Крафчик Патриція 250
Кrekovicova Е. 266
Кричевський Микола 35
Кровицька Ольга 315
Крушко Степан 307
Кубійович Володимир ЗО, 32, 33,
34,209,361
Кугаєвич Люба 80
Кузеля Зенон 32
Кулець Іван 135, 139, 140, 141, 142,
143,144,145
Кулів Петро 6
Кулів Дарія 6
Купчинський Олег 162,209,307,
308
Курак Віра 331
Курак Іван 330, 331
Кураки (сім'я) 230
Куримський Андрій 34, 92, 156,
177, 193
Куронь Яцек 230, 293
Кучма Микола З 13
Кушніренко Микола 345
Кущинська Зінаїда 64, 160
Кущинський Антін 64
Кущинський Тарас 18, 62, 64,
65,123

84, 85, 239,
240,264,309.310
Левитська Ніна 193
Левитський Борис 163
Левитський Дмитро 161, 162, 163
Лендєлова Віра (Vera Lendelova)
310
Леонтович Марія 143
Лешка Олдржіх 92
Лещишак Никифор 49, 50, 52, 269
Лисенко Микола 153
Лисицина Марина ЗО
Лисюк Каленик

11 О
Литвин Микола 21
Лібовицький Володимир

(Libovicky Vladimir) 54, 55, 56,
98,157,162,199
Лісовський Роберт 135
Лозенко Л. 179, 180
Лопата Павло 120,121,295,313,
314
Лошак Іван 143
Лубківський Роман 237,312,314
Лукаш І. 116
Лук'яненко Левко 266
Луцілій 326
Маrочій Павло Роберт

110, 250-

251, 257
Мазурик Омелян

32
Майкович Степан 314,315
Майкович Теодор 238
Майчик Іван 80,235
Макара Марія 49, 51, 66, 230
Makara Stepan 287
Малинова Ірина 242
о. Марrітич Іван 109
Марков Йосиф 45, 46, 47, 98
Маркова Ема 45, 47
Маркович Євген 25
Маркусь Дарія 69
Маркусь Василь 69, 70, 71, 110,
130,149,212
Мартиненко Валентина 198
Мартякова Терезія 241
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Марчук Іван

138, 139
Масарик Т. r. 83, 86
Mate Laszl6 69
Матляк Катерина 149
Матляк Янко 149
Machatkova R. 179
Мацинська Олена 173
Мацинський Іван 171, 172, 287
Мегик Петро 145, 146
Медвідський Богдан 294
Медвідь Марія 150
Медєші Любомир 239
Мешко Марія 250
о. Мизь Роман 239,316
Миллий Дезидерій 189
Миллий Николай 189
Мисько Еммануїл 236-237, 271,
272,313,318
Михайличенко Г. 182
о. Михайлишин 264
Михайлов Юхим 323
Мишанич Олекса 69, 105, 196, 197,
212,323,325,337,350
Могила Петро 31
Мозер Міхаель 7, 13, 15
Мокрий Володимир 232
Молнар Лайош 79,347
Мольнар Михайло 211
Москаль Геннадій 57,223,265,266
Мстислав (Степан Скрипник) 98,
100,137,138,161,293
Муличак Юрій 119
Мурашко Павло 117, 137,138,200,
201,202,211,287
Мурко Матій 95, 96
Мушинка Адам 256, 258
Мушинка Анна 188
Мушинка Дмитро 189, 262-263
Мушинка Ева 254
Мушинка Зузана 188,254
Мушинка Іван (Ян, Янко) 188, 189,
244,254
Мушинка Ігор 255, 256, 259, 261,
263,264
Мушинка Катерина 187, 188
Мушинка Лідія 256,259
Мушинка Магда 21, 63, 81, 99, 114,
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132,147,168, 174,208,227,254257,258,259,261,263,277,282,
283,285,291,293,299,300,301,
308,313,320,323,332,338,341,
345,348,350,353,355
Мушинка Марія 188
Мушинка Марія-Магдалена 256
Мушинка Мартин 262
Мушинка Михаела 155, 256, 265,
297
Мушинка Олександр (Олесь) 7, 21,
81,99, 130,155,219,222,255,
256,258,261,263,275,282
Мушинка Петро мол. 111,189,311
Мушинка Степан мол. 188
Мушинка Степан ст. 188, 189
Мушинка Федір мол. 188
Мушинка Федір ст. 188
Мушинка Юрій 256, 297
Надь Л.

68

Надь Юліян

239

Наріжна Наталія

182, 184
Наріжний Симон 41, 179, 181,
182,211
Науменко-Остапчук Анна 157
Неврлий Микола 172,187,212,252
Небесник Іван 292, 317
Невицька Ірина 52
Невицький Емілій 191
Никольникова Надія 266
Нідерле Лубора (Niderle L.) 95, 96
Новаківський Андрій 305
Новаківській Олекса 48, 49, 124,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134,140,151,152,197,198,237,
270-273,286,305,308,313,317
Novakova Maria 289
Новта Микола 239
Номис (Симонов) Матвій 100
о. Носа Василь 109
Няхай Марія 89, 90, 157
Оверко Лілія

159, 160

Овсійчук Володимир

49, 133. 271
Огієнко Іван 154, 226, 306
Огінська А. 182

Одрехівський Василь

о. Петрашович Никифор

Онацький

Петров Віктор

167
Євген 61, 62

ОнушкоЯн66
Орос Іван

96

Ослікова Іванна-Христина

151, 165
Остапчук Володимир 154, 157
Остапчук-Писачкова Дарія 157
Остапчук Дмитро 157, 335
Остапчук Ірина 157
Оста_11чук-Кольба Марія 157,252
Оста11чук Ольга 157
Остапчук Яцко 154, 156, 157
Охримович Іван 165, 166
52

Павличко Дмитро

7, 8, 9, 82, 195,

302,335
Павлович Олександр

Павлушко Наталія
Павляк Степан
Павук Анна

4, 237, 303,

304,313
Писачкова (Остапчукова) Дарія

126

Павлик Петро

32

Пилип'юк Василь

Оплештілова Ганна

106

228
161

318

77
Павук Андрій 75, 76, 77
Пажур Степан 177
Панькевич Артем 3 5
Панькевич Іван 14, 18, 34, 35, 66,
72,86,88,92,93, 110,113,125,
129,150,151,154,156,175,177,
178,191,192,193,208,220,224,
237,244,282,283,308,325,344
Панькевич Софія 34
Панькевич Юліан 135
о. Пап Степан 103,104,105,106,
110,206,335
Папгаргай Дюра 84, 85, 239
Паплацко Велимир 239
Паранюк Євген 183
Пасічник Ігор 319
Пасоцька Д. 240
Патон Б. С. 267
Певний Богдан 137
о. Пекар Атанасій 104, 106, 107
Пеленська Оксана 320
Пеліховський Олімпій 190
PetiskovaDagmar 144,183
Петій-Потапчук Наталія 265
Петлюра Симон 81

157
Пілатова Агата (PilatovaA.) 96, 97
Pnacek Stefan 156
Підлуцький Олекса 321
Пікколі Е. 163
Піснячевська (ГнаІЮк) Олександра 27
Піснячевський Дмитро 26
Подоляк Л. 164
Polak М. 203
Полівка Їржі (Polivka Jiri) 95, 96
Поліщук В. 72
Полянський Ярослав 233
Поп Іван 251, 257
Поповець Іван 215
Поповець Марія 322
Поповець Яна 215
Поповець Ярослав 191
Попович Якуб 242
Поташ Маріан 104,107, 108,109,252
Прилутський Григорій 266
Прібишевич 85
Пшеничний Євген 51, 60,197,323
Пулюй Іван 153
Пушкар Ладислав 144, 145
Радишевський Ростислав 43, 325
Рак Степан (Rak Stepan) 91, 93, 94,
95,290,317,335
Ракова Марія 93
Рамач Янко 214,239,240
Ребошапка Іван 243, 326
Ребрик Андрій 114
Ребрикlван 105,110,113,114,208,
327
Ребрик Наталія 6, 11 О, 114, 168,
265,266
Ребрики (сім'я) 109,264
Ревуцький Валерій 21
Ржегорж Франтішек 95
Ржечінська Анежка 140, 141, 142,
143,144
Рильський Максим 22, 125,171,334
Рихло Андрій 163
Ричалка Михайло 223
V
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Роман Михайло

103, 172, 196
Романишин Михайло 132, 196,
197,198
Романів Олег 209
Романів Северин 209, 328
Романяк Катерина 241, 242
Рудловчак Олена 67, 78, 149, 150,
223, 228,317,328,329,335
Рудницький Леонід 330
Рудницький М. 212
Рудницький Степан 36, 37, 38, 72,
125,168,169,362
Радь Іван 315
Рум'янцев Олег 331
Русанівський Віталій 212
Русинко Іван 142, 143, 171, 172
Ряпіч Богдан 159
Сабадаш Олександр

240, 264

о. Сабол-Зореслав Севастіан

102,

103, 110
Сакач Симон

85, 239
Салоньова Ева 241
Сардачук Петро 313
Світкові 265
Світлична Надія 194
Світличний Іван 136, 194
Свобода Людвіr 242
Свєнцицький 273
СеrлаЯн 257
Сеrлова Луція 256, 258
Секела Михайло 315
Сенека 326
Сенчік Штефан 111
Сервіцька Анна 217
Сиванич Богдан 19
Сивицький Микола 234
Симович Володимир 151
Сирохман Михайло 88, 91,208, 332
Сисак Марія 257
Сисак Ярослав

257

Сірка Йосиф 118, 119, 120, 138,
267,333
Січинський Володимир 41, 69, 72,
86,154,335,342,345,362
Сіяк Дарія 30, 34
Скакандій Марія 264
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Скакандій Ольга

265
Сковорода Григорій 326
Скотна Надія 268
Скрипник Ганна 334
Скрипник Софія 1ОО
Скрипник Степан (див. Мстислав)
Скрипник Тамара

1ОО
Скрипник Ярослав 1ОО
Славіцька Мілена 142, 144
Сливка Василина (Цецилія)
Сливка Володимир
Сливка Люба

93, 95

93, 94

94

Сметанка Михайло

265
Смоланка Володимир 265, 335
Смольська Катерина 24
Смольський Григорій 124, 134,
152,175
Смотер Рудольф 55, 228, 252
Сокол Петро 336
Соларжик Б. 68
Сом Микола 21
Сополиrа Мирослав 178, 211, 33 7
Сочинський Іван 161
Спішакова Катерина 264, 265
Срезневський Іларіон 154
Старинська Марія 338, 339
Старинський Юрко 216-217, 218,
234,338,339
Стебельський Степан (,,Хрін~~)

159,160,295
Стефаник Василь

25, 190,234,

268,302
Стефанівський Павло

332

Стон-Балтарович Володимир

40,

129,131
Стон-Балтарович Галина

128, 129,

151,270
Стратілат Микола 44,

81, 138, 139
Стрейчек Альфред 91, 94, 95
СтренкМихайло (Майк) 148, 149
Струк Данило 32, 33,207,236,296
Струминський Богдан 234
Студницький Кирил 151
Сутор 245
Тавпаш Андрій

238, 315
Тамаш Юліян 239, 311, 339, 340

Танюк Лесь

194
Теліга Олена 62, 63
Теліга Михайло 63
Тереля Йосиф 110
Тіхий Франтішек (Tichy Frantisek)
18,85,86,88,96
Тимко Ірина 239
Тимко Мирон 239
Ткач Штефан (Tkac S.) 112, 113
Томашівський Степан 325
Томчик Степан 188
Тракслер Петро 341
Трембіцький Анатолій 21,208, 342
Трещак Іван 349
Трещак Марія 349
Тріска Оксана 209
Трохановський Петро 322
Трудич Параска 187, 188
Туркиняк Іван 240, 244

Чабан Микола

72, 348
Чабаненко Ю. 72
Чабиняк Іван 25, 87, 171, 175
Челак Іван 234
Чендей Іван 132, 154, 197. 198,
199,349
Чендей Марія 349
Чендей Михайло 349
Черемшинська Романа 168
Черемшинський Остап 26, 125,
168,173,174,175
Черний Адольф (Cemy Adolf) 95, 96
Чижмар Марія 19, 211
Чікі Ладіслав 94, 268
Чуйков Борис 190
Cuma Andrej 289
Чухта Петро 234
V

Шаблій Олег
Шандор Вікентій

Удварі Іштван

(Udvari Istvan) 299

(Shandor Vincent)

68,345
Шандор Федір

Фаринич Олексій

190
Фартух Ярослав 144
Федака Павло 126, 344, 345
Федина Софія 19,238,345,346
Федорук О. 182
Филипов В. 37
Фіголь 32
Філевич Н. 144
Фітсе-Лаурова Марія 190
Франко Іван 49, 51, 86, 171, 190,
268,269,282,304,313,324,325
Франко Роланд 275
Фролова Тетяна 78, 79~_80, 346, 347
Хаварівський Богдан
Хилецька Ольга

126

253

Хланта Іван

343
Хомик Василь 3 09, 3 31

352
Шанта Микола 239
Шафарик П. Й. 97, 99, 149, 156,
175,351
Шафранко І. 146
Швабінський Макс 135
Шв'яглаЯрослав 81,315
Шевельов Юрій 42, 43, 362
Шевченко Тарас 3, 11, 17, 18, 19,
20, 27, 48, 81, 124, 132, 135, 159,
167,171,190,208,232,263
Шевчікова Яна 243
Шевчук Валерій
21
...,.
Шелепець Иосиф 103,211,287
Шептицький Андрей 131, 133, 165,
271,273,284
Шерегій Юрій 335, 345
Шеффел Дейвід (Scheffel David)
353
Шишкова Ружена (Siskova Ruzena)
V

Цамбель Самуел
Цап Микола

95

Шкрюба Юрій

239

Царинник Марко
Цельняк Ірина

92,350

136

81
Cicero Tulius Marcus 289

17

Шкультеті Иозеф

95
Шлепецький Іван 190
Шлянта Василь 354
Шмайда Михайло 237,280
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Шпірко-Томчик Катерина

188, 229
Шпірко Марія (Spirkova Maria)
216,218, 350,351
Шпірко Юрій (Spirko Juraj) 351, 352
Штець Микола 196
Штогрин Дмитро 330
Штойко П. 39
Шумицька Галина 352
Шуркала Марія 255
Шуркала Марта 118
ШуркалаЯрослав5,6, 7, 10, 12,
130, 133,252
Шуркало Володимир 82,355
Шуст Марія 133
Шухевич Роман 81
Шухевич Юрій 159
V

Югасевич-Склярський Іван

113,

114,119,208
Юрась Ю. 98
Юричко Валерія

211

Ябур Анця

66, 169
Яrерська Віра 157
Яковлева Лариса 181, 182
Яцканин Іван 21
Яцків Ярослав 356
Уклала Магда Мушинка
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Миколу Мушинку, академіка · НАН Україн11, ,бу.1нj"_нагоро;~-~
дже110 ювілейною медаллю "200 років з Д НЯ народжен·ня J::~\,

Т. Г. Шевченка" - ,,за ueot(Їltemшй внесок у с~і111ову укр;,.5<
іі1істи1-у, зо1-ре.на, відрод.щения із політичиого ·11e_fjj1i;,mя ··

·•,::,
·\,~,::,::·.:\

десятків і.неи видшітих діячів української иау1-11, ку.11ьі11у.:· _.. __ ·,: ' ..
ри, .1mcmet(mвa, дер.11('({в11; зшtіідення i:r:uix архівів, a ma",..0J1c •· .: ,: -··>··,/,.
11ошую1 i:r:ui\: .ногил і 11ерепоховштя в У1,.раіі1і; с~1р11я1тюJ•, ·. ~'
.; ~і
вс111аиов.1ет1ю і:н пал 'ятииків, заснувштя лузеї,-;'' (з д~і~ '·
.~~~
плома лауреата npe:\tiї Фонду Тараса Шевченка). ,
.
У розмові зі мною М. Мушинка підтвердив ц_ю хара~т~:..

рисп1ку не л ише словами, але й конкретними докуІ\іента
ми, фотографіями та, 1 ·0Jювним чином, то•шиІ\111 nос11лан-•.

ІІЯ:\111 на свої публікації, розкидані у вид аннях багат~ох·
країн, часто під nсевдоніма :ш1, кр11nтоніма :ш1 та •1ужим11
і\Іенаш1, бо в часі "післ ясерпневої нор,шлізації"

1980

(1970- _

роки) в нього була сувора заборона друкуватися та

працювати в духовній сфері. В останньому розділі нашої ·
роз,юви він розповів про в1по1ш своєї науково-дослід ної

діяльності, тобто освітлив основні етапи своєї біографії.
Кн~1га

приурочена

до

80-ліття

з

дня

народження

М. Мушинки. Окремий розд іл у ній становлять вітальні
листи друзів та колег, а в nостскриптрtі под ано коротку
інфор,шцію про від значення його ювілею.
Публікація відповід ає критерію~ наукового ви д ання,
ощ1ак своїм легюt\І стилем вона задово.1ь111пь і рядового
читача.
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