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Miroslav VÁLEK 
 
JESENNÁ LÁSKA 
 
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,  
no ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi.  
Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,  
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. 
 
Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše  
a človek, koník túlavý od srdca k srdcu kluse.  
Pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké  
chcel by mať jedno pre seba, je mu jedno aké.  
Možno, že iba obrázok, možno tôňu iba. 
 
No pred cieľom sa zastaví. Komu zas srdce chýba?  
Zo všetkých mojich obrázkov márnivý ošiaľ stúpa.  
Bola to láska? Sklamanie? Aj láska bola hlúpa,  
že chcela všetko naraz mať a všetko naraz stráca. 
 
Koľko ráz v noci májovej hľadeli do mesiaca.  
No máj im málo šťastia dal a krátke bolo leto,  
len jeseň, tá vie o všetkom a jeseň nepovie to.  
Šla zima dolu údolím a niesla odkaz máju.  
Túžieval, čakal, dočkal sa. Odišla. Nepozná ju. 
 
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,  
no ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi.  
Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,  
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. 
 
 



5 
 

 
Kamil PETERAJ 
 
AKO OBRÁZOK 
 
Najkrajšia si keď si češeš vlasy 
Tuším zakryjú tvoj štíhly pás 
Zrkadlo už pošepne ti asi 
že sa krásnym ženám podobáš 
Najkrajšia si keď sa troška potkneš* 
o ten kameň ktorý v ceste stál 
Vždy keď sa ma v takej chvíli dotkneš 
v duchu vzdávam vďaku rodu skál 
Najkrajšia si keď si dávaš blúzku 
Kvitnú ti v nej kvety priesvitné 
Vtedy zabúdam vždy na poučku 
čo sa môže čo nemôže v tme 
Najkrajšia si keď mi dávaš zbohom 
Keď ťa krásnu vietor nesie preč 
A keď som už sám za prvým rohom 
spomalim a ty ma dobehneš 
Na každý deň máš prekvapení pár 
Stále krajšiu tvár 
denne stretám 
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KAPELY STARNÚ 
 
Vyšli sme z módy ako staré džiny 
Náš plagát nikto nehľadá 
Ústrižky novín váľajú sa v skrini 
Sme tu len ako záplata 
Vyšli sme z módy ako éra platní* 
Vymietli rokmi toľko sál 
Sedíme ako zbití zrazu v šatni 
a niekto nás už odpísal 
Už nie sme pekní šťastní chlapci slávy 
Neletia na nás dievčatá 
A menej ľudí úctivo nás zdraví 
Sme tu len ako záplata 
Lacnejší hotel patrí k ceste dolu 
Pre vrátnikov sme neznámi 
O slávu starší Neťaháme spolu 
Blúdime svetom s piesňami 
Zo spolužiačok sú už dávno mamy 
čo vláčia tašky s nákupom 
Žijú svoj život trocha pobabŕaný 
Každý už na ne zabudol 
Mávali vlasy krásne rozpustené 
Patrili nám a kamošom 
Aj túto pieseň máme už len pre ne 
Možno sú s nami v najhoršom 
Kapely starnú 
Tak nech žije zmena! 
Zostarlo naše publikum 
Kapely starnú 
Tak nech žije zmena! 
Odchádza každý potichu 
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Jozef ÚRBAN 
VYDATÁ V PRAHE 
 
Vravela mi známa 
Že je z teba dáma 
V Prahe vydatá 
Tam sa strácajú dievčatá 
Zásadne tie lepšie 
Aj by som tam hneď šiel 
Ale čo s tým mám? 
Nie je dobré trápiť sa sám 
Z orlojov 
Sa svätých pár 
Len pozerá 
Ako robíš gesto 
Páni to je mesto! 
A nie zapadákov ako náš 
Blava* je vraj diera 
Ja som nežné zviera 
Ktoré zároveň 
Ani nespozná úroveň 
Tak sa zdá že krása 
Z Prahy nevracia sa 
Len ti pre radosť 
Pošle na fotkách Karlov most 
Z orlojov... 
Vravela mi známa 
Ze je z teba dáma 
V Prahe vydatá 
Tam sa strácajú dievčatá 
Tým to myslím hasne 
Želám všetko krásne 
Nech už si či nie 
Hudba týchto miest vo mne znie 
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MOŽNO SA TI ZDÁ 
 
Možno sa ti zdá 
Že nie som tým čím som 
Že sa iba hrám 
A verím prázdnym snom 
Ale život nebeží tak ako práve chceme 
Celkom iným ľuďom dá 
Čo uberá nám dvom 
Možno sa ti zdá 
Že nie som práve typ 
Ktorý ozvučí 
Aj nemé ústa rýb 
Ale kdesi vnútri mám 
Aj básne tých čo žili 
Život plný úspechov 
A tápaní a chýb 
Možno sa ti zdá 
Aj láska únavná 
Možno sa ti zdá 
Že ráno býva tma 
Tak sa zábaľ do perín 
A hádaj s kým si doma 
Kto je trochu váhavý 
A šťastný že ťa má 
Čaká nás 
Тоľко slov toľko fráz 
Kým si pár z nás raz nájde priestor 
Svoju tvár a správne miesto 
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СЛОВАКИ НА УКРАЇНІ 
 

Každá informácia o 
činnosti krajanských spolkov 
poteší, nech by prišla z 
ktoréhokoľvek kúta sveta. 
Nevraviac o tom, keď v sebe 
nesie náboj objavnosti, 
dokonca v historickom 
kontexte slovenských aktivít 
cez prizmu výnimočnosti 
literárnych osobností, 
prejavivších sa pred 
stáročiami aj na poli 
duchovnom či spoločensko-
politickom. 

Vo svetle odkazu stáročí 
nás takto oslovil Ivan Latko, 
predseda Užhorodského 
spolku Slovákov, keď nám poslal fotografiu jednej z členiek spolku 
pred pamätníkom slovenskému národovcovi, literátovi a 
evanjelickému dejateľovi Danielovi Krmanovi neďaleko obci Žuky 
pri ukrajinskom meste Poltava (350 km od Kyjeva), dejisku 
historického triumfu cárskych vojsk Petra I, ktoré v júli 1709 
porazili v Severnej vojne vojská švédskeho kráľa Karola XII. 

Povšimnutiahodný je spôsob, pozornosť a úcta, s akými 
opatrujú Ukrajinci spomienku na autora cestovného denníka s 
názvom Itinerárium, v ktorom Daniel Krman (28. august 1663, 
Omšenie pri Trenčíne – 23. september 1740, Bratislava) 
zaznamenal brilantným dokumentárnym spôsobom letopis 
spomínaných udalostí. Hoci rozprávačský i faktograficky cenné a 
pútavé dielo napísal Krman v latinčine, dodnes považujeme jeho 
Itinerárium za významné dielo v kontexte slovenskej literatúry. 
Okrem toho sa Daniel Krman prejavoval aj ako duchovný dejateľ v 
čase, keď počas vlády katolíckych Habsburgovcov v Uhorsku 
významne čelil aj vďaka svojim kontaktom tvrdej diskriminácii, 
ktorej v tom čase evanjelikov augsburského vyznania podrobovala 
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katolícka cirkev. Jeho blízkosť k švédskemu kráľovskému dvoru, 
ktorá sa prejavila priamou komunikáciou s kráľom Karolom XII. aj 
po Švédmi prehratej bitke pri Poítave, nebola aj vo svetle 
spomínaných súvislostí náhodná. Veď to bola práve evanjelická 
cirkev vo Švédsku, ktorá platila – a nielen iba v rokoch prelínania 
sa 17. a 18. storočia – za ochrancu evanjelikov v celej Európe. 

Nielen však iba vďaka Krmanovej aktivite v jeho kľúčovom 
posolstve duchovného dejateľa (po Szatmárskom mieri v Uhorsku 
pôsobil od roku 1711 ako evanjelický farár na Myjave) hodnotíme 
jeho život a dielo v pozitivistickom tóne. Počas celého života boi 
totiž literárne činný – a to v rôznych oblastiach. Prejavil sa aj v 
jazykovede, keď v roku 1704 vydal Základy slovenskej gramatiky, 
aj keď vtedajší „gramatický rukopis“ slovenčiny predstavoval 
vlastne češtinu. Ani pozoruhodné diela, spisovateľská, 
prekladateľská a vydavateľská činnosť Daniela Krmana, však 
nevyvážia ľútosť nad tým, že vtedajší mocní vnímali jeho 
výnimočnú osobnosť z celkom iného uhla pohľadu. Aj preto ho za 
jeho protihabsburgské postoje prenasledovali, až ho postavili pred 
súd za buričstvo a bohorúhačstvo. Súd ho odsúdil na doživotie a 
Krman zomrel v dvanástom roku výkonu väzby na Bratislavskom 
hrade. Pamätník, ktorý Danielovi Krmanovi odhalili na Ukrajine 
pri 300. výročí bitky pri Poltave v roku 2008, v nás môže iba 
znásobovať pokoru pred človekom, ktorý patril k najplodnejším 
autorom barokovej literatúry v slovenskom historickom kontexte. 

Ctení krajania, pátrajte po slowenských stopách vo svete, 
obohacujte naše spoločné slovenské wedomie a hrdosť na našu 
históriu, jej významné osobností a legendárne postavy, ktoré sa 
rôznym spôsobom prejavili v cudzom svete. S vašimi objavmi, 
postrehmi a zážitkami sa radi podelíme aj s ostatnými krajanmi a 
návštevníkmi našej mebovej stránky www.uszz.sk. 
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СЛОВАЦЬКИЙ СЛІД ПІД ПОЛТАВОЮ 
 
Подорожуючи Полтавщиною, я потрапила в село Жуки 

поблизу обласного центру – історичне місце, де колись жив і 
помер літописець запорожців Самійло Величко, і де перед 
Полтавською битвою зійшлися майже впритул козаки, які 
воювали на боці шведського короля Карла, й ті, що воювали на 
боці російського царя Петра І... У 2009 році тут збудували 
першу чергу меморіального комплексу на честь Українського 
козацтва: Покровську каплицю УПЦ Київського патріархату, 
увінчаний хрестом Курган пам’яті, пам’ятний знак С. Величку. 

Та яку ми відчули радість знахідки, побачивши там ще 
один пам’ятник – словацькому священику, просвітителю, 
письменнику Даніелю Крману, подорожній щоденник якого 
став одним із найдостовірніших документальних свідчень 
подій, що передували Полтавській битві 1709 року. Проймає 
гордість і вдячність до словаків, які вшановують своїх 
найвидатніших далеко від батьківщини. Один із таких 
острівців пам’яті з’явився тепер і на Полтавщині. 

 
Наталія ДЯЧЕНКО 

 
м. Ужгород 
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СЛОВАК, ЯКИЙ СТАВ ОЧЕВИДЦЕМ 
ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ 

 
Павло ПЕНЯК 

 
Одним із важливих, але маловідомих джерел з історії 

України початку XVІІІ ст. є «Подорожній щоденник» 
(Itinerаrium) словацького церковного та суспільно-політичного 
діяча, видавця, перекладача, автора «Словацької граматики» і 
численних релігійних і історичних творів Данієля Крмана 
(1663–1740). Вперше рукописну латиномовну копію 
щоденника, датовану приблизно 1780 роком, виявлено в 
середині XІX ст. у Національній бібліотеці Відня і 
опубліковано в 1894 році в матеріалах Угорської академії наук 
[11]. Словацькі історики в 60-х роках XX ст. знайшли оригінал 
«Подорожнього щоденника» латинською мовою і видали його 
зі словацьким перекладом в серії «Пам’ятки ранньої словацької 
літератури» [10]. Вченим вдалося встановити, що первісна, 
авторська назва твору – «Історія посольства пана 
суперінтенданта Данієля Крмана... до короля Швеції Карла 
XII». Назва ж «Подорожній щоденник» (Itinerarium) з’явилася 
з-під пера невідомого упорядника. 

У 1999 році в Києві у видавництві «Просвіта» в перекладі 
зі словацької мови, здійсненого Ольгою та Григорієм 
Булахами, побачив світ текст «Подорожнього щоденника». 
Вступну статтю до нього підготував академік НАН України 
Іван Дзюба, а передмову, примітки, іменний покажчик та 
покажчик місцевих назв склав іноземний член НАН України 
Микола Неврлий [3]. До речі, видання не є повним перекладом 
джерела, а тільки тих його частин, що стосуються 
безпосередньо українських теренів. 

Данієль Крман народився 28 серпня 1663 року в Омшені 
біля Тренчанських Теплиць у родині протестантського 
священика Данієля Крмана-старшого [7, с. 531]. Навчався в 
освітніх закладах Бреслау (Вроцлав), Дрездена та Віттенберга. 
Вищу теологічну і філософську освіту отримав у Лейпцигу та 
Берліні. У двадцять років очолив Ілавську школу, а після смерті 
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батька присвятив себе служінню церкві. У віці 43 років 
обирається суперінтендантом (єпископом) лютеранської 
церкви північної Угорщини [8, с. 202]. 

Як відомо, початок XVIII ст. у суспільно-політичному 
житті Словаччини, яка входила до складу Австрійської імперії 
Габсбургів, характеризується переслідуваннями та релігійними 
утисками місцевого населення – лютеран (угорців, чехів, 
словаків) з боку католицького духовенства. Це змусило 
керівництво лютеранської церкви звернутися за 
покровительством і фінансовою підтримкою до 
наймогутніших на той час протестантських країн – Швеції та 
Прусії, відправивши туди посольство. Висланники повинні 
були зустрітися зі шведським королем Карлом XII –відомим 
опікуном реформаторів і викласти своє бачення становища 
протестантів у Словаччині. Очолити посольство доручили 
Данієлю Крману, який і раніше виконував подібні місії, ведучи 
переговори як представник євангелічної церкви в Дрездені, 
Берліні, Відні. Другим послом став словацький шляхтич 
Самуел Погорський. 

Події, про які піде мова 
нижче, відбувалися під час 
Північної війни (1700–1721) між 
Росією і Швецією, яка охопила 
терени Східної і Центральної 
Європи. 14 травня 1708 року 
посольство розпочало подорож з 
Пряшева – Бардієва, далі воно 
продовжувалося по тогочасній 
польській (Санч – Нове Місто – 
Баранів – Кольчин – Сандомир – 
Пулав – Тарнів – Варшава – 
Янів), пруській (Вартбург – 
Зеебург – Кенігсберг – 
Бартенштайн), литовській 
(Верболов – Ганушишки – 
Покишова – Вільнюс), білоруській (Сморгонь – Лебедів – 
Смолевіче – Уперевіче – Борисів – Тетерин – Могилів – Чауси 
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– Чериков) території [3, с. 87]. На початку серпня 1708 року 
словацькі висланці прибули до Могилева, де знаходилася 
штаб-квартира командування шведських військ. 

У Мотилеві посольство зустрілося з Карлом XII, вело 
переговори з прем’єр-міністром К. Піпером та іншими 
державними діячами Швеції. Під час перемовин Данієль 
Крман отримав позитивну, але стриману відповідь на 
прохання про допомогу. Місія посольства закінчилася, але 
повернутися тим же шляхом назад до Словаччини воно не 
змогло, так як різко загострилася військово-політична 
обстановка. Тому словацькі висланники змушені були 
залишитися в ставці Карла XII, розділити всі перипетії 
українського походу, поразки шведської армії під Полтавою, 
відступу до турецьких володінь. 

Під час подорожі Данієль Крман вів регулярні записи. 
Нотатки містять не тільки особисті враження від побаченого, 
але й опис різноманітних подій, свідком яких він був чи знав 
про них із достовірних джерел. Як вважає переважна 
більшість фахівців, «Подорожній щоденник» цінний тим, що 
відрізняється від багатьох інших джерел, зокрема, шведських 
повідомлень. Якщо в останніх увага в основному звертається 
на військові дії, дислокацію і маршрути пересування армій, то 
наш автор людина цивільна і чисто військові питання 
займають незначне місце. Натомість, Данієля Крмана цікавив 
політичний і дипломатичний бік подій, географічні та 
природні обставини, етнографічні та релігійні сторони життя 
народів, у середовищі яких він мав змогу перебувати [4, 
с. 56]. 

Значна частина «Подорожнього щоденника» присвячена 
українським теренам, яку він називає «Козакія». Вона вразила 
посла безкрайніми пшеничними ланами, великими 
поселеннями, багатими церквами. Поруч з часто вживаною 
назвою «Козакія» автор використовує термін «Україна», а 
український народ називає «козацькою нацією», руськими, 
русинами, русами. Висланник чітко відрізняє українців від 
поляків, білорусів та росіян («московитів»). Даючи окремі 
історичні екскурси, Данієль Крман розповідає про козацько-
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селянські повстання під проводом Криштофа Косинського, 
Северина Наливайка, національно-визвольну боротьбу під 
проводом Богдана Хмельницького, добу «Руїни». Дипломат 
подає опис адміністративно-територіального поділу, 
суспільного ладу України, Запорізької Січі, виясняє 
особливості хронології (наприклад, пояснює розбіжності 
юліанського, григоріанського і шведського календарів), 
метрології (наводить такі одиниці, як миля, лікоть, палець, 
відстань рушничного пострілу), нумізматики (подає опис 
російських монет, повідомляє про гроші, які перебували в 
обігу, розповідає про ціни на окремі товари) [9, с. 106]. 

Для нашого сучасника пізнавальними будуть свідчення 
про короля Карла XII та його найближче оточення – 
К. Піпера, О. Гермеліна, А. Левенгаупта, гетьмана Івана 
Мазепу-Колединського та його соратників (П. Орлика, 
А. Войнаровського), української старшини – полковників, 
сотників, духовенства, цивільної адміністрації. Словацькі 
висланці вперше зустрілися з українським гетьманом Іваном 
Мазепою (1639–1709) поблизу міста Стародуб (сучасна 
Чернігівська область) в селі Сірки, Данієль Крман 
повідомляє, що «муж цей є більше 70-ти років, має мужнє 
обличчя, створене для козацького генія. Людина освічена, 
амбітна, патріот, володів латинською, польською мовами, 
володар великих багатств» [3, с. 24]. 

Автор нотаток не оминув питання про причини, які 
змусили шведів замість того, щоб вести наступ на Москву, 
повернути в Україну. Данієль Крман підтверджує 
повідомлення державного і церковного діяча, людини, 
наближеної до Петра І – Феофана Прокоповича про те, що 
Карл XII отримав листа від Івана Мазепи, в якому той 
пропонував нанести вирішальний удар по російським 
військам через Україну. 

На початку жовтня 1708 року шведи, подолавши густі 
ліси на висотах (ймовірно, мається на увазі сучасне 
Чернігівське Полісся), чи, як пише висланник «... гори, 
дикість яких тяжко описати будь-яким пером, трьома 
шляхами (колонами)... підійшли до Козакії» [3, с. 26]. 
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Неподалік від міста Новгород-Сіверського король зустрівся з 
гетьманом, чи, як повідомляє дипломат «ясновельможним 
князем козаків Іваном Мазепою» [9, с. 107]. Далі шлях шведів 
проліг на Батурин, Ромни, Гадяч, Опішню, Будище. Так як 
симпатії автора були на боці шведів як захисників 
протестантизму, тим не менше він скрупульозно розповідає 
про їх безчинства на українських теренах. 

На прохання висланців Іван Мазепа надав охоронну 
грамоту словакам для проїзду по території Козакії-України. 
Наведемо її текст у перекладі сучасною українською мовою: 

«Іван Мазепа, Гетьман Військ Запорізьких з обох сторін 
Дніпра, Кавалер славного ордена Святого Апостола Андрія та 
Білого Орла. 

Цією подорожною Грамотою Нашою звідомляємо 
кожному, кому належить про це знати. А особливо в Державі 
Найяснішої Порти Отаманської їх милостям Панам 
Володарям і людям всілякої знатності та гідності, також і 
Панам Старостам і всьому Військ Запорізьких Старшому і 
Нижчому Регіменту Городового і Низового нашого 
товариства, що їх милість пан Даніел Крман і Самуел 
Погорський з усіма своїми людьми, які з Держави Угорської 
послані від Найяснішого князя Його милості 
Семигородського, були в певних інтересах цієї Держави 
Угорської при дворі Найяснішого Короля Його милості 
Шведського, котрі тепер через Державу Найяснішої Порти 
Отаманської належним чином додому повертаються. Тому, 
щоб повсюдно були вони, посланці з Держави Угорської, 
добровільно без затримки пропущені та щоб їм, у разі 
потреби, не відмовлялось у допомозі, яку вони зажадали б, ми 
цього вельми від їх милостей Панів Володарів у Державі 
Найяснішої Порти Отаманської жадаємо і просимо, обіцяючи 
все те сусідською приязню віддячити. А старшинам нашого 
Військ Запорізьких Городового і Низового Регіменту це 
пильно наказуємо. 

Дано в Головному Штабі, в Будищах, 30 березня 1709 
року. 
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Іван, вибраний Гетьман і Кавалер, рукою власною» [3, 
с.89]. 

 

 
 
Словак, який супроводжував Карла XII, став свідком 

Полтавської битви, яка відбулася 27 червня 1709 року (за 
новим стилем – 8 липня 1709 року). На його думку, рішення 
короля дати бій під Полтавою пояснювалося безвихідністю 
становища шведів, намаганням завдати росіянам остаточної 
поразки. О восьмій годині ранку під барабанний бій 
зімкнутими рядами супротивники рушили назустріч один 
одному. Заговорила російська артилерія. Ядра і картеч вражали 
шведів, вносили в їхні ряди сум’яття і паніку, значних втрат 
завдав їм прицільний рушничний вогонь. Посол описує 
обставини поранення Карла XII в ногу. Як відомо, шведи, а 
пізніше і окремі західноєвропейські історики, намагалися 
пояснити поразку саме пораненням короля. Фіаско шведів, на 
думку автора щоденника, було спричинене низьким моральним 
духом солдатів і офіцерів, зневірою в свого короля. Війська 
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Карла XII, не витримавши натиску російської кавалерії та 
піхоти, почали відступати – спочатку кіннота, а згодом у 
безладді почали відходити піхотні полки. Через декілька годин 
колись численна, добре організована, навчена, одна із 
найкращих тогочасних європейських армій перетворилася на 
невелику групу втікачів, яка втратила будь-яке управління. 
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Залишки військ Карла XII та Івана Мазепи змушені були 
відступити на південь, до Молдавії, яка в цей час перебувала 
під політичним впливом Османської Туреччини. Близько 
50 чоловік козацької старшини, 500 козаків Гетьманщини і 
понад 4 тисячі запорожців супроводжували гетьмана до міста 
Бендери [1, с. 185]. Вони стали першою українською 
політичною еміграцією. Саме в Бендерах Карл надав 
посольству вагому фінансову допомогу: 20 тисяч талерів на 
Пряшівську колегію та тисячу талерів на дорогу, після чого 
словаки через Молдавію, Буковину, Закарпаття повернулися на 
батьківщину. 

У «Подорожньому щоденнику» подається і короткий 
опис закарпатської землі. Увагу посла привернули чарівна 
природа краю, заняття і вірування місцевого населення, окремі 
міста та їх визначні пам’ятки. Так, Данієль Крман розповідає 
про великі соляні копальні в околицях сучасного селища 
Солотвина, вважаючи, що покладів солі тут настільки багато, 
що вистачило б для забезпечення Східної Європи (остання у 
нього іменується «Скіфія»). Добували сіль, викопуючи ями зі 
східцями. Спускалися в них за допомогою мотузкових драбин, 
а сіль на поверхню піднімали у великих сітках. Потім 
марамороську сіль по Тисі відвозили до Токаю і до країв під 
турецьким пануванням [3, с. 92]. 

Данієль Крман повідомляє про місто Хуст, де знаходиться 
сторожовий замок, який розташовувався на вершині великої 
конусоподібної гори і мав велике стратегічне значення. Місто 
разом з Мараморошським комітатом належить Семиграддю [3, 
с. 92-93]. Далі шлях посольства проліг до Кіралігази (сучасне 
селище міського типу Королеве Виноградівського району), де 
оглянули середньовічний замок Ніялаб (Нялаб). Проїхали 
через Нагишолюш (Севлюш, сучасний Виноградів), навколо 
якого розкинулися плантації виноградників. Посольство мало 
змогу продегустувати знамените місцеве вино, поласувати 
малиною, персиками, виноградом [3. с. 93]. Визначною 
пам’яткою міста є палац вельможних панів Перені – нащадків 
Петра Перені, який був першим патроном євангеликів 
Угорщини. Останній населений пункт на території сучасного 
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Закарпаття, про який повідомляє посол – це Мукачеве, в якому 
увагу словаків привернув середньовічний замок. Він наводить 
легенди про походження назви міста, зокрема, одна з них 
говорить, що місто виросло поблизу замка, будівництво якого 
принесло людям немало страждань (мук). Інша пов’язує назву 
міста із словом «мука», так як поблизу замка колись стояв 
водяний млин [3, с. 94]. 

Після повернення на батьківщину Данієль Крман 
займається опрацюванням щоденника, який вівся під час 
подорожі. Він впорядковує сімейний архів, пише трактат про 
походження словаків, різноманітні полемічні твори. Продовжує 
займатися євангеличною діяльністю, відвідавши окремі 
куточки імперії (побував, зокрема, у Львові, Дрогобичі). Така 
діяльність словака змусила керівництво католицької церкви 
вдатися до репресивних дій. У 1721 році його звинувачено у 
зневажанні католицької церкви, династії Габсбургов і кинуто 
до в’язниці. Тут він пробув дев’ять років і помер у серпні 1740 
року. 

Отже, все вищевикладене дає змогу стверджувати про 
неабияку цінність твору Данієля Крмана «Подорожній 
щоденник» у висвітленні тогочасної європейської політики, 
становища на Україні на початку XVIII ст., подій Північної 
війни 1700–1721 років, характеристиці окремих історичних 
постатей. 
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ARCHITEKT ĽUDOVÍT OELSCHLÄGER: 
ŽIDOVSKÁ ŠKOLA A SPOLOČENSKÝ DOM 
V UŽHORODE  
 
Ing. arch. Adriana PRIATKOVÁ1 
 
Ľudovít Oelschläger (1896–1984) je jedným z mnohých 

pozoruhodných autorov medzivojnového obdobia Košíc, ktorých 
meno takmer zapadlo do zabudnutia. Aj preto, že jeho dielo zostalo 
mimo niekdajších, ale aj súčasných väčších hospodárskych a 
kultúrnych centier, a tým mimo hlavných sfér odborného i laického 
záujmu. Ako autor mnohých kvalitných medzivojnových 
architektonických realizácií v Košiciach, na východnom Slovensku, 
Ukrajine a v Maďarsku, si tento vynikajúci architekt našu 
pozornosť určite zaslúži. 

Narodil sa v roku 1896 v Košiciach ako najstarší z troch 
synov obchodníka a podnikateľa Ľudovíta Oelschlägera 
pochádzajúceho z Nálepkova zo Spiša. Otec celoživotne pôsobil v 
Košiciach, spolu so synmi sa uplatnili v hospodárskom živote 
Košíc, najmä po roku 1918. Štefan a František boli obchodníci, 
Ľudovít ako staviteľ – architekt. 

Strednú školu skončil v rodnom meste v roku 1914, 
budapeštiansku vysokú školu technickú ukončil kvôli vojne až v 
roku 1921. Svoju profesionálnu kariéru začal v Budapešti ako 
riaditeľ architektonickej kancelárie, krátko pôsobil v Mukačeve, a 
usadil sa v Košiciach. Po roku 1938 až do smrti v roku 1984 žil v 
maďarskom Miškolci a používal meno Öry. 

Bol mimoriadne plodným architektom so svojským 
rukopisom, jednou z najzaujímavejších a realizáciami 
najpočetnejšie zastúpených osobností košickej architektonickej 
scény medzivojnového obdobia. Jeho ranné práce možno 
charakterizovať ako monumentálnu expresívno – puristickú 
architektúru s kubistickým detailom,2 čo bolo pravdepodobne 
dôsledkom budapeštianskeho štúdia a autorovho expresívneho 
vnímania okolitých podnetov. Postupne, vlastným spôsobom 
transformujúc výrazný český modernistický vplyv, vo svojej tvorbe 
pretavuje do elegantných funkcionalistických kompozícií. 
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Projekt Židovskej školy a 
spoločenského domu 
v Užhorode,3 ale aj 
Spoločenského domu v Sevluši – 
teraz Vinohradovo, a tiež Projekt 
na polyfunkčný objekt – obchody 
a administratívne priestory v 
Mukačeve, pochádzajú 
pravdepodobne z obdobia pred 
rokom 1930, pretože náčrty 
situácie umiestnenia objektov, 
pôdorysné schémy, pohľady a 
niektoré priestorové zobrazenia navrhovaných stavieb sa 
nachádzajú v dobovej publikácii autorových prác, ktorá vyšla v 
tridsiatych rokoch.4 Všetky tri objekty autor pravdepodobne 
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navrhol a zrejme aj zrealizoval počas svojho pracovného pobytu v 
Mukačeve, alebo ešte skôr, hneď po škole v projekčnej kancelárii v 
Budapešti. Napriek tomu všetky tri nesú znaky kvalitného, 
svojrázneho autorovho rukopisu.5 

Štvorpodlažný objekt Užhorodskej židovskej školy a 
spoločenského domu bol riešený pôdorysne v tvare “L“. Svojou 
hmotou sa z oboch strán citlivo dotýkal pôvodnej uličnej zástavby, na 
ktorú sa plynule napájal, vytvárajúc pritom exponované nárožie v 
tesnom dotyku s historickým jadrom.6 V kratšom severovýchodnom, 
dvojtraktovom krídle tejto dispozície je v strede  situovaný zdvojený 
vstup, ktorý je krytý podlubím vytvoreným kolonádou piatich 
atypických špirálovite „vinutých“ stĺpov z umelého kameňa, 
zužujúcich sa smerom dole.7 Toto vybratie hmoty v časti prízemia 
jednak odľahčuje a kompozične rozihráva monumentálny objem 
nárožia, ako aj prekrýva a chráni už spomínaný vstup. Jeho zdvojenie 
spočíva v samostatnom vstupe na schodisko sprístupňujúce tri nad 
sebou situované moderné trojizbové byty a priestornejšom paralelnom 
vstupe so schodiskom, ktoré viedlo k dvom kanceláriám a archívu. 

 
Stĺporadie podlubia bývalej 
Židovskej školy v Užhorode. 

Obdobné riešenie:  
stĺporadie na VUB v Košiciach. 

Foto: Ing. arch. A. Priatková 
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Tie sú presvetlené oknami s výhľadom do podlubia parteru. 
Podesta prvého nadzemného podlažia umožňovala priame 
prepojenie bytov s administratívou – pravdepodobne vedením 
školy. Dominantnou súčasťou uličnej fasády tohto krídla, nad 
líniou horizontálnej rímsy ukončujúcej podlubie prízemia, je 
vysoký, takmer dvojúrovňový priestor presvetlený trojicou troch 
združených vysokých štíhlych okien s polkruhovým uzáverom. 
Bola to pravdepodobne sála Spoločenského domu, (resp. 
„Židovského domu“), ktorý bol súčasťou Užhorodskej židovskej 
školy. Je to kompozičný a tvaroslovný  prvok, ktorý sa objavuje vo 
variantných riešeniach na viacerých budovách v určitom období 
tvorby autora,8 tak ako aj ukončujúce riešenie nároží renesančne 
zvlnenej atiky s tzv. „lastovičím chvostom“. Pri tejto budove 
architekt tento hravý špecifický dizajn použil aj pri hornom 
ukončení plastických šambrán ostení lemujúcich trojdielne okná 
všetkých bytov v ľavej časti severovýchodného priečelia. 
V porovnaní s pôvodnou koncepciou fasády, ktorá sa zachovala 
v priestorovej schéme v spomínanej dobovej publikácii, 
nachádzame menšie zmeny vzhľadom k dnešnej podobe objektu. Je 
to vynechanie monumentálneho nárožného piliera v parteri , ktorý 
bol nahradený stĺpom a dvoch priestorových fragmentov 
symetricky umiestnených po bokoch združených okien 
spoločenskej sály na prvom poschodí. Na ich miestach sú 
umiestnené menšie moderné kruhové okná. Plastická parapetná 
rímsa pod združenými oknami nemá v závere „lastovičie chvosty“ 
a všetky okná tretieho podlažia kompozične spája zvýraznená 
horizontálna línia šambrány do jedného celku. Schodiskový 
priestor je presvetlený úzkym vertikálnym okenným pásom, pod 
ktorým je umiestnené okrúhle okno. Obdobné vertikálne 
kompozičné riešenie presvetlenia priečelia ukončené kruhovým 
oknom bolo použité na fasáde obchodného domu Ignáca Rotha 
v Košiciach (Košice, Pribinova 6, teraz prestavaný). Tu však 
kruhové okno bolo nad vertikálnym presvetľujúcim pásom, ktorý 
symetricky rozdeľoval trojpodlažný polyfunkčný objekt v mestskej 
radovej zástavbe. 
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Pohľad na severovýchodné nárožie bývalej židovskej školy a 
spoločenského (židovského) domu v Užhorode.Foto: Ing. arch. 

Adriana Priatková 
 
Dlhšie, severozápadné krídlo objektu je svojim objemom 

osadené do klesajúceho svahu, lícujúc tak s komunikáciou 
smerujúcou k historickej synagóge a k rieke.9 Terénny zlom 
vyrovnávajú tri vonkajšie schodištia po osem stupňov. Tento 
konštrukčný trojtrakt  má tri vstupy. Prvý vstup s polkruhovým 
ukončením vstupného otvoru jednoramenným schodiskom zasahuje 
dispozične do severovýchodného krídla, druhý vstup s 
dvojkrídlovými dverami vedie k siedmym širším schodom  
smerujúcim do vstupnej haly, na ktorú sú napojené  výučbové 
priestory. Tie tvoria priestranné moderné učebne a bohato 
dimenzované hygienické zariadenia. Tri z nich sú orientované do 
dvora na juhozápadnú stranu, dve učebne majú okná s výhľadom 
do ulice. Dvere z priestorov učební sa otvárajú smerom von na 
chodbu, vždy v smere úniku v prípade požiaru. Moderné kritéria 
bezpečnosti prevádzky zabezpečuje aj dvojramenné schodisko na 



27 
 

konci výučbového krídla, ktoré spája chodbu priamo s ulicou. Aby 
bolo zaistené dostatočné priame presvetlenie chodieb, bola 
v druhom a treťom podlaží smerom k ulici z dispozície vynechaná 
hmota jednej učebnej miestnosti, čím sa umožnilo aj priame 
presvetlenie a prevetranie príslušných hygienických zariadení. 
Takto vytvorené átrium – terasa, zaručovalo optimálny vizuálny 
kontakt so zeleňou z ulice priamo z oddychových priestorov školy. 
Jednoramenným schodiskom smerujúcim zo vstupnej haly sa mohli 
študenti cez prestávky dostať  priamo na školský dvor. Tento, 
okolitou zástavbou uzavretý priestor, mal skvelú juhozápadnú 
a juhovýchodnú dispozíciu. 

 

 
Na celom dispozičnom, tvaroslovnom a objemovom riešení 

modernej budovy pôvodnej Užhorodskej židovskej školy môžeme 

Bývalá Židovská škola 
a spoločenský dom v Užhorode, 
pohľad k synagóge. 

Pohľad na nárožie Židovskej 
školy od synagógy. 

 foto: autorka 
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sledovať viaceré charakteristické prvky autorovho rukopisu. 
Čitateľná je paralela s priestorovým riešením, situovaním a 
osadením objektu do námestia – križovatky ulíc s veľmi podobne 
riešenou budovou Obchodnej a priemyselnej komory na nároží 
Hlavnej a Bačíkovej ulice v Košiciach (teraz VUB – Všeobecná 
úverová banka). 

Obe stavby, aj keď každá pre iný účel, boli navrhované 
približne v tom istom období,10 alebo  krátkom období po sebe. (To 
isté platí pre budovu Spoločenského domu v Sevluši – 
Vinohradove). 

 
Obchodná a priemyselná komora v Košiciach, nárožie Hlavnej 
a Bačíkovej ulice. Dobová fotka, zbierkový fond VS múzea v 
Košiciach. 
 

Moderná a obsahovo súčasná je budova bývalej Užhorodskej 
židovskej školy aj z pohľadu svojej terajšej funkcie (Užhorodská 
národná univerzita, Bulvar Pidripna 46). Tá sa od tej pôvodnej veľmi 
nevzdialila: bez väčších zásahov do jednoduchej dvojtraktovej 
obytno – administratívno-spoločenskej a trojtraktovej výučbovej 
dispozície a pri zachovaní pôvodných stavebných materiálov 
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. 

(kvalitný umelý kameň na osteniach rôzne riešených vstupov, podláh 
vstupných priestorov a schodísk, tiež exteriérových 
monumentálnych točených stĺpov, jemne štruktúrovaná dvojvrstvová 
omietka na fasáde, rôzne riešené madlá na vstupných dverách a 
zábradlia z ušľachtilého kovu) a dobových konštrukčných detailov 
v interiéri aj exteriéri slúži k spokojnosti svojich terajších 
zamestnancov – pedagógov, a študentov. Objekt je významným 
reprezentantom architektúry moderny a ako taký, by mal byť 
pamiatkovo chránený. 

Ľudovít Oelschläger is one of the most noteworthy architects 
of the between- World-Wars period, whose name has almost fallen 
into oblivion. The reason for it could be the fact that his work has 
stayed out of the larger economic and cultural centres in the past as 
well as in the present, and thereby out of the main spheres of the 
experts' and laypersons' interest. As the author of number of high 
quality realizations in not only Košice and the Eastern Slovakia, but 
also in the Ukraine and in Hungary, the architect Ľudovít 
Oelschläger (1896–1984) fully deserves our interest. 
Príspevok vznikol na Katedre architektúry FU Technickej univerzity 
v Košiciach v rámci výskumného projektu VEGA č. 1/3292/06 

Pohľad na vstupné priečelie budovy 
Spoločenského domu v Sevluši – 
Vinohradovo. Projekt – schéma 
z dobovej publikácie z 30. rokov. 

Detail hlavice piliera, 
Spoločenský dom Sevluš – 
Vinohradovo, terajší stav. 
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1 Ing. arch. Adriana Priatková pracuje na  Katedre architektúry Fakulty 
umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa výskumu architektúry 
Košíc medzivojnového obdobia. 

2 Matúš Dulla – Henrieta Moravčíková: ARCHITEKTÚRA SLOVENSKA v 
20. storočí, Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2002, ISBN 80-7145-
684-5. 

3 V publikácii: Sabina Viron: Užhorod – putování po památných místech 
židovské minulosti, 2007, s. 14, je uvedený rok výstavby 1926. 

4 ARCHITEKT LUDWIG OELSCHLAGER KOŠICE. ARBEITEN DES 
DIPL. ING. ARCHITEKT LUDWIG OELSCHLAGER KOŠICE, 
VERLAG OTTO WALDES, BRATISLAVA, ŠTÚRGASSE 9a. WALDES 
VERLAG. /Knižnica univerzity Komenského XXI.B.786/. 

5 Pri identifikácii objektov na tvári miesta v auguste 2008 sa nám podľa 
projektov a schém z dobovej publikácie podarilo nájsť budovu 
Užhorodskej židovskej školy a Spoločenského domu v Užhorode (inde 
Židovský dom a škola) a Spoločenského domu v Sevluši – dnes 
Vinohradovo. Tretí, už funkcionalistický objekt: Obchodné a 
administratívne priestory v Mukačeve sme nenašli, zrejme pre krátkosť 
času nášho pracovného pobytu. 

6 Nárožie ul. Vološina 32 a Bul. Pidripna 46. 
7  V pôvodnom návrhu z dobovej publikácie z tridsiatych rokov – “Plan der 

Užhoroder jüdischen Schule und des Gemeindehauses in Užhorod 
(Podkarp. Rus) im bau, je tento vstup krytý podlubím vytvoreným 
kolonádou štyroch atypických špirálovite „vinutých“ stĺpov z umelého 
kameňa zužujúcich sa smerom dole a monumentálnym pilierom 
štvorcového pôdorysu v nároží – viď: paralela riešenia s košickou budovou 
Obchodnej a priemyselnej komory. 

8 Budova Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach na nároží Hlavnej 
ulice 112 a Bačíkovej ulice 2, tridsiate roky. Budova radnice – teraz 
Mestský úrad, Michalovce, nám. Osloboditeľov 30, 1928 realizácia. 
Budova Spoločenského domu v Sevluši – Vinohradovo, tridsiate roky. 

9 Teraz: Užhorodská národná univerzita, Užhorod, Bulvár Pidripina 46, 
Fakulta biológie. 

10 Ing. Jaromír Musil: Technická práce v zemi Podkarpatoruské, 1919–
1933, s. 65, 70, autor spomína v kapitole Vývoj Užhorodu, Mukačeva, 
Berehova a Chustu, v časti Užhorod ako nové budovy: Židovskú 
kuchyňu, Židovský dom a škola na ul. Rákociho. 
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MASARYKOVA KOLONIE V CHUSTU 1924–1925 
 

Ivan PiLIP 
 

Po připojení Podkarpatské Rusi k Československu v květnu 
roku 1919 město Chust jako župní sídlo Maramoroše dostává 
impuls k velkorysé zástavbě města, jehož celkový ráz a vzhled mu 
během staletí vtisklo Rakousko-Uhersko. 

Jednalo se především o výstavbu obytných domů, správních, 
zdravotnických, sociálních budov, škol, obchodů, kasáren, výroben 
i skladů a podobných objektů včetně infrastruktury, veřejných 
komunikací, vodovodu, kanalizace a rozvodné sítě elektřiny. 

Pro nové české úředníky, učitele, důstojníky, lékaře, techniky 
a státní zaměstnance bylo nutno vybudovat obytné domy, které by 
vyhovovaly kulturním nárokům bydlení první poloviny 20. století. 

Na základě směrného plánu byla v roce 1923 vypsána veřejná 
architektonická soutěž na výstavbu rodinných a činžovních domů 
pro úředníky a důstojníky v Chustu, tzv. Masarykovy kolonie. 
Soutěž vypsalo Ministerstvo veřejných prací v Praze. Pozemek pro 
ústřední výstavbu rodinných a činžovních domů v Chustu byl 
zakoupen městem při komunikaci spojující tržiště s budoucí 
železniční zastávkou (ul. Krásná). Soutěžní projekty posuzovaly 
komise Ministerstva veřejných prací v Praze a Zemského úřadu v 
Užhorodě. 

Tuto soutěž vyhrál arch. Jindřich Freiwald, Kotěrův žák, za 
návrh typových dvojdomků a zastavovacího plánu netradičním 
způsobem – koncepce s variantou otevřených bloků. Na pozemku 
pro výstavbu Masarykovy kolonie se již uvažovalo o zavedení 
vodovodu a kanalizace. V regulačním plánu naproti kolonii ve 
výhledu deseti let byla plánována realizace gymnázia. 

Z místních zdrojů 
Byty v kolonii 1 +2, 1 + 3 pokoje jsou dispozičně řešeny již s 

předsíní, koupelnou, WC a komorou. Jedná se o typizované sekce 
2–3 podlažních dvojdomků (původně celkem 43) a 2–3 podlažních 
řadových činžovních domů (blok). 0 sklepních prostorách se 
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neuvažovalo z důvodu zvýšené hladiny spodní vody v této oblasti. 
Jednotná dispoziční typizace se uplatnila ve variantách řadových 
domků i rohových sekcí. 

 

 
 
Domy v Masarykově kolonii v Chustu. (1927). 
 
Architekt Jindřich Freiwald použil tradiční místní stavební 

materiál – kámen, dřevo, štěrkopísek a keramickou krytinu. 
Zároveň optimálně uplatnil motivy z lidové architektury. Sokly 
budov jsou kamenné, cihlové zdivo přízemí má břizolitovou 
omítku, první patro obvykle tvoří dřevěné roubení. Pouze u 
činžovních bloků, 2–3 podlažních, je zachována omítka a vysoké 
štíty s náznakem hrázděného zdiva. Veškerá okna ve fasádách mají 
bílé štukové orámování, kulatá okna příslušenství je mají také a 
tvoří barevný kontrast s tmavým roubením. 

Místní materiál a prvky lidové architektury jsou uplatněny u 
vstupů do jednotlivých bytů, kde předsunuté kamenné sokly s 
několika žulovými stupni jsou vlastně vyrovnávacími schody 
daného terénu. 
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S ohledem na světové strany jsou jednotlivé vstupy řešeny ve 
variantách jako: zděné pilířky s dřevěnou pergolo; přístřešky na 
konstrukci dvojitých ozdobných (vyřezávaných) dřevěných 
sloupků; žudro v rizalitu s lomenicí a kabřincem. 

Tyto motivy vstupů, předzahrádky se zelení a květinami 
obohacují celkový vzhled jednotlivých bloků po stránce estetické a 
praktické, čímž vytvářejí útulný domov obyvatelů kolonie. U 
některých vnitřních bloků kolonie ve formě rizalitu s žudrem jsou 
použity trojúhelníkové dřevěné štíty – lomenice – s ozdobnými, 
šikmo kladenými prkny, které jsou ukončeny vysunutou 
půlkuželovou kuklou tzv. kabřincem. Štíty u mansardových pokojů 
(rohové sekce) jako lomenice mají tvar obdélníkový s trojicí 
malých oken a jsou ukončeny polovalbou a římsou. Štíty u 
rohových sekcí činžovních bloků jsou bohatě zdobeny motivem 
lidové architektury. 

 
Lidově „česká kolonie“ 
Uvnitř areálu Masarykovy kolonie, na dvorcích mezi bloky, 

jsou umístěny technické objekty (transformace, vodárna, dřevníky) 
a také dětské hřiště. Výstavbu celé Masarykovy kolonie – místními 
lidmi zvanou „česká kolonie“ – provedla v letech 1924–25 firma 
Freiwald a Bohm, která realizovala také několik různých objektů v 
tomto regionu. Měla dostavět v Chustu Nemocenskou pojišťovnu a 
nový Slovanský dům podle soutěžního návrhu (kulturní dům, kino, 
restaurace). 

Na pozemcích v ul. Dobrjanského za bývalým evangelickým 
hřbitovem byla postavena roce 1934 obytná čtvrť, tzv. Malá česká 
kolonie pro zaměstnance Státní nemocenské pojišťovny a Státní 
banky. Byly to samostatné jednopodlažní rodinné domky se 
sedlovou střechou, krytinou z eternitových šablon a se zahrádkou 
za domem. Na jedné straně ulice bylo postaveno celkem pět domků 
a na druhé straně tři. Tyto stavby realizovala Společnost stavitelů v 
Plzni, filiálka Chust – firma Mandaus. 

Ve výhledovém plánu se ve II. etapě uvažovalo o dostavbě 
severní poloviny kolonie podél Krásné ulice. Na kolmé symetrále 
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kolonie toto čtvercové náměstí s kruhem uzavírá moderní objekt 
gymnázia (1933). V budově gymnázia sídlí od roku 1945 základní 
škola č. l. Nové gymnázium bylo zřízeno asi před deseti lety 
rekonstrukcí bývalé věznice a okresního soudu, kde byl odsouzen a 
vězněn i Nikola Šuhaj. 

 
Dnešní stav 
Existovala ještě řada projektů, které čekaly na realizaci nebo 

na dokončení. Avšak krizová třicátá léta znemožnila jejich 
dokončení nejen v Chustu, ale i po celé Podkarpatské Rusi. V době 
sovětské totality byla Masarykova kolonie v Chustu prohlášena 
chráněnou rezervací předválečné československé architektury. 
Objekty byly opravovány, avšak také upravovány. O tomto 
problému a havarijním stavu „české“ kolonie jsem jednal v roce 
1993 s hlavním architektem města. Na území bývalé Podkarpatské 
Rusi (nynější Zakarpatské oblasti Ukrajiny) se nachází mnoho 
staveb z období Československa, jež jsou vedeny jako chráněné 
architektonické památky a stále udržovány v dobrém stavu. 
Masarykova kolonie v Chustu však mezi ně nepatří. Po rozpadu 
SSSR celá kolonie kvůli nedostatku finančních prostředků na 
údržbu postupně chátrá, místy vykazuje dokonce havarijní stav. 

 
Literatura: Jindřich Freiwald: Naše stavby (1928) 
 

 
Хуст. 1930 р. 
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STANICA, АKÚ SUSEDOM MÔŽEME IBA ZÁVIDIEŤ  
 
Slovensko-ukrajinské hranice zažívajú každý deň poriadny 

nápor našich občanov. Tí smerujú na východ predovšetkým za 
výhodnými nákupmi. Takmer všetkého: textilu, obuvi, alkoholu, 
hračiek, cigariet, cukroviniek, kávy... Hranice prekračujú osobnými 
automobilmi a autobusmi. Potom ich cesta vedie na obrovské 
trhovisko. Možno, že časťz týchto vyznávačov nákupnej turistiky si 
všimne zaujímavú budovu, dominujúcu pri železnici. Je to nová 
stanica, ktorá rozhodne dnes patrí medzi najkrajšie v Európe. Ešte 
nie tak dávno tu stála nevzhľadná budova, podobná všetkým 
provinčným staniciam na Slovensku, postavených za Rakúsko-
Uhorska. 
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Prehliadka novej železničnej stanice je skutočne zaujímavá. 
V hlavnej priestrannej hale je dokonca umelecky stvárnený 
vodotrysk, ku každému nástupišťu vedie výťah (!) pre imobilných 
cestujúcich, v objekte je ešte filiálka banky, prvotriedna 
reštaurácia, hotel, zdravotné stredisko prvej pomoci... Všetko 
nablýskané a ligotavé. Čisto ako v nemocnici. 

Za sprievodcu po stanici sme si vybrali toho 
najpovolanejšiehojej náčelníka Jurija Stepanoviča Totha.„Užhorod 
síce nepatrí medzi významné ukrajinské železničné uzly, ale novú 
železničnú stanicu si zaslúžil už dávno. Pôvodne sa s výstavbou 
malo začať pred olympiádou 1980 v Moskve, ale zrejme chýbali 
finančné prostriedky. So stavbou sa začalo až v roku 2004, teda 
presne o sto rokov neskôr, ako dali do užívania pôvodnú železničnú 
stanicu. 

Túto novú nádhernú budovu, respektíve komplex budov, do 
ktorého začlenili aj vynovený pôvodný staničný objekt, dokončili 
za jedenásťmesiacov. Vo dne v noci tu pracovalo približne tisíc 
ľudí naraz. Strecha celého komplexu je z rakúskeho materiálu, 
niečo sme zakúpili v Poľsku, tam, kde je kameň tak to je náš 
ukrajinský a všetky rúry a potrubia sú z čistej medi. 

Na stanici pracuje 210 ľudia ročne ňou prejde asi 
poldruhamilióna cestujúcich," povedal nám Jurij S. Toth. 

V hlavnej hale stanice je jedna zvláštnosť. Je ňou expozícia 
bývalého ministra dopravy Ukrajiny Georgija Nikolajeviča Kirpu, 
pozostávajú ca z jeho uniformy, rôznych vyznamenaní, fotografií a 
osobných vecí. Práve z iniciatívy tohto muža, ktorý svoju 
profesionálnu kariéru začal ako dispečer na železničnej stanici v 
Čope a cez generálneho riaditeľa Ukrajinských železníc to dotiahol 
až na ministra dopravy a spojov Ukrajiny. Žiaľ, ako profesionál-
železničiar nedokázal uniesť všetky politické tlaky v súvislosti s 
tzv. oranžovou revolúciou a v roku 2007 spáchal samovraždu... 
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Užhorod má priame železničné spojenie s Moskvou, 

Kyjevom, Odesou a ďalšími ukrajinskými oblastným mestami. V 
zime je zosilnená doprava z Kyjeva a Charkova v súvislosti s tým, 
že cestujúci z Užhorodu pokračujú autobusmi do Vysokých Tatier, 
v lete naopak, viac vlakov smeruje na juhovýchod do Odesy k 
Čiernemu moru. Podlä náčelníka užhorodskej železničnej stanice 
Jurija Totha nič nebráni tomu, aby existovala osobná železničná 
doprava z Užhorodu do Košíc po širokorozchodnej trati cez 
Maťovce a odtial pokračovali, napríklad, vlakmi do Tatier, či 
Bratislavy! Nuž, to je asi ešte stále hudba budúcnosti, rovnako ako 
maťv každom velkom meste v Európe takú železničnú stanicu, akú 
majú v ukrajinskom Užhorode... 

 
Vladinír MEZENCEV  

Foto: autor a archív 
 

“Wagon express“, 3/2008
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VZPOMÍNKOVÉ AKCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH 
KRAJANŮ V ZAKARPATSKÉ OBLASTI 

 
V pátek 28. října 2022, kdy Česko slaví Den vzniku 

samostatného československého státu, zorganizovaly Klub T. G. 
Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov a Rusínský 
kulturní klub několik vzpomínkových aktivit 

V Užhorodě byly v rámci vzpomínkové akce položeny kytice 
u bust T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. V Perečíně byly pak 
odhaleny tři pamětní tabule: 

První na počest Júlia Komárka (1892-1955), českého 
zoologa, člena Akademie věd ČSR, který ve městě žil a působil. 

Druhá odhalená pamětní tabule je věnována Jaroslavu 
Hubálkovi (1859-1929), českému biologovi, který po první světové 
válce pracoval na lesní správě v Tuřích Remetách, Perečíně a 
Poroškově. Jaroslav Hubálek velmi pozitivně popisoval přírodu 
dnešní Zakarpatské oblasti. 

Třetí tabule patří Bohuslavovi Nosákovi-Nezabudovi (1818-
1877). Nezabuda byl slovenský kněz, básník, překladatel a 
publicista, který za Rakouska-Uherska navštívil území dnešní 
Zakarpatské oblasti a na základě své návštěvy vydal publikaci Listy 
z neznámé země. V této publikaci popsal život tehdejších obyvatel 
oblasti. 

Kromě členů výše zmíněných spolků se vzpomínkových akcí 
zúčastnili místní obyvatelé a ředitel Odboru kultury, národností a 
náboženství Zakarpatské oblastní vojenské správy, pan Oleksandr 
Ljach. 

 
 
Генеральне консульство ЧР у Львові, 14.11.2022р. 
www.mzv.cz/lvov 
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ČRIEPKY ZO ŽIVOTA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA  
 
Paed Dr. Erika Fajnorová 
 
Mnohé myšlienky Pavla Jozefa Šafárika sú stále aktuálne, 

nadčasové.V súčasnosti sa záujem mladých ľudí a žiakov 
o osobnosti literatúry aj históriu dostáva do úvozu. Neznalosť 
blízkych reálií a osobností, ktoré pomáhali formovať dnešok, je 
možné zvrátiť používaním nových foriem a metód vyučovania. 
Život a dielo Pavla Jozefa Šafárika, významnej osobnosti dejín 
Slovákov i Slovanov môže inšpirovať aj súčasníkov. 

 O jeho živote, ideách a diele je možné písaťz rôznych uhlov 
pohľadu.„Hoci pochádzal zo slovanských rodičov a vyrástol medzi 
Slovanmi, predsa až do svojho šestnásteho roku nepoznal a nevážil 
si ani svoj národ ani svoju materinskú reč, pretože školská výchova 
a vyučovanie v Uhorsku už tradične smerovalo k vyničeniu 
slovanskej národnosti, až kým sa mu náhodou dostala do rúk česká 
rozprava pražského profesora JosefaJungmanna o cene 
materinskej reči a národnej vzdelanosti a tá ho dojala veľmi 
hlboko...“ (VLASTNÝ ŽIVOTOPIS 
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1474/Safarik_Safarik-o-
sebe/1#ixzz6xf7dOgRy) 

 Šafárik sa narodil 
v malom domčeku 
v dedinke Kobeliarovo. 
Dodnes stojí a stal sa 
múzeom. Aký osud mal 
vzdelanec, ktorý už ako 
dieťa čítal bibliu? Po získaní 
riaditeľského postuna 
kráľovskom gymnáziu v 
Novom Sade, kdeje 
považovaný za  „inovátora“ 
školského systému v Srbsku, 
(toto miesto získal ako 
najmladší z účastníkov 
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konkurzu),žije ďaleko od svojho rodiska (neskôr v Prahe) ešte 
ďalších 42 rokov, no nikdy sa mu nepodarí prísť opäť nazad do 
rodného kraja. 

 
Šafárikove pracovné zaradenie a oblasti, ktorým sa 

venoval,boli pestré. Bol jazykovedec, zakladateľ modernej 
slavistiky,  mimoriadny profesor Slovanskej filológie v Prahe, 
pedagóg, vychovávateľ, reformátor školstva, riaditeľ 
novozriadeného kráľovského gymnázia gréckej pravoslávnej obce 
v Novom Sade,  riaditeľ Univerzitnej knižnice v Prahe, prekladateľ, 
historik, novinár, redaktor, básnik, literárny teoretik, etnograf, 
národovec, Kliesnil cestu novým názorom na literatúru, 
presadzoval jej aktívny vzťah k životu, ľudovej kultúre. Položil 
vedecké základy slavistiky. Zaslúžil sa o rozvoj slavistiky, 
vedeckého bádania, školské reformy, budovanie slavistických 
katedier a vydávanie prameňov. Bol za úzke vzťahy medzi Čechmi 
a Slovákmi.Vtedajší štátny rakúsky minister knieža Kolovrat 
nazval Šafárika„hviezdou prvej veľkosti v slovanskom svete“. 

 Ešte počas vysokoškolských štúdií ma zaujali jeho 
myšlienky: „Život človeka sa skladá z troch tretín okamihov. 
V jednom cítiť, v druhom myslieť, v treťom konať je povolené 
človeku. ... Kto jeden okamih premrhá, aby druhým tým dlhšie 
a bohatšie plytval, podvádza sa nemilosrdne, lebo sa pripravuje 
o tretinu života, ktorá sa mu nikdy viac nenavráti.“„Dobré so zlým, 
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pravdu s nepravdou neporovnáš, nespojíš, nezjednotíš. Jedno 
z nich ostať, druhé prestať musí.“„Je už čas zvrchovaný, aby sláva 
našich otcov zažiarila z tmy; aby sa potomok prestal hanbiť za - 
verných a statočných predkov, aby nimi prestal pohŕdať. 
Nezháňajme sa v cudzine za tovarom, ktorého máme doma 
dostatok. Cudzí tovar – planý tovar.“ 

Citáty, zámerne „vytrhnuté z kontextu“, ktoré majú 
všeobecnú platnosť, sa nachádzajú v diele vysoko špecifickom, 
ktoré vzniklo z korešpondencie k téme prozódia: Počátkové 
českého básnictví, obzvláštěprozodie(Bratislava 1818).Aj keď 
nepoznáte podrobnosti o jeho živote a diele, ak začnete skúmať 
jeho slová, vety, precítite ich hĺbku a nadčasovosť. A ak si nájdete 
čas a naštudujete si viac o jeho súkromí a o tom, čo všetko dokázal, 
pochopíte, že jeho dielo má obrovskú cenu. V súčasnosti snáď 
neexistuje človek, ktorý by mal taký potenciál a okruh záujmov, 
v ktorých by bol fundovaný profesionál, ako bol Šafárik.  

Dovolím si ukončiť tento krátky text ešte jedným citátom 
z korešpondencie Pavla Jozefa Šafárika priateľovi profesorovi 
Michailovi Petrovičovi Pogodinovi. List z 2. marca 1845 je 
dôkazom toho, že Šafárikovou motiváciou urobiť niečo pre iných 
(aj budúce generácie) určite neboli finančné benefity:„Štúr v 
Bratislave má vraj už koncesiu na Slovenské noviny v rukách: no 
predsa nepokladám to ešte za isté, lebo od Štúra som ešte nič 
nedostal. Verejná tlač nás často klamala. Na poli slovanskej 
literatúry badať kde-tu, ale najmä v Čechách, nový, väčší ruch. 
Naša Matica rastie zo dňa na deň a chystá sa vydanie niekoľkých 
veľkých diel. Tlačí sa moja Staročeská gramatika. Honorár za ňu – 
môžem, pravda, iba od Boha očakávať.“ 

(Zdroj: Pogodinovi: 
 https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1485/Safarik_Z-listov/6) 
Ak teda Šafárik nepracoval iba pre osobné blaho a blaho 

svojej rodiny, ak si bol vedomý, že robí viac a jeho práca bola 
nedocenená, isto môže spokojne odpočívať vo večnosti. Jeho dielo 
bolo ocenené jeho vzdelanými súčasníkmi aj nasledujúcimi 
generáciami. Jeho práca mala zmysel a k tomu „honoráru od Boha“ 
patrí aj naša úcta a spomienky. 
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FOTO KOBELIAROVA: Erika Fajnorová 
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                                                                Юлія Юсип-Якимович,  
                                                                 Олена Шимко 

                
ШАФАРИК  ТА  СЛОВ’ЯНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ 
 

Слава тобі, Шафарику, 
Вовіки і віки! 

Що звів єси в одне море 
Слов’янськії ріки 
Тарас Шевченко 

 
Павло Йозеф Шафарик (1795 – 1861) – видатний 

вчений-славіст, діяч чеського та словацького національного 
відродження, один з просвітителів слов'янських народів, 
частина котрих  перебувала у складі Австро-Угорської імперії. 
Словак за походженням,  - народився в селі Кобелярове, тепер 
Словаччина - у сім'ї протестантського пастора-вчителя. предки 
якого належали до "Чеських братів", вигнаних із Богемії.  П. 
Шафарика виховували на збережених у родині гуситських 
традиціях. У 1815-1817 роках навчався в університеті в Єні, у 
1817-1819 роках працював приватним викладачем, з 1819 по 
1833 роки був директором гімназії у місті Нови-Сад.  За 
підтримки чеських патріотів П. Шафарик переїхав до Праги, де 
прилучився до національного руху. У 1836-1847 роках 
працював книжковий цензором, а з 1848 року директором 
бібліотеки Празького університету.  

П.Й.Шафарик – один з ініціаторів скликання 
Слов'янського конгресу Празі в 1848 р.  

Павло Йозеф Шафарик увійшов до історії культури як 
поет, історик, етнограф і славіст, при цьому не варто забувати 
й про філософські аспекти його наукових доробок, 
незважаючи на те, що він не залишив цілісної філософської 
системи. Філософське усвідомлення П.Шафариком своєї 
слов’янської приналежності відбувалося в умовах зростаючої 
полеміки двох самодостатніх філософських ідей – західництва 
і слов’янофільства. На тлі останньої виникла ідеологія 
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слов’янської культурної єдності. Попри усю, здавалося б на 
перший погляд, нереальність сценарію культурного 
слов’янського об’єднання, про можливість якого писали 
словацькі, чеські, будителі слов’янського відродження, 
зусиллями Шафарика, Коллара, Караджича, Копітара була 
створена атмосфера можливості досягнення практики 
культурної єдності, а багатьом сучасникам досягнення цієї 
мети здавалося цілком реальним. 

Першою  науковою працею П. Й. Шафарика вважається 
«Історія слов'янських мов та літератур  всіма наріччями» / 
«Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen 
mundarten» (1826 р.). Вона пронизана ідеалізацією первісного 
слов'янства, набула широкої популярності в Центрально - Східній 
Європі.  

У цій праці П.  Й Шафарик підкреслює, що стародавня 
історія слов’ян, як і інших народів, невідома, висловлює 
припущення, що слов’яни з давніх- давен ховалися під різними 
назвами. Вчений навів свідчення про слов’ян із джерел V – VII 
ст., вважаючи, що їх сліди можна віднайти вже в V ст. до н.е. 
Торкаючись релігії, побуту, культури, мови слов’ян, у тому 
числі слов’ян Тисо-Дунайського басейну, він висловив 
переконання, що слов’яни  мали розвинуті ремесла, торгівлю, 
міста, жили патріархальними сім'ями. Після появи “Історії 
слов’янської мов і літератур  всіма наріччями” П. Шафарика 
слов’янство з наукового об’єкту стає суб’єктом європейської 
політики, що давало підстави офіційному Відню розглядати 
чеське і словацьке питання як проблему російської “п’ятої 
колони”. 

У двотомній праці «Slovanské starožitnosti»/ «Слов'янські 
старожитності» (том I видано в 1837 році) П. Й. Шафарик 
виклав відомості про походження, історію, географію 
розселення древніх слов'ян, звичаї, традиції тощо, показав роль 
слов'ян в історії Європи. Для висвітлення проблем походження 
слов’ян, їх розселення і початкового етапу історії він залучив в 
основному свідчення античних письменників, 
західноєвропейських хроністів,  літописців, фольклорний 
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матеріал: пісні, легенди, прислів’я, приказки. Крім того, було 
проведено порівняльно-історичний аналіз географічних і 
топографічних назв, що побутують у слов’ян. Наприклад, П. 
Й. Шафарик підкреслив схожість місцевих назв, зокрема, назв 
річок і озер, у Паннонії, Прикарпатті, Росії.1        
Використовуючи найбагатший матеріал античних і західних та 
східних середньовічних джерел, П. Й. Шафарик ретельно 
досліджує оточення, в якому жили слов'яни, їх побут, 
вірування, наводить величезну кількість відомостей з 
історичної географії, етнічного складу племен, що населяли в 
ті далекі Східні часи. У праці міститься багато матеріалу з 
історії слов'янства, інтерес до багатої спадщини якого 
прокинувся у дослідників XIX століття.  

П. Й. Шафарик у цій праці обгрунтував індоєвропейське 
походження слов’ян, показав їхній внесок у світову історію. 
Дослідження вченого, що сприймалося як енциклопедія 
слов'янознавства, після перекладу європейськими мовами 
принесло йому заслужену славу. 

У «Слов'янських старожитностях» П. Й. Шафарик 
характеризує взаємозв'язок між миролюбством слов'ян та 
війнами. Він пише: «Висота і ясність місця, яке займає той чи 
інший народ в історії людства, визначаються не лише 
кількістю перемог та кривавих битв; перед престолом Судді, 
що був вище нашого нестійкого розуму, мають цінність 
домашні чесноти. Якщо слов'яни, люблячи свою батьківщину, 
землю, господарство, ремесла і купецьке життя, не тинялися зі 
зброєю в руках по світу, а натомість зносили багато утисків 
чужинців, то вони зберегли таким чином як себе, так і свою 
прекрасну, перетворену власноруч на плодоносний сад 
батьківщину для нас, своїх нащадків, і через нас – для 
людства...»2. 

                                                            
1 Павло Пеняк. Павел Йозеф Шафарик про слов’ян Єропи //  
dspace.uzhnu. edu.ua  › jspui › bitstream › 
2 Hanu Josef. Pavel Josef Safarik V Zivote I Spisach: Ke Stoletym 
Narozeninam Jeho / Josef Hanu. – Biblio Bazaar, 010. – S. 68-69. 
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У 1842 р. Павло Шафарик видав «Slowanský národopis», 
надрукований в 1843 році. Книга “Слов’янський народопис” 
заклала основи слов’янської етнографії і користувалася 
великим успіхом – витримала три видання.  

У праці П. Й. Шафарик виклав етнографічні відомості 
про слов'янські народи, межі розселення, їх чисельність, 
описав особливості слов'янських мов і діалект їхню 
класифікацію. Етнографічна карта – «Слов’янські землі» –  з 
цього видання набула величезної популярності. З різними 
доповненнями ця етнографічна карта перевидавалася у 
німецькомовних, а згодом французьких довідкових та 
навчальних виданнях. Зокрема, саме за картою П. Й. 
Шафарика відображено слов’янські землі на етнографічній 
карті Європи у німецькому навчальному атласі Бергауза 1847 
року. Аналогічно виглядають ареали проживання народів і на 
французькій «Етнографічній карті Росії» 1852 року. 

У 1842 році побачила світ праця ”Слов'янська 
етнографія” –  твір, у якій робиться спроба розмежувати 
слов’янські території на основі даних мови і етнографічних 
особливостей, створено першу в науковому світі етнографічну 
карту слов’ян. Тут містились дані з історії, культури, 
статистики слов’янських народів, карта розповсюдження 
слов’янських мов і діалектів (до цього такої карти не існувало). 
Вважаючи мову відображенням ”національного духу”, 
П.Й.Шафарик відводив їй першочергову роль у національному 
відродженні. 

У 1858 р. П. Й. Шафарик опублікував ґрунтовну працю 
«Про походження і батьківщину глаголиці». На початку своєї 
праці  у «Міркуванні першому» П. Й. Шафарик зазначав: «Я 
два рази викладав питання про початки і давність глаголиці: 
спочатку в журналі Чеського Музею (1852 р.), потім в 
особливій праці Hlaholské památky 1853 р.; але повинен 
повернутися до нього третій і вже в останній раз. Нові 
відкриття і тривале вивчення вимагають перевірки всього 
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зробленого»3. На користь більшої давності глаголиці П. Й. 
Шафарик наводить такі аргументи:  

1) імовірно, що кирилицею спочатку називали 
глаголицю, а назва глаголиця виникла з часом. Переконливим 
доказом цього може бути пізня кирилична копія (ХУ ст.) 
«Книги пророків» з новгородського оригіналу 1047 p., в якій 
переписувач, священник Упир Лихий, залишив запис, 
зроблений у 1499 р.: переписував «книгы си# ис 
коуриловицh». Цієї  помітки не було б зроблено в 
кириличному рукописі, якби переписувач користувався 
графічно подібним оригіналом. До того ж, у копії Упиря 
Лихого є чимало нетранслітерованих глаголичних букв і цілих 
слів. Оригінал написаний глаголицею, а зазначено 
«коуриловицєю» (кирилицею) в давнину називали глаголицю; 

2) особливості накреслень глаголичних букв більше 
свідчать про їх штучне утворення, саме глаголицю легше 
уявляти «актом індивідуальної творчості». Кирилиця виникла 
пізніше від глаголиці, вона більш удосконалена, має струнку 
систему букв для йотованих голосних.  

Окремі букви, які не мають відповідників у грецькому 
алфавіті, кирилиця запозичила з глаголиці, змінивши їх 
рисунки відповідно до свого стилю. Так, юси у глаголиці 
складаються з двох компонентів, а в кирилиці вони цю чіткість 
втратили;  

3) на територіях Великої Моравії та Паннонії, де 
проходила місіонерська діяльність Кирила та Мефодія і 
здійснювалися перші переклади богослужбових книг, були 
знайдені пам'ятки, написані лише глаголицею, а не кирилицею 
(не виявлено жодної глаголичної пам'ятки східнослов'янської 
редакції); 

4) наявність кириличних текстів, написаних на 
пергаменті, з якого був попередньо змитий глаголичний текст, 
зокрема, кириличний текст нанесений поверх глаголичного у 

                                                            
3 Шафарик П. Й., О происхождении и родине глаголитизма, Москва. 
-  1858, c. 2. 
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пам'ятках-палімпсестах Боянський палімпсест ХІІІ ст. та 
Середньоболгарський рукопис ХІІ ст. Між тим, не зафіксовано 
палімпсестів, де б глаголичний текст був нанесений поверх 
попередньо змитого кириличного; 

5) мова глаголичних пам’яток більш архаїчна, ніж мова 
кириличних; 

6) граматик Чорноризець Храбр у праці «Про письмена» 
зазначає, що Костянтин і Мефодій створили азбуку, яка не має 
аналогів у світі. Такою є глаголиця, оскільки кирилиця має 
багато спільного з грецьким унціалом торжественних книг; 

7) проникнення глаголичної писемності у Хорватію у ХІІ 
ст. можливе було тільки через Паннонію. Оскільки в цей час 
більшість слов’янського світу вже перебувала під забороною 
літургії слов’янською мовою,  глаголиця могла потрапити у 
Паннонію тільки з місією Костянтина та Мефодія; 

8) орфографічні особливості Київських глаголичних 
листків – єдиного рукопису, який сягає Х ст. — свідчать про 
його західнослов’янське походження.  

Отже, за припущенням П. Й. Шафарика, глаголична 
азбука була складена для слов'ян Моравії і Паннонії, де 
здійснювали свою місіонерську діяльність  Костянтин і 
Мефодій. Звідси найдавніші глаголичні рукописи 
поширювалися на південь і південний схід, до Болгарії, Сербії 
тощо. 

Протягом 40 – 50-х років ХІХ ст. у коло наукових 
інтересів  

П. Й. Шафарика потрапляє дослідження історії 
слов’янського права: спільність багатьох правових інститутів і 
звичаїв різних слов’янських народів дослідник розглядав як ще 
один доказ історико-культурної єдності слов’ян.  

Праці Шафарика зіграли велику роль у розвитку 
слов'янознавства, у посиленні відчуття слов'янської спільності.  
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ОПАЛЮВАЛЬНІ СПОРУДИ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН 
ЗАКАРПАТТЯ Й  СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ 

 
Павло  Пеняк  

 
Як відомо, заселення слов’янськими племенами 

Центральної й Південно-Східної Європи належить до 
найвизначніших подій всесвітньої історії середини І тис. н.е. 
Одним із історико-географічних регіонів, що був освоєний 
нашими предками, які рухалися на захід, було Верхнє Потисся. 
Територія, яка входить в історико-географічне поняття Верхнє 
Потисся, розташована в північно-східній частині Карпатського 
басейну і охоплює Закарпатську область України, Кошицький і 
Пряшівський самоврядні краї Словаччини, область Саболч-
Сатмар-Берег Угорщини, Сату-Марський й Бая-Марський 
повіти  північно-східної Румунії. Відтворення історичного 
процесу названого регіону нерозривно пов’язано з проблемою 
дослідження окремих сторін матеріальної й духовної культури 
слов’янських племен не тільки на території їх прабатьківщини, 
але також і на її окраїнах. 

За останні роки значно поповнилася джерельна база по 
вивченню матеріальної й духовної культури давніх слов’ян  
Верхнього Потисся другої половини І тис.н.е., з’явилося ряд 
вагомих публікацій (монографій, збірників наукових праць, 
статей) із розглядуваної тематики. Загальновідомо, що 
слов’янські артефакти Східної Словаччини і Закарпаття досить 
добре вивчалися спеціалістами, вони на належному рівні 
висвітлені в історіографії (В.Будінскі-Крічка, Й.Береш, 
Я.Пастор, К.Бернякович, В.Котигорошко, С.Пеняк та ін.). У 
той же час дослідженню слов’янської проблематики в 
Угорщині не приділялося значної уваги. В цьому плані поява 
монографії Є.Сімонової про аналогічні старожитності на 
території північно-східної Угорщини, яка входить до складу 
Верхнього Потисся, дещо покращила ситуацію [7]. На 
території північно-східної Румунії (Трансільванії) масштабні 
археологічні дослідження проводив І.Станчу, який розкопував 
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ряд слов’янських об’єктів, зокрема, поселення VI – IX ст. біля 
с. Лазурь Сату-Марського повіту. Завдяки цьому на 
археологічну карту було нанесено понад 20 нових 
місцезнаходжень [12].          

Метою статті є характеристика опалювальних споруд як 
одного з найбільш важливих елементів житлового будівництва 
слов’янського населення Верхнього Потисся другої половини І 
тис.н.е., розкриття особливостей їх розміщення, 
функціонування, конструкції протягом двох хронологічних 
періодів: VI-VII і VIII-IX ст.      

На середину І тис. н.е. в результаті консолідації 
ранньослов’янських племен на території Східної й 
Центральної Європи утворилися три групи племен, яким 
відповідали колочинська, пеньківська і празька культури. Нас, 
безперечно, цікавлять артефакти останньої, територія 
поширення яких охоплює і Верхнє Потисся. Однією з 
найбільш характерних ознак, які виділяють її серед інших 
слов’янських і неслов’янських культур, є підквадратні 
напівземлянкові житла з печами-кам’янками. Слов’янською 
ознакою є також глиняні склепінчасті печі, низ яких вирізаний 
в материку чи в материковому останці. Впливом слов’ян 
можна вважати і відкриті вогнища, що робилися на глиняних 
останцях чи на штучно зроблених глиняних вимощеннях [5, с. 
118; 8, с. 219-226: 266-269].   

Протягом VI – VII ст. слов’яни, які заселили Карпатську 
улоговину, використовували декілька типів опалювальних 
споруд. Це печі-кам’янки,  відкриті вогнища, глинобитні печі. 
За кількістю таких об’єктів на Закарпатті найбільше виявлено 
відкритих вогнищ (12), далі за кількістю йдуть глинобитні печі 
(9) й печі-кам’янки (5) [3, с. 95]. Картографування типів 
слов’янських жител, проведене російською дослідницею 
І.Русановою, показало, що на всій території поширення 
старожитностей празької культури, крім межиріччя Вісли й 
Одера, провідною формою житла була квадратна 
напівземлянка з піччю-кам’янкою, рідше з глиняною піччю, 
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вирізаною в материковому останці [6, с.116]. Остання в VII – 
IХ ст. особливо часто зустрічається у Верхньому Потиссі.     

В археологічній літературі прийнято, що при описі 
опалювальних споруд вказуються розміщення печі в житлі, 
розмір по периметру стінок, матеріал, із якого вона 
споруджена, розмір черіня печі та його конструкція, орієнтація 
устя печі. Як правило, печі, що були досліджені на Закарпатті, 
розміщалися в одному з кутів житла, в окремих випадках біля 
однієї зі стінок. Наприклад, вогнище напівземлянки в с. 
Зняцево Мукачівського району знаходилося посередині східної 
стінки житла [3, с. 22]. Печі, що були складені з каменів на 
рівні долівки, мали прямокутну, овальну, рідше 
підковоподібну форму. Їх розміри коливалися в середньому від 
0,8 – 0,9 до 1 – 1,2 м. Мінімальна площа, що була зайнята під 
опалювальною спорудою, становила 0,7 х 0,5 м, максимальна  
-  1,2 х 0,9 м [4, с. 210 - 211]. Нижня частина викладалася із 
великих плитчатих каменів, а верхня  –  із дрібних. Піч 
споруджувалася без використання будь-якого сполучного 
матеріалу, хоч інколи щілини між каменями замазувалися 
глиною або забивалися пошкодженими фрагментами кераміки 
чи дрібними каменями. Черінь печі за формою був округлий 
або овальний, материковий, лише зрідка підмазаний або 
викладений плитчатими каменями. 

Дно вогнища могло знаходитись на долівці житла 
(Зняцево, Руські Комарівці) або в неглибокому округлому 
заглибленні (Холмок, Червеньово). Для збереження тепла 
вогнище обкладалось каменями, рідше вони вмуровувалися в 
його основу. Черінь глиняних печей знаходився на підмазаній 
долівці житла (Червеньово), але зафіксовані випадки його 
розміщення і на материковому останці (Федорово). 
Встановлено, що місце розташування опалювальної споруди 
залежало від її типу. Печі-кам’янки і глиняні печі здебільшого 
знаходилися в одному із кутів житла навпроти входу до нього 
(Ужгород-Радванка, Червеньово), відкриті вогнища  –  в центрі 
житла або біля однієї з бокових стінок (Холмок, Зняцево) [4, c. 
211].    
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У деяких житлах на долівці зафіксовані передпічні ями 
овальної або округлої форми діаметром 0,6 – 0,8 м, глибиною 
0,12 – 0,15 м. Через глибоку оранку верхні частини печей, як 
правило, не збереглися, але думається, що вони мали 
відповідне склепіння. Топочна камера перекривалася 
великими плоскими каменями або склепінням, що було 
зроблено з невеликих каменів. Сировиною для спорудження 
печей слугував головним чином андезито-базальт та пісковик. 
Цих порід каменю достатньо на Закарпатті, про що свідчить 
велика кількість оброблених і необроблених каменів поряд з 
розвалами печей та вогнищ. Якщо брати в цілому, то каменів у 
конструкції опалювальних споруд жител цієї групи було 
менше, ніж у печей більш пізніх жител. Отворів-димоходів у 
таких печах не засвідчено, дим виходив через топочний отвір. 
У одному житлі могли існувати по дві опалювальних споруди  
-  піч-кам’янка і відкрите вогнище (такі випадки зафіксовано 
на слов’янських поселеннях біля с. Галоч Ужгородської ОТГ 
та Берегова (урочище Верке). Інколи печі або вогнища 
виносилися поза житло (Ужгород-Радванка, Червеньово, 
Холмок) [3, c. 96]. Ймовірно, що ними користувалися в літній 
період.     

У розвалах окремих печей-кам’янок засвідчено глиняні 
яйцеподібні бублики, названі археологами ”хлібцями”. 
Переважна більшість наукової спільноти дотримується думки, 
що вони використовувалися для спорудження склепіння печей 
як своєрідний будівельний матеріал. На наш погляд, більш 
аргументованим поясненням є визнання за ”хлібцями” 
символічного навантаження, пов’язаного з культом 
урожайності, який характерний для землеробських племен.  

На ранньослов’янських поселеннях Східної Словаччини 
єдиним типом жител були напівземлянки з пічками-
кам’янками і відкритими вогнищами, викладеними камінням. 
Кам’янки, як правило, знаходилися у північно-східному чи 
північно-західному куті житла, у деяких випадках вони мали 
предпічну яму. Вони однотипні, прямокутні чи квадратні у 
плані, складені із дрібних чи крупних каменів без 
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скріплюючого розчину. Як підкреслює чеський археолог 
Л.Скружний, кам’янки споруджувалися на рівні долівки, іноді 
знаходилися в заглибленні чи їх черінь був припіднятий над 
долівкою на 0,15 – 0,30 м [11, c. 252]. Кам’янки доживають на 
території Східної Словаччини до кінця ХІІ  -  початку ХІІІ ст., 
хоч в ІХ – Х ст. їм на зміну приходять глинобитні печі. 

На поселенні Лазурь (північно-східна Румунія) в ряді 
жител зафіксовано останець висотою 0,2-0,4 м, в якому 
вирізалася нижня частина глинобитної печі. У плані вона мала 
підковоподібну форму розміром 0,5-0,6 х 0,4 м, зверху 
знаходився глинобитний купол, верхня частина якого 
виступала над рівнем житлового котловану. Стінки й черінь 
були обмазані глиною та обпалені до червоного кольору [12, c. 
251].  У Карпато-Дністровському регіоні до кінця ХІІ ст. 
зберігалася квадратна в плані напівземлянка з піччю-
кам’янкою чи глинобитною піччю в одному з кутів і 
стовповою чи зрубною конструкцією стін. Одна з груп слов’ян 
принесла в Карпато-Дністровські землі тип житла з підбійною 
куполоподібною піччю, яка виходила за межі внутрішнього 
приміщення напівземлянки. На погляд румунського 
дослідника М.Руссу, даний тип житла з’явився в Трансільванії 
у VI ст. з приходом слов’ян і не може бути пов’язаний з будь-
яким автохтонним населенням [10, c. 721]. Згідно 
археологічних джерел, у південно-східній Трансільванії 
спостерігається різноманітність типів жител. Зафіксовано, 
наприклад, землянки прямокутної (Морешті-Чипеу) чи 
округлої форми (Чипеу), без вогнищ (Морешті-Чипеу) чи з 
вогнищами поза житлами (Братей) [2, c. 168].   

У житлах VIII – ІХ ст. у Верхньому Потиссі у порівнянні 
з попереднім періодом у внутрішньому облаштуванні 
відбуваються певні зміни. Починає переважати такий тип 
опалювальних пристроїв як  глинобитна піч, яка паралельно 
співіснує з піччю-кам’янкою і вогнищем. Глиняні печі зі 
сферичним куполом ліпилися з глини. Для їх спорудження 
виготовлявся дерев’яний каркас із кілків і прутів, який 
обмазувався глиною. Після обпалу стінок печі дерев’яний 
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каркас згорав, а на стінках залишалися лише відбитки кілків. 
Уламки печини з такими відбитками виявлено на Закарпатті в 
Червеньові, Паладь Комарівцях, Оросієві [3, c. 96].  Серед 
частини вчених побутує думка, що глинобитна піч з’явилася 
тоді, коли в її склепінні робився отвір, у який вставлявся 
горщик або клалася жаровня. Дим, як і раніше, виходив через 
устя печі. Окремі дослідники вважали, що з глиняною піччю 
слід пов’язувати і появу димаря, але прямих археологічних 
доказів цьому немає. Якщо звернутися до етнографічних 
даних, то печі ”по-чорному” топилися ще і на початку ХХ ст. 

Ряд науковців поділ на кам’яні і глиняні печі пов’язують 
з місцевими умовами, наявністю чи відсутністю будівельного 
матеріалу. У Верхньому Потиссі про вплив таких факторів не 
може бути і мови. Тут у достатній кількості існував 
різноманітний будівельний матеріал. На наш погляд, появу 
глинобитної печі слід пов’язувати з вдосконаленням 
опалювальних споруд та їх різноманітними можливостями 
використання.         

Словацький вчений С.Шишка на поселенні VIII – IX  ст. 
поблизу Михайлівців зафіксував різні за конструкцією 
опалювальні споруди: печі-кам’янки, глинобитні печі, 
вогнища, значна кількість жител була без опалювальних 
споруд [13, c. 27-28]. Ймовірно, у цих житлах існували печі 
нової конструкції, що споруджувалися над долівкою на 
підвищених підмостках. Слід думати, що вони першими були 
зруйновані під час оранки і від них не залишилося жодних 
слідів. Угорська дослідниця Є.Сімонова на поселенні 
Вашарошнамень-Гергельгугорня (комітат Сабольч-Сатмар-
Берег) у майже всіх житлах виявила залишки глинобитних 
печей, черінь яких був викладений з кам’яних плит або 
фрагментів кераміки. У розвалі опалювальної споруди житла 
№ 7 знаходилися уламки жаровні для підсушування зерна [9, c. 
397]. Слід згадати про значну кількість фрагментів від 
сковорідок, які не були відомі ні аварам, ні мадярам. 
Очевидно, сковорідки знайшли своє нове призначення. Вони 
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накривали отвір на склепіннях, куди ставилися горщики для 
приготування їжі.    

Опалювальні споруди представляють собою важливий 
елемент житлового будівництва давнього населення Верхнього 
Потисся. На основі археологічних даних можна стверджувати 
про декілька типів таких пристроїв: печі-кам’янки, глиняні 
печі зі сферичним куполом, відкриті вогнища. В їх 
функціонуванні й використанні прослідковано два 
хронологічних періоди: VI-VII і VIII-IX ст. Незважаючи на 
певні відмінності в розміщенні, конструкції, розмірах вони 
свідчать про єдність слов’янської культури другої половини І 
тис.н.е. 
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«Я СВІТ УЗРІВ ПОД ЯСЕНІВКОВ» 
 
Або історія родини Жатковичів в контексті історії 

Підкарпатської Русі та села Голубинне ХIХ-ХХстоліття. 
(Григорій Жаткович - родина, дитинство, імміграція) 
 
 
Деякі матеріали цієї 

доповіді, ніколи не друкувалися і 
в цій роботі описуються 
вперше.Історія окремо взятого 
села, та видатних особистостей, 
що народилися тут або 
проживали в ньому, безперечно 
є, невід’ємною частиною історії 
всієї Підкарпатської Русі, тому 
матеріали в цій публікації, 
подані в органічному зв’язку з 
історією краю і тогочасного 
суспільства.Розповідь про 
знамениту сім`юЖатковичів, та 
події, що пов’язані з нею представляємо на суд читача. 

Григорій Жатковичнародився 2 грудня 1886 рокув с. 
Голубине, тодішнього Березького комітату.Великий рід 
Жатковичів, який дав багато відомих культурних і громадсько-
політичних діячів Угорської, а в 20 столітті Підкарпатської 
Русі, походив із села Жатківці, Шариського комітату (тепер 
Словаччина).Павло Жаткович, батько майбутнього першого 
губернатора Підкарпатської Русі народився у 1852 році в 
Ужгороді, в сім`ї вчителя церковного співу учительської 
семінарії, який одночасно займав посаду дяка кафедрального 
собору в Ужгороді Юрія Григоровича Жатковича. Дід Юрія 
Григорій Жаткович був священиком у Пряшівській єпархії. 
Бабуся, Терезія Левицька, була рідною чи двоюрідною 
сестрою кардинала і митрополита Михайла Левицького.  
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У Павла Жатковича було два брати, Павло був старший у 
сім`ї, за ним був Юрій КалманЖаткович. Він народився  14 
жовтня 1855 року, помер 25 вересня 1920 року й похований у 
селі Стройно біля церкви. У 1881 році закінчив духовну 
семінарію, та був призначений священником у с.Великий 
Раковець. Від середини грудня 1885 року працює в с. Іза , 
замінивши там  Івана Раковського, а в січні 1887 року його 
переводять в с. Стройно, де служив священником до кінця 
свого життя.Молодший брат Кирило, роки життя якого 
невідомі, але є відомо, що він проживав у Мукачеві та 
займався обробкою дерева, був класним столяром. 

Павло Жаткович закінчив 
Ужгородську учительську гімназію, 
працював учителем, потім проходив 
навчання у Великому Вараді( 
Румунія), де пройшов повний 
адміністративний нотаріальний 
курс. Після закінчення навчання 
одружився з Ірмою – з дому 
відомого культурного і 
громадського діяча  Феодосія 
Злоцького (1846–1926) – 
священника, етнографа, 
фольклориста, поета та журналіста, 
який закінчив Ужгородську духовну 
семінарію і Будапештську духовну академію, служив 
священником в Ізках,Копашневі, Золотареві, Драгові, автор 
численних творів, зокрема праці про повір`я, вірування та 
звичаї русинів Мараморощини, член Етнографічного 
товариства Угорщини. Похований у селі Золотарево на 
Хустщині.Потім Павло Жаткович служив у Підгорянах. До 
його нотаріату належали Ракошино та Свалява. 

Як свідчить газета Beregза 1884 рік 23. 11. 1884 року у 
Голубиному було об`явлено конкурс на заміщення вакантної 
посади нотаріуса. Павло Жаткович виграв конкурс і його   
було переведено на роботу в с. Голубине, де він обслуговував 
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села від Ізвор-Гути до Сускова.Жаткович отримав посаду 
нотаря у Голубиному не дивлячись на своє русинське 
походження і греко-католицьке віровизнання тільки тому, що 
зарекомендував себе як гарячий мадярський патріот. У 
Голубиному він отримав квартиру, яка складалася з двох 
маленьких кімнаток та комори, у будівлі, де тепер знаходиться 
Голубинська шкільна їдальня. З одного боку була квартира 
Жатковича Павла, а з іншого у одній кімнаті розміщувався 
жандармський відділок де працювало два жандарми, та нотар 
(новтораш). 

Павло Жаткович мав трьох синів і одну дочку. 
Найстаршого сина звали Мироном, він був актором, про нього 
майже нічого невідомо, але є відомості, що він жив у 
Будапешті. Його син, тобто внук Павла Жатковича, емігрував 
до Австралії, а потім проживав у Братіславі. Наступною 
дитиною була дочка Варвара( 1883 - ?), вчителька дата, рік 
смерті та місце поховання невідомі.Далі йдуть сини Григорій 
(1886 – 1967) – перший губернатор Підкарпатської Русі, який 
народився в селі Голубине, на Свалявщині, і Теофіл(1892 – 
1938), народився у США. Він був помічником батька як 
головного редактора «Американсько–руського вісника». 
Теофіл Жаткович повернувся на Закарпаття й у 1920 – 1921 
роках, працював головним редактором газети «Русин», яка 
виходила в Ужгороді. Заступником його був Августин 
Штефан. 

Августин Штефан , розказуючипро рід Жатковичів , 
пише, що він знав о. Діонісія Жатковича та Анну Жаткович- 
учительку. У яких родинних зв’язках вони були з родиною 
першого губернатора він не знає, але власне учителька Анна 
розказала йому про рід Жатковичів. Особисто А. Штефан знав 
Юрія Жатковича,Григорія, Теофіла. У своїх спогадах він 
пише: «Рід Жатковичів був відомий на Пряшівщині, 
Мукачівщині і серед закарпатців у Пітсбурщині. Незважаючи 
на силні утиски на мову, культуру, звичаїЖатковичі 
працювали за народ і віру, і їх праця була корисною». 
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Голубинський нотар Павло Жаткович, батько 
майбутнього губернатора, був представником державної 
адміністрації, території яку представляв. Відповідно до 
конституційних законів 1867 року призначався на посаду 
міністром внутрішніх справ. Функції та повноваження 
сільських нотарів була дуже широкою: від завіряння та видачі 
документів до прямої участі в адміністративному управлінні в 
якості представників влади на місцях. Великі села мали свого 
нотаря, а малі об’єднувалися до спільної одиниці, яку 
обслуговував один нотар.Жаткович Павло обслуговував 12 
населених пунктів від І-Гути до Сускова. Під час виконання 
своїх функціональних обов’язків відповідав за проставлення 
офіційних печаток на державних документах, які підписували 
державні службовці,нотаріально засвідчував акти дарування, 
передачу у спадщину та відчуження майна або земельних 
ділянок, готував тестаменти (заповіти) та документи, які 
стосувалися передачі майна, надавав дозволи на полювання та 
брав участь у різних дрібних розслідуваннях крадіжок. Як 
один з небагатьох мешканців тогочасного села, який вмів 
писати та добре знав закони держави, нотар часто виконував 
прохання селян про написання листів приватним особам або в 
державні органи. 

Ірма Жаткович, мама майбутнього губернатора, 
закінчивши Ужгородську гімназію працювала вчителькою у 
Голубинській державній школі, а потім працювали старшим 
вчителем у дитячому виховному закладі села Голубине.  

А тепер невеликий екскурс у період тогочасної освіти на 
Угорській Русі. В 1774 році імператриця Марія – Терезія 
видала закон «Про обов’язкову освіту всіх соціальних груп і 
обох полів». Але з кадрами були проблеми. Учителем міг 
стати кожний освічений католик, який пройшов екзамен – 
співбесіду у церкві.Після смерті Марії – Терезії її син Йосиф ІІ 
реформував систему освіти, увівши три рівні: начальна, 
середня і «нормальна» школа, але обов’язковим залишалася 
шестирічна освіта. В селах, де було менше 80 – 100 дітей, 
відкривалися початкові школи під опікою церкви.Значні зміни 
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пройшли в народній освіті Австро-Угорщини у 1869 році, коли 
був виданий закон «Про початкову школу» та були 
організовані перші учительські семінарії. У цьому законі 
передбачалося створення «Kindergarten», – дитячих 
садочків.На середину 19 століття, дякуючи державній 
підтримці в імперії, нараховувалося5918 народних шкіл, а в 
1859 році – 6172. Основним завданням шкіл була підготовка 
богобоязних, добропорядних підданих, які знають читати, 
писати та рахувати. По різних парафіях, як католицьких так і 
протестантських, засновувалися виховні заклади, насамперед 
для бідних дітей, батьки яких важко працювали і зовсім не 
мали часу займатися вихованням своїх дітей. Саме керівником 
такого дитячого закладу і була мама майбутнього губернатора 
Ірма Жаткович. Так що створення першого Голубинського 
дитячого садочка припадає десь на 1885 – 1886 роки. 
Однозначно, що діти в таких закладах виховувалися в дусі 
католицької педагогіки, вихователі плекали у дітей любов до 
Бога та рідної держави.Такі заклади відігравали важливу роль 
у збереженні національної та обрядової самобутності русинів, 
зокрема в умовах утисків на мову, історію, культуру, тому, що 
навчання та виховання в цих закладах проводилися на 
русинській мові. 

Гортаючи сторінки старих підшивок газет, що виходили 
тоді в комітаті Берег, до якого належало село Голубине за 1887 
рік читаємо такеоголошеня: «Осіннє зібрання в Голубиному в 
приміщенні державної школи 1887 року жовтня 17 до обіду о 9 
годинівідбудеться, на яке шановних колег і друзів-освітян 
запрошую. Зібрання обговорює: 1. Маркович Микола, 
директор Голубинської державної школи «Практичне 
вивчення звичайних дробів». 2. КолесарЖужанна, учитель 
Голубинської державної школи «Практичне навчання вільно 
вибраних предметів». 3.Жаткович, жінка Павла вихователька 
державного дитсадка, повідомляє про виховання малих 
дітей.4. Про вільно вибраний предмет повідомляє Левицький 
Кирил з Плоского і Пойтінгер Альберт, державний мандрівний 
вчитель. 5. Поточні справи – можливо рухомі – обговорення. 
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Датовано в Голубиному 1887 роцівересень місяць 24 – го. З 
повагою: Маркович Микола, керівник району». 

2 грудня 1886 року мамі Григорія Жатковича настав час 
родити. Дідо АндрійМолнар, який мав дружні стосунки із 
Голубинськимнотарем, та проживав недалеко від них, запряг 
коні, та повіз родити пані нотаршу до Мукачева. Вони ще не 
доїхали до Берегвара (сьогодні сан. «Карпати») і вже почалися 
перейми. Андрій Молнар вернувся у Голубине. Так Григорій, 
майбутній губернатор Підкарпатської Русі, народився у 
Голубиному, в будинку, де проживав нотар. Як і у всіх 
сільських жінок,роди приймала сільська повитуха - баба 
Поланя. Перефразовуючи русинського будителя Духновича, 
можна сказати вустами малого Григорія Жатковича: «Я світ 
узрів під Ясенівкою». 

Хрестили майбутнього губернатора у Голубинській 
греко-католицькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці. 
Хрещення провів священник Голубинської церкви Іоан 
Стріпський (старший) у співслужінні з настоятелем церкви Св. 
Іллі с. Стройна, та стрийком малого Григорія о. Юрієм 
Жатковичем. Хоча майбутній губернатор народився 2 грудня, 
а 3 грудня відмічався день Преподобного Григорія Декаполіта, 
то малого і назвали іменем цього святого. Такий тоді був 
звичай. В церковній метричній книзі Голубинський парох Іоан 
Стріпський записав його під іменем Гергель, що з мадярської 
означає Григорій. 

Ріс майбутній губернатор, як і всі інші діти. Імовірніше 
всього, на початках свого життя ходив разом з мамою до 
дитячого садочка, а після нього грався із сусідніми дітками, 
єврея Давида, що жив навпроти Жатковича, дітьми сабова 
Лайзера, що жив поряд, дітьми Молнара Андріята іншими. 

Павло Жаткович був доброї вдачі чоловік, часто 
допомагав бідним у їхніх бідах, дружив із дяком-
півцевчителем Іваном Цімболинцем, Марковичем Миколою – 
директором державної школи, Бертолоном Павлом – 
землевласником, Бузатом Карольом – сільським беровом. Але 
він мав один серйозний недолік – не знав пити. Якщо він пив, 
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то після третьої, четвертоїчарки вина у нього розв’язувався 
язик. Він завжди з друзями ходив у корчму у центрі села (там 
де тепер знаходиться амбулаторія).Ця корчма належала єврею 
Майликові Штернбаху. В кінці ХIХ початок ХХ століття 
будівля корчми носила багатоплановий характер, тут по 
вечерах збиралася еліта села поговорити, тут відбувалися 
сходки людей для відзначення якоїсь події, влаштовувалися 
сільські бали (танці), вирішувалися проблеми, проводилися 
вибори та інше. Одного разу напідпитку Жаткович у корчмі 
заявив, що Росія більша і сильніша за Мадярщину. Цей 
антипатріотичний  вислів був зроблений у присутності ярого 
ворога Павла Жатковича, етнічного мадяра учителя Пала 
Міклоші. Учитель написав донос віце-ішпану комітата Берег 
про непатріотичну поведінку нотаря. Віце-ішпан розпорядився  
почати розслідування даного інциденту  і через чотири місяці 
Павла Жатковича було звільнено. 

Павло Жаткович добре знав, що з такою 
«непатріотичною» характеристикою йому буде важко знайти 
тут роботу, і прийняв рішення виїхати в Америку, куди на той 
час уже багато емігрувало русинів. Він виїхав самвлітку 1890 
року, а сім`ю залишив тимчасово під опікою брата,священника 
Юрія Жатковича, що проживав у с. Стройно. Весною 1891 
року жінка Павла Жатковича Ірма із трьома дітьми Мироном, 
Варварою та Григорієм також переїхали до США. 

По переїзді в Америку, вони проживали в Нью-
ЙоркськомуІст-Сайді, а у 1904 році переїхали в місто Гомстед 
біля Пітсбурга. Початкову та середню школу Григорій 
закінчував у Іст-Сайді, після навчався у школі римо – 
католицького коледжу Святого Вінсента у місті Латроб, 
Пенсільванія. У 1907 році закінчив університет Дюкейн у 
Пітсбурзі із професією бакалавр політичних наук. У 1919 році 
закінчив юридичний факультет Пенсільванського університету 
та дістав титул магістра права у Джоржтаунському 
університеті у Вашингтоні. Він не мав захищеної докторської 
дисертації, хоча в деяких працях його називають доктор наук. 
В 1919 році відкрив юридичну практику у Пітсбурзі і у період 
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Першої світової війни працював юрисконсультом компанії 
Дженерал Моторс. 

Сім`я Жатковичів: Григорій, дружина – Леона Котаймер, 
діти: Тед (Грег) Жаткович, Джоан Ірма Жаткович, Констанц 
Луїза Аш. У деякій літературі описано про ще чотирьох дітей 
Григорія Жатковича, але ми відомостей так і не знайшли. 

Помер Григорій Жаткович 16 березня, а по деяких 
відомостях 26 березня 1967 року у віці 80 років, місце 
захоронення – католицьке кладовище м. Пітсбург, 
Пенсільванія, США. У 1992 році посмертно нагороджений 
орденом Томаша Масарика 4 ступеня. Цим орденом 
нагороджуються особи, що внесли видатний вклад в розвиток 
демократії, гуманності і прав людини. 

Перший за незалежності України голова Ужгородської 
міської ради Еміл Ландовський розповідав, що перебуваючи у 
США з офіційною делегацією, відвідав м.Корваліс у 1992 році, 
де проживає найбільше емігрантів із Закарпаття. Там до нього 
підійшла якась жіночка і запитала, чи знає він Жатковича. 
Будучи прогресивним мером та маючи історичну освіту, Еміл 
Федорович відповів, що знає – це перший губернатор 
Підкарпатської Русі. Жінка сказала, що вона – дочка Григорія 
Жаткович і передала йому папку з рукописними матеріалами. 
Вона також розказала йому, що у сім`ї була ще одна дочка, яка 
померла та похована в Ужгороді. При виясненні місця 
поховання дочки Григорія Жатковича, ми зв’язалися з одним з 
найліпших знавців поховань на Кальварії в Ужгороді 
краєзнавцем, істориком Філіпом Людвігом і він нам розповів 
про місце поховання. На самому верху Кальварії за каплицею 
видніється сіра мармурова стела, де з одного боку висічене 
янголятко з овечкою, а з другого боку напис русинською та 
англійською мовами: Джоан Ірма Жаткович народилася 24 
грудня 1917 року, померла 24 червня 1921 року. На жаль у 
вільному доступі немає жодних даних про те,чи справді під 
час свого нетривалого проживання в Ужгороді губернатор 
втратив дитину. Відомо, що проживав Жаткович в Ужгороді 
близько року, бо був призначений президентом Масариком, за 
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різними даними, у квітні або травні 1921–го року. Відомо, що 
деякий час потому Григорій Жаткович залишався в Ужгороді, 
а влітку повернувся до Пітсбурга, де продовжив роботу в 
адвокатській канцелярії. Чи була причиною затримки в 
Ужгороді хвороба доньки – невідомо. 

 
Сьогодні у день святкування 135 річниці від дня 

народження уродженця Голубиного Григорія Жатковича, 
хочеться згадати, що він приніс на нашу землю найбільш 
цивілізовану на той час форму правління, і я як житель 
Голубиного маю честь сьогодні поділитися з вами цією 
інформацією. Пам`ятаючи слова українського письменника 
Уласа Самчука «Всі хто творив, працював, не можуть бути 
забутими», ми сьогодні згадуємо про славного сина нашої 
землі. 

2 грудня 2021 року.  с . Голубине 
Рішко Микола 
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PODKARPATSKÁ RUS OČAMI SLOVENSKÝCH 
SPISOVATEĽOV A PUBLICISTOV 

 
Aj v slovenskej literatúre nájdeme niekoľko spisovateľov 

a publicistov, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali Podkarpatskej 
Rusi, i keď rozsah a záber ich tvorby s touto tématikou je 
skromnejší ako v českej literatúre. Príkladom by mohli slúžiť dvaja 
autori zo staršej i modernej doby Bohuslav Nosák-Nezábudov 
a Slávo Kalný. 

Z tvorby Bohuša Nosáka-Nezabudova (1818-1877), 
evanjelického kňaza, stúpenca Ľ. Štúra a autora historických próz 
a cestopisov  sa zameriame na cestopis „Listy z neznámej zeme“, 
ktorý napísal po svojej ceste po Užskej, Berehovskej, 
Marmaroššskej a Ugočskej župe začiatkom 40. rokov 19. storočia. 
Cestopis bol na pokračovanie uverejnený v časopise „Orol 
tatranský“ v rokoch 1845-1846. Nižšie nasleduje stručné 
priblíženie obsahu diela: 

„Predo mnou v tôni Karpát driemal Užhorod so svojimi 
vežami a kostolmi, zámkom a červenými krovmi,“ píše cestovateľ. 
„Na predmestí stretali sme krásne Rusínky s košmi na chrbtoch 
a s motykami. Ich pozdrav Daj Bože dobre utro a Daj Bože dobro 
zdorovičko milo uchu lahodí. Kráčajúc ďalej, minuli sme kalvínsky 
kostol a stoličný dom. Idúc dolu vŕškom, prišli sme do vlastného 
mesta. Čelom k riečke Uh, nad ktorou sa pevný most klenie. Za 
mostom sa rozprestiera trh,  obchod je tu dosť hodný. Tu Maďari 
na sivých voloch a krátkych vozíkoch vezú slivky, broskyne, 
hrušky a dyne; tam Rusíni stoja pri váhe a dávajú si soľ odvažovať 
z kráľovskej soliarne. Na druhej strane volá žid na Rusínov: „Simo, 
simo, dobri ljudi. Mam pipky, dobrij dohan, horiločku, solodkui 
horku, mikij chlib – vse za lacnij hroš.“ Nosák ďalej popisuje 
stretnutie s Michalom Lučkajom, užhorodským parochom 
(farárom), ktorý práve dokončoval spis o histórii Rusínov a 
mukačevského biskupstva. Nosák navštívil aj vtedajšieho biskupa 
Vasila Popoviča. Putovanie autora viedlo ďalej do Mukačeva cez 
obce Hlboké („selo dlhé jak čerevo“) a Seredné.  Z pamätihodností 
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Mukačeva sa zmieňuje o kláštore sv. Nikolaja („steny tejto svätyne 
sú samé obrazy, jedným z nich je  obraz zakladateľa monastýra 
Korjatoviča. Najkrajší je ikonostas s obrazmi príbehov východnej 
cirkvi. Stoj pevne a dlho, svätyňka utešená, tvoja krása nech sa 
vlieva do srdca tohto ľudu“). Nosák pozdravuje mukačevskú 
pevnosť, ktorá do r. 1897 plnila úlohu väznice („hrad, kam naš 
korolj zlych ljudej zatvira“). Cesta Nosáka pokračuje  cez švábske 
osady Koropec, Lalovo, Žofija („osady pekné, s bielymi domkami 
a širokými ulicami“) a rusínske dedinky Dunkovica, Silce, 
Vlachovo. Svoje putovanie po Podkarpatsku končí v Chuste, 
Sevljuši a Berehove. 

Dielo je zaujímavým svedectvom pomerov na Podkarpatsku 
v prvej polovici 19. storočia. V niektorých častiach obsahuje 
z dnešného pohľadu možno trochu archaické hodnotenia. 
Nezabúdajme však, že cestopis bol napísaný pred 180 rokmi. Jeho 
hodnota spočíva okrem iného v poznaní, že už vtedy sa našli 
slovenskí národovci, ktorí sa zaujímali o osud blízkeho rusínskeho 
národa. 

Z tvorby Slava Kalného (nar. 1929),  autora 12 kníh, 
šéfredaktora denníka Smena v rokoch 1965-1968, neskôr 
dramaturga Čs. rozhlasu v Bratislave, viacnásobného držiteľa ceny 
E.E.Kischa za literatúru faktu sa sústredíme na dve knihy, 
obsahujúce desať reportáží z Podkarpatska. K obsahu prvej knihy 
„Keď umiera hoteliér“ (1998):  

V časti Stretnutia/Trojdňový štát autor približuje históriu 
krajiny v 20. storočí. Zmieňuje sa o pozitívnom dedičstve 1. 
republiky, uchované v pamäti tamojších starších generácií. Starý 
pán spomína: „Vošiel som do paláca k Baťovi a jedným dychom 
ma pozdravili tri predavačky – jedna krajšia ako druhá. Vkročím do 
kšeftu k Židovi a tam takisto – klania sa, až bradou zametá pult: Čo 
si pán želá? Pán si mohol zaželať, za čím len srdce pišťalo, no 
splnenie želania záviselo od korún vo vrecku.“ Masarykova 
republika bola symbolom demokracie, nebolo lágrov ani povinných 
kontingentov. Nasledovali udalosti rokov 1938/1939, krátke 
obdobie autonómie, obsadenie Maďarskom, misia ministra F. 
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Němca v Chuste v r. 1944, záujem Sovietskeho zväzu o ovládnutie 
Podkarpatska a jeho pripojenie v r. 1945. K ďalším reportážam: 

Jarmo – je o návšteve dediny so slovenskou menšinou. Starý 
gazda konštatuje: „Stalin nás oslobodil od majetku, Chruščov od 
lágrov, Gorbačov od starostí, čo s rubľami a premýšľania, čo si za 
ne kúpiť, keď ničoho niet.“ 

Zaucho – reportáž popisuje pomery v období perestrojky. 
Bol pociťovaný nedostatok tovaru, vo frontách sa stálo na všetko. 
Učiteľ v malej dedinke v rozhovore  konštatuje: „Nie sme 
pripravení na demokraciu, spadla zhora k masám od Gorbačova“. 

Lietajúci učitelia -  autor približuje osud Vasila Fedáka, v r. 
1990 posledného žijúceho hráča z fubalového klubu Rusj Užhorod 
z družstva lietajúcich učiteľov. Zmieňuje sa o smutnom osude 
futbalistu, ktorý strávil roky v gulagu. 

Palčiaky – o soche Lenina v Užhorode pred bývalým 
Zemským úradom, dnešným sídlom oblastnej administratívy. 

Bohyňa – stretnutie s jasnovidkou, ktorá autora  informovala 
o straníckej vile v Kamenici pri Užhorode, kde A. Dubček 
nedobrovateľ strávil dva dni v auguste 1968 po únose z Prahy.   

Babie leto – dojmy z návštevy vily pod dohľadom 
príslušníka KGB Ivana. Reportáž s touto témou bola po prvýkrát 
uverejnená v Československu 17. decembra 1990.    

Hriešny učiteľ – podrobnejšia kapitola o školskej politike za 
čs. obdobia, o činnosti cigánskej školy v Užhorode a o jednom 
výnimočnom učiteľovi školy J. Šestákovi.  

Nezvestný Nikola Šuhaj – autor sa vydal do Koločavy po 
stopách I. Olbrachta a prerozprával   príbeh slávneho zbojníka 
s priblížením pomerov na dnešnej Koločave. 

Druhá kniha S. Kalného „Božie muky“ (2009) obsahuje 
reportáž pod názvom Sobášny kočiar, o histórii slovenskej obce 
Nový Klenovec pri Mukačeve. Autor prináša podrobnosti o úsilí 
našich krajanov o návrat z Nového Klenovca do ČSR po zmene 
štátnoprávnych pomerov v r. 1945. O šťastný 
koniec vysťahovaleckej anabázy sa najviac zaslúžil správca 
miestnej školy  Tomáš Kováč. Autor v bohatej miere využil 
spomienky a písomnosti správcovej dcéry Márie Kováčovej. Obe 
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diela odporúčam do pozornosti českým čitateľom. S. Kalný, ako 
prvý zo slovenských spisovateľov prináša  s pravým reportérskym 
zaujatím svedectvo o pomeroch na Podkarpatsku na sklonku 
sovietskej éry. V niektorých reportážach sa vracia aj do obdobia 1. 
ČSR. Skvelé a podnetné čítanie! 

Dodajme, že s tématikou Podkarpatska je možné sa 
oboznámiť v knihe reportáží K. Sidora: Na Podkarpatskej Rusi 
(1933). Spomienkové  prózy L. Boreckého: „Kliatba draka 
Veremeja“ a Magdalény Lavrincovej „Život na strnisku doby“ 
(2012) majú do značnej miery autobiografický charakter - obaja 
autori strávili časť života v Užhorode. V tejto súvislosti je možné 
uviesť, že Podkarpatsku sa venovali aj viacerí rusínski spisovatelia, 
žijúci na Slovensku. To už je námet na samostatnú kapitolu.  

 
Vlado Kuštek 

    

 

У словацькому консульстві в Ужгороді /вересень/2022/ 
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Vážený pán predseda Mgr. Ivan Latko,vážení krajania,vážení 
členovia Užhorodského Spolku Slovákov,vážení priatelia a čitatelia 
ročenky USS. 

 
Po presúvaní termínu exkurzie, kvôli vojnovej situácii na 

Ukrajine, sa nám podarilo zorganizovať exkurziu po 
pamätihodnostiach mesta Užhorod,z čias prvej republiky 
Československo, keď bol Užhorod veľkým a významným 
československým mestom na vtedajšej."Podkarpatskej Rusi" v 
rokoch 1920 až 1945.Na území Užhorodu žili a dodnes žijú 
Ukrajinci,Rusíni,Slováci, Maďari, Nemci, Židia a ostatné 
národnosti svorne v mieri. 

 
Exkurziu.ktorá sa uskutočnila dňa 23.07.2022,viedol náš 

hostiteľ,vyštudovaný historik,stále aktívny,pán Mgr. Ivan Latko, 
zakladateľ Matice Slovenskej v roku 1996 v Užhorode,a predseda, 
v roku 1998 spoluzakladateľ Užhorodského Spolku Slovákov 
(USS). 

 
>Navštívili sme významné pamiatky mesta Užhorod,o 

ktorých nám urobil podrobnú prednášku s opisom histórie danej 
pamiatky, a preto komentár k pamiatkám a sochám uvádzame v 
obmedzenom rozsahu... 

 
Prvým a hlavným hosťom exkurzie bol Bc.Ing.Vladislav 

Stanko, MBA, LLM, občan SR,sponzor a donor slovenským 
krajanom,žijúcim za hranicami  SR - (Česko, Poľsko, Ukrajina, 
Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, etc), majiteľ European Institute, 
poslanec v zastupiteľstve mesta Košice. > Druhý hosť som bol ja, 
Peter Klyučkovič po otcovi Weisz,občan SR, koordinátor poverený 
Užhorodským Spolkom Slovákov,a splnomocnený zástupca 
krajanov pri vybavovaní slovenských dokumentov. 

 
V doprovode predsedu Užhorodského Spolku Slovákov, pána 

Mgr.Ivana Latka, vyštudovaného historika, sme absolvovali 
prehliadku pamätných miest v meste Užhorod z čias, keď Užhorod 
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a celá tzv.Podkarpatská Rus bola súčasťou Československej 
republiky v rokoch 1920 až 1945. 

Prvá zastávka bola pri soche a moste Tomáša Garigue 
Masaryka,prvého československého prezidenta – (7.3.1850 až 
14.09.1937.) 

V malom parčíku,ktorý nesie meno spoluzakladateľa 
Československa,generála Milana Rastislava Štefánika, (21.07.1880 
– 04.05.1919) sme vzdali hold,pri jeho pomníku,kde nám náš 
sprievodca,pán Mgr.Ivan Latko, opísal históriu pomníka.. 

 
Pokračovali sme do časti Užhorodu,nazvanej Galagov,ktorá 

bola vybudovaná za prvej československej republiky,architektom a 
projektantom Adolfom Liebscherom, v rovnakom 
architektonickom štýle,ako je vybudovaná časť Prahy s názvom 
Dejvice,kde pri pohľade na budovy Galagu v Užhorode,máte 
pocit,že ste takmer o 900 km ďalej v Pražských Dejviciach.Domy 
časti Galagu sú zachovalé a udržiavané.  

 
Po tomto "prenesení" sa späť do Užhorodu,sme išli po 

stopách československých dejín a dejateľov,za odborného výkladu 
pána Mgr.Ivana Latka,vyštudovaného historika,a pozreli si viac 
budov. 

1). Budovu bývalého Zemského úradu z roku 1936,ktorú 
projektoval a postavil architekt Slovák František Krupka.                
2). Budovu Podkarpatsko-rusínskej banky,z roku 1935,ktorú 
projektoval František Šrámek 

3). Budovu Centrálnej mestskej pošty z roku 1932,ktorú 
projektoval Josef Gočár,známy český architekt a ešte jednu  

4) .Budovu Baťovho Paláca z roku 1929,ktorú projektoval 
uvedený architekt Josef Gočár.. 

5). Budovu Jubilejnej Školy T.G.Masaryka,z roku 1932,ktorú 
projektoval architekt Petr Kropáček    

 
Navštívili sme ešte ďalšie pamätné miesta v širšom centre 

Užhorodu, týkajúce sa obdobia Rakúsko Uhorska a Márie Terézie 
(1717-1780), ktorá zaviedla povinnú školskú dochádzku. 
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22.8:1777, pamietky z prvej čerskoslovenskej republiky aj obdobie 
Holokaustu a s tým súvisiace židovské pamiatky v meste Užhorod.. 

 
Chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať za 

kvalifikovanú exkurziu aj napriek vojnovej situácii.                
V Zakarpatskej oblasti vojna nie je,no cítime ju na každom metri 
územia Zakarpatskej oblasti. 

 
S úctou Ing.Vladislav Stanko,MBA,LLM,Košice a Peter 

Klyučkovič  Weisz,Michalovce   
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