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Ìèêîëà Ìóøèíêà

МОЇ ВЗАЄМИНИ З ОЛЕКСОЮ МИШАНИЧЕМ
В ОСТАННІ РОКИ ЙОГО ЖИТТЯ

Âîñåíè 1964 ð. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ×åõîñëîâà÷÷èíè íàïðàâèëî ìåíå â íàóêîâó

àñï³ðàíòóðó äî Êèºâà. Ïðèáóâøè ó ñòîëèöþ Óêðà¿íè, ÿ øóêàâ ñâî¿õ çåìëÿê³â ³ç

Çàêàðïàòòÿ, ³ ïåðøèé, ç êèì çóñòð³âñÿ, áóâ Îëåêñà Âàñèëüîâè÷ Ìèøàíè÷. Ìè ç íèì

ïîäðóæèëèñÿ ç ïåðøîãî ðàçó, òèì á³ëüøå, ùî çàî÷íî áóëè çíàéîì³ âæå ðàí³øå.

Â³í çíàâ ìî¿ ïóáë³êàö³¿, à ÿ – éîãî. Íà çãàäêó ïðî íàøó ïåðøó çóñòð³÷, ùî

â³äáóëàñÿ 20 æîâòíÿ 1964 ðîêó, Îëåêñà Âàñèëüîâè÷ ïîäàðóâàâ ìåí³ â³äáèòêó

ñâîº¿ ñòàòò³ “Áàëàäè Çàêàðïàòòÿ” ³ç æ. “Íàðîäíà òâîð÷³ñòü òà åòíîãðàô³ÿ”. Ïðèñâÿòà

íà â³äáèòö³ – ïåðøèé àâòîãðàô Îëåêñè Âàñèëüîâè÷à â ìî¿é á³áë³îòåö³. Ç òîãî ÷àñó

ìè ç íèì îáì³íþâàëèñÿ ñâî¿ìè ïðàöÿìè ðåãóëÿðíî.

Î.Ìèøàíè÷ ïîçíàéîìèâ ìåíå ç êè¿âñüêèìè çàêàðïàòöÿìè – Ìèõàéëîì

Ðîìàíèøèíîì, Âàñèëåì Í³ì÷óêîì, Âîëîäèìèðîì Àíäðàøêîì, à òàêîæ ç³ ñâî¿ìè

êîëåãàìè ²âàíîì Ñâ³òëè÷íèì, ²âàíîì Äçþáîþ, ªâãåíîì Ñâåðñòþêîì òà ³íøèìè, ÿê³

ââåëè ìåíå â äèñèäåíòñüêèé ðóõ. Ñàì â³í òðèìàâñÿ îñòîðîíü öüîãî ðóõó, õî÷

âíóòð³øíüî ñèìïàòèçóâàâ éîìó.

Ó ìåíå áóâ ñëóæáîâèé ïàñïîðò ç íåîáìåæåíîþ â³çîþ, ³ ÿ ïåðåòèíàâ êîðäîí áåç

ñóâîðîãî ìèòíîãî êîíòðîëþ, îòæå, ì³ã âèâîçèòè ñàìâèäàâíè÷ó ë³òåðàòóðó â

×åõîñëîâà÷÷èíó, à çâ³äòè ââîçèòè â Óêðà¿íó. Ïðàâäà, öåé ì³é “ïðèâ³ëåé” òðèâàâ

íåäîâãî. Ï³ñëÿ ÷îòèðíàäöÿòüîõ ì³ñÿö³â – ó ãðóäí³ 1965 ðîêó – ÿ ïîòðàïèâ ó äîáðå

ï³äãîòîâëåíó ïàñòêó ÊÄÁ. Íà êîðäîí³ â ×îï³ ìåíå çààðåøòóâàëè, â³ä³áðàâøè

óêðà¿íñüêèé ñàìâèäàâ (ì³æ ³íøèì, ðóêîïèñ ïðàö³ ².Äçþáè “²íòåðíàö³îíàë³çì ÷è

ðóñèô³êàö³ÿ?”), ³ ï³ñëÿ ê³ëüêàäåííèõ äîïèò³â â Óæãîðîä³ ïåðåäàëè ïðàö³âíèêàì

÷åõîñëîâàöüêî¿ áåçïåêè, ÿê³ ïðèáóëè äî ì³ñòà. Íà ùàñòÿ, âèëó÷åí³ “àíòèðàäÿíñüê³”

ìàòåð³àëè çàëèøèëèñÿ â Óêðà¿í³, ùî äàëî ìåí³ çìîãó óíèêíóòè àðåøòó â

×åõîñëîâà÷÷èí³, ñòâåðäæóþ÷è, ùî òî áóëà àæ í³ÿê íå àíòèðàäÿíùèíà. Ïðèñëóæèëèñÿ

òóò ³ ïîçèòèâí³ ðåöåíç³¿ Î.Ìèøàíè÷à íà ìî¿ êíèæêè – “Íàóêîâèé çá³ðíèê Ìóçåþ

óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè â Ñâèäíèêó” òà ôîëüêëîðíó àíòîëîã³þ “Ç ãëèáèíè â³ê³â”,

îïóáë³êîâàí³ ó ïðåñòèæíîìó óêðà¿íñüêîìó æóðíàë³ “Â³ò÷èçíà” âæå ï³ñëÿ ìîãî

âèäâîðåííÿ ç Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó [3, 184-187]. ¯õ ÿ íå ðàç òèêàâ ïåðåä î÷³ ñë³ä÷èõ,

ÿê³ îáâèíóâà÷óâàëè ìåíå â “àíòèðàäÿíùèí³”. “ßêèé æå ÿ àíòèðàäÿíñüêèé

åëåìåíò, êîëè öåíòðàëüíèé ÷àñîïèñ Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè òàê ïîõâàëüíî ïèøå ïðî

ìî¿ ïðàö³?” – êàçàâ ÿ ¿ì. ² öå âïëèâàëî!

Íà õâèëÿõ “Ïðàçüêî¿ âåñíè” ÿ çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ â Êàðëîâîìó

óí³âåðñèòåò³ ó Ïðàç³, îäíàê ï³ñëÿ îêóïàö³¿ ×åõîñëîâà÷÷èíè â³éñüêàìè Âàðøàâñüêîãî

äîãîâîðó â ñåðïí³ 1968 ðîêó îðãàíè âëàäè ìåí³ ïðèãàäàëè äàâí³ “ãð³õè” é íà äâà

äåñÿòèë³òòÿ çàáîðîíèëè áóäü-ÿêó ïåäàãîã³÷íó, íàóêîâó, ïóáë³öèñòè÷íó òà

ðåäàêòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ïðàöþþ÷è êîëãîñïíèì ïàñòóõîì (1972-77) òà êî÷åãàðîì

(1976-90), ÿ ïðèïèíèâ ³ ñòîñóíêè ç Îëåêñîþ Ìèøàíè÷åì, ùîá íå íàðàæàòè éîãî íà

íåïðèºìíîñò³.

Íàø³ âçàºìèíè â³äíîâèëèñÿ îäðàçó ï³ñëÿ ïàä³ííÿ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â ó

Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ òà â éîãî ñàòåë³òíèõ êðà¿íàõ. Óæå âë³òêó 1990 ð. ìè áðàëè

ó÷àñòü ó ñëàâ³ñòè÷íîìó êîíãðåñ³ â Ãàðî´åéò³ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), íà ÿêîìó âïåðøå

áóëî ïîðóøåíî ïèòàííÿ “ïîë³òè÷íîãî ðóñèí³çìó”. Ó ñïåö³àëüí³é ñåêö³¿, ïðèñâÿ÷åí³é

ö³é òåì³, ïîãëÿäè äîïîâ³äà÷³â ðîçä³ëèëèñÿ: Ï.Ìà´î÷³, Ë.Ìåäåø³ òà Î.Äóöü

ñòâåðäæóâàëè, ùî ðóñèíè – ÷åòâåðòèé ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèé íàðîä, Î.Ìèøàíè÷ òà ÿ

– ùî öå åòíîãðàô³÷íà ãðóïà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ãàðî´åéòñüê³ äîïîâ³ä³ ìè íåâäîâç³

ïîâòîðèëè íà “ïåðåñóâíèõ ñåì³íàðàõ” â Óæãîðîä³, Ïðÿøåâ³, Êðàêîâ³, Í³ðåäüãàç³ òà

â Íîâîìó Ñàä³.

Î.Ìèøàíè÷ ÿê â³öå-ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ óêðà¿í³ñò³â áóâ ãîëîâíèì

îðãàí³çàòîðîì óñ³õ ì³æíàðîäíèõ êîíãðåñ³â óêðà¿í³ñò³â. Àêòèâíó ó÷àñòü ó íèõ áðàâ

³ ÿ – ÿê ãîëîâà Àñîö³àö³¿ óêðà¿í³ñò³â Ñëîâà÷÷èíè òà ÿê ÷ëåí ãîëîâíîãî êîì³òåòó

ÌÀÓ. Çóñòð³÷àëèñü ìè ç Îëåêñîþ Âàñèëüîâè÷åì ³ íà âñ³õ êàðïàòîçíàâ÷èõ
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1 Восени 1989 р. за посередництва свого сина Олеся я передав Є.Сверстюкові подарунок митрополита
Мстислава із США – напрестольне “Євангеліє”, адресоване “першій в Києві церкві, що відкриє свої брами
для вірних УАПЦеркви”. Через десять років я поцікавився долею “Євангелія” і, не маючи адреси Є.Сверстюка,
написав листа до нього й передав через О.Мишанича.
2 7 січня 1998 року президія словацької Академії наук у Братиславі звернулася до закордонних дипломатичних
представництв у Словаччині з повідомленням про існування премії словацької Академії наук (50.000
словацьких крон), яка щороку надається одному закордонному вченому, діяльність якого пов’язана зі
Словаччиною. Генеральний консул України у Словацькій Республіці Дмитро Павличко запитав мене,
кого висунути на таку премію. Я запропонував Олексу Мишанича, з чим він охоче погодився і просив
мене опікуватися цією справою. Я попросив Олексу Васильовича надіслати мені свій короткий життєпис

êîíôåðåíö³ÿõ â Óæãîðîä³ òà Ïðÿøåâ³, ³ íà ñèìïîç³óìàõ, êîíôåðåíö³ÿõ, íàóêîâèõ

ñåì³íàðàõ ó Êèºâ³, Õàðêîâ³, Îäåñ³, Ëüâîâ³, â ³òàë³éñüê³é Âåíåö³¿, Áðàòèñëàâ³, Ïðàç³,

Âàðøàâ³, Íîâîìó Ñàä³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ. Ó Ïðÿøåâ³ â³í ïîáóâàâ ê³ëüêà ðàç³â,

çäåá³ëüøîãî íà ìîº çàïðîøåííÿ. Áàãàòî ðàç³â ÿ áóâ éîãî ãîñòåì ó Êèºâ³.

2003 ðîêó ìè ç Î.Ìèøàíè÷åì ðîçðîáèëè ïëàí ñï³ëüíî¿ óæãîðîäñüêî-ïðÿø³âñüêî¿

êîíôåðåíö³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ 200-ë³òòþ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Î.Äóõíîâè÷à. Äâà äí³ ìè

ìàëè çàñ³äàòè â Óæãîðîä³, äâà äí³ ó Ïðÿøåâ³, à îäèí äåíü áóâ ïðèçíà÷åíèé äëÿ

åêñêóðñ³¿ ñë³äàìè Î.Äóõíîâè÷à. Íà æàëü, ÷åðåç îðãàí³çàö³éí³ ïåðåøêîäè öåé ïëàí

íå âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè. Êîæíà ñòîðîíà âëàøòóâàëà êîíôåðåíö³þ îêðåìî. Íà

ïðÿø³âñüê³é êîíôåðåíö³¿ â ÷åðâí³ 2003 ðîêó Î.Ìèøàíè÷ ìàâ âèñòóïèòè ç îñíîâíîþ

äîïîâ³ääþ, òà ÷åðåç õâîðîáó íå çì³ã ïðèáóòè é âèãîëîñèòè ¿¿ îñîáèñòî.

Îëåêñà Âàñèëüîâè÷ áóâ îô³ö³éíèì îïîíåíòîì ìîº¿ äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿, ÿêó

ÿ çàõèñòèâ â ²íñòèòóò³ ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà åòíîãðàô³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè â

Êèºâ³ 1992 ðîêó. Çà éîãî ïðîïîçèö³ºþ ìåíå 1997 ðîêó áóëî îáðàíî ³íîçåìíèì

÷ëåíîì ÍÀÍ Óêðà¿íè. Þâ³ëåéíèìè ñòàòòÿìè ÿ ïðèâ³òàâ ó÷åíîãî ç 65-ë³òòÿì òà 70-

ë³òòÿì.

Ëèñòóâàëèñü ìè ç íèì íå òàê óæå é ÷àñòî, á³ëüøå ðîçìîâëÿëè ïî òåëåôîíó.

3-ãî ñ³÷íÿ 2004 ðîêó ìåí³ çàòåëåôîíóâàâ êîëèøí³é àñï³ðàíò Îëåêñè Âàñèëüîâè÷à

ªâãåí Ïøåíè÷íèé ³ç Äðîãîáè÷à ³ ïîâ³äîìèâ ïðî éîãî ñìåðòü. Òîãî æ äíÿ ÿ ïîäàâ

íåêðîëîã ïðî ñâîãî äðóãà ³ ïîáðàòèìà äî ãàçåòè “Íîâå æèòòÿ” [6, 3], à åëåêòðîííîþ

ïîøòîþ ïîâ³äîìèâ ïðî éîãî ñìåðòü ðåäàêö³þ ãàçåòè “Ðóñêå ñëîâî” â Íîâîìó Ñàä³

[2, 11]. Óðàíö³ íàñòóïíîãî äíÿ ñ³â íà ïî¿çä ³ ïðèáóâ äî Êèºâà íà ïîõîðîí. Ç âåëèêèì

æàëåì ³ òóãîþ â ñåðö³ ÿ ñêàçàâ ïðîùàëüíå ñëîâî íàä òðóíîþ Îëåêñè Âàñèëüîâè÷à â

²íñòèòóò³ ñóñï³ëüíèõ íàóê ÍÀÍ Óêðà¿íè é êèíóâ ãðóäó çåìë³ â éîãî ìîãèëó íà Áàéêîâîìó

öâèíòàð³. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó îïóáë³êóâàâ ïðî Î.Ìèøàíè÷à ðîçâ³äêó â “Äóêë³”

[4, 33-40]. ¯¿ áóëî ïåðåäðóêîâàíî â àìåðèêàíñüêîìó æóðíàë³ “Âåðõîâèíà” [1, 48].

Ïðî âçàºìèíè â÷åíîãî ç ðóñèíàìè êîëèøíüî¿ Þãîñëàâ³¿ ÿ îïóáë³êóâàâ ñòàòòþ â

íîâîñàäñüê³é  “Øâåòëîñö³” [5, 162-182].

Äàë³ ïîäàþ òðè ëèñòè Îëåêñè Ìèøàíè÷à äî ìåíå (1998 òà 2003 ðîêè).
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1

Êè¿â, 6 ëþòîãî 1998 ð.

Äîðîãèé Ìèêîëî!

ß îäåðæàâ Òâîãî ëèñòà é ³íø³ ïàïåðè. Ëèñòà ª.Ñâåðñòþêîâ³ ïåðåäàâ1.

Ùîäî ïðîïîçèö³¿ îôîðìèòè ñïðàâó íà ïðåì³þ ÑÀÍ2, òî ó ìåíå º äóæå âåëèê³

ñóìí³âè, ÷è äîö³ëüíî ðîçïî÷èíàòè öþ ïàïåðîâó òÿãàíèíó, ÿêà çàê³í÷èòüñÿ í³÷èì.
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 та бібліографію праць, пов’язаних із Словаччиною. Він досить скептично поставився до моєї пропозиції,
однак потрібні дані надіслав. Я подав пропозицію з документами на ухвалення сенату філософського
факультету Університету ім. Шафарика у Пряшеві (де я працював), який мав надати свою рекомендацію.
На жаль, з цього нічого не вийшло, бо професор, який очолював кафедру української мови і літератури,
запропонував на премію свого ужгородського колегу�мовознавця без подання відповідних документів.
Моя пропозиція була відхилена. Ця історія повторилася в сенаті і при обговоренні моєї пропозиції щодо
надання Дмитру Павличкові звання “Почесний доктор Пряшівського університету”.
3  У Хронологічному покажчику друкованих праць (див.: Олекса Васильович Мишанич. Бібліографія до
70�річчя / Вступ. ст. М.Сулими, упоряд. Я.Мишанича, відп. ред. М.Жулинський. – К., 2003) це бібліографічні
позиції: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 36, 40, 41, 42, 49, 54, 55, 56, 58, 65, 68, 73, 74, 80, 85, 86, 93,
97, 106, 110, 112, 116, 136, 139, 140, 143, 156, 158, 159, 161, 164, 166, 172, 176, 182, 199, 200, 202, 205, 208,
214, 216, 225, 226, 243, 256, 257, 265, 266, 267, 268, 269, 275, 277, 283. Усього 65 праць.
4 Ідеться про диплом і посвідчення про обрання мене іноземним членом НАН України.
5 У грудні 2007 року ми з О.Мишаничем брали участь у міжнародній конференції про розвиток літератури
русинів тодішньої Югославії, що її влаштував філософський факультет Новосадського університету
разом з іншими установами.
6 “Енциклопедія сучасної України”, розрахована на 20 томів, почала виходити 2001 року в Києві під
егідою НАН України та НТШ. Досі (2008 р.) вийшло друком шість томів. У кожному є статті О. Мишанича.
7 Краєзнавчий словник русинів�українців “Пряшівщина” – колективна праця, видана 1998 р. Союзом
русинів�українців Словацької Республіки під редакцією Ф.Ковача.
8 “Енциклопедія української діаспори” – колективна праця, розрахована на сім томів. Головний редактор
Василь Маркусь із США. Вийшов т. 4: Австралія – Азія – Африка (Київ – Нью�Йорк – Чикаґо –
Мельбурн, 1995). О.Мишанич був відповідальним редактором та координатором тому Середньо�Східня
Європа (українці Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії та Югославії).
9 Я відповідальний редактор словацької частини Середньо�східньоєвропейського тому й мав подати
реєстр статей для нього.

Âñå æ ÿ ïîñèëàþ Òîá³ ñïèñîê ñâî¿õ ïèñàí³é, ó ÿêîìó ÷åðâîíèì îë³âöåì ïîçíà÷åíî

ò³ ïðàö³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³ Ñëîâà÷÷èíè3. ßêùî Òè áåðåøñÿ îôîðìèòè òàêå ïîäàííÿ

â³ä Ïðÿøåâà äî ÑÀÍ, òî áóäó Òîá³ âäÿ÷íèé çà öåé òðóä. Ç Êèºâà òàêî¿ ïðîïîçèö³¿

íå ìîæå áóòè, áî, ÿê â³äîìî, ÿ íå º ñëîâàê³ñòîì, ³ òàêèì êðîêîì ÿ ñòÿãíóâ áè íà

ñåáå íåäîáðîçè÷ëèâ³ â³äãóêè. Ñïðîáóâàòè ìîæíà, ïîï³ä ëåæà÷èé êàì³íü ³ âîäà

íå òå÷å, à ÿêùî ïèëüíî ïðèãëÿíóòèñÿ, òî ñïðàâä³ ÷èìàëî ìî¿õ ïóáë³êàö³é ìàþòü

â³äíîøåííÿ ³ äî Ñëîâà÷÷èíè, ÿêùî áðàòè äî óâàãè ë³òå[ðàòó]-ðó óêðà¿íö³â

Ñëîâà÷÷èíè. Îòæå, ïîëèøàþ âñå íà Òâ³é ðîçñóä. Äîëó÷àþ íà âñÿêèé âèïàäîê

ñâî¿ ï³äïèñè, ÿêùî òðåáà áóäå ïîäàòè ÿê³ñü â³äîìîñò³ ñëîâàöüêîþ ìîâîþ.

ß ëþäèíà íå àìá³òíà ³ ìåí³ òðîõè íåçðó÷íî ïåðåä ñàìèì ñîáîþ çà öþ àôåðó,

àëå ïî÷óòòÿ ãóìîðó äîçâîëÿº ìåí³ ïîâòîðèòè ñòàðèé ³ âèïðîáóâàíèé ñèñòåìîþ

íàø ëîçóíã: “Âïåðåä çà îðäåíàìè ³ ïðåì³ÿìè!” Íàéêðàùå, ÿêáè âñå öå ðîáèëîñÿ

áåç ìåíå, ³ íå òîìó, ùî ÿ ë³íóþñÿ, à òîìó, ùî ïî÷óâàþñÿ ó ö³é ä³ëÿíö³ íåâïåâíåíî.

Òè äîáðå ðîçóì³ºø ìîº ñòàâëåííÿ.

Äèïëîì ³ ïîñâ³ä÷åííÿ ùå íå âèãîòîâèëè, ìè òåæ ùå ¿õ íå ä³ñòàëè, àëå îá³öÿþòü...

ß ïåðåäàì ¿õ äî Ïîñîëüñòâà Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè ³ Òè îäåðæèø ¿õ ç óñ³ìà

îô³ö³éíèìè öåðåìîí³ÿìè4.

×àñòî çãàäóþ íàø ïåðåäíîâîð³÷íèé ïîáóò â Í[îâîìó] Ñàä³ ³ Ð[óñüêîìó] Êåðåñòóð³

³ ìàþ â³ä öüîãî ÿêåñü ïðèºìíå ïî÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ. Ñïðàâä³, ìè áóëè ì³æ

ñâî¿ìè ëþäüìè, çàäåêëàìóâàëè ñâîþ ºäí³ñòü ³ âçàºìîïîâàãó5.

²íàêøå, íàøå æèòòÿ äóæå ìàðêîòíå, îçëîáëåíå é çàïîë³òèçîâàíå. ²íêîëè ñîðîìíî

çà òàê çâàíó åë³òó ñâîãî íàðîäó, ÿêà îïóñòèëàñÿ íà ñàìå äíî íàö³îíàëüíî¿

áàéäóæîñò³ ³ íèöîñò³.

Ç ÷àñó ïîâåðíåííÿ ç Í[îâîãî] Ñàäó ÿ çàéìàþñÿ âèêëþ÷íî åíöèêëîïåäè÷íèìè

ñïðàâàìè – äëÿ “Åíöèêëîïåä³¿ Ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè” À.Æóêîâñüêîãî – ².Äçþáè (ÅÑÓ)6

íàïèñàâ ìàéæå âñ³ ãàñëî ïðî ñëîâàöüêèõ ³ þãîñëàâñüêèõ óêðà¿íö³â – ïîíàä 150.

Ô.Êîâà÷ ïåðåäàâ ìåí³ êñåðîêîï³þ ñâîãî êðàºçíàâ÷îãî ñëîâíèêà, ÿêèé ñòàâ ó

âåëèê³é ïðèãîä³7. Â³í ñïðàâëÿº íåïîãàíå âðàæåííÿ ³, äóìàþ, ñòàíå îñíîâîþ ³ äëÿ

íàøîãî òîìó ÅÓÄ8. Ñïðàâä³, òàêèìè ñëîâíèêàìè é åíöèêëîïåä³ÿìè ìè óòâåðäæóºìî

ñåáå, äàºìî ïðî ñåáå çíàòè ñâ³òîâ³, âèáèâàºìîñÿ ³ç ïðîâ³íö³ëüíî¿ çàñêîðóçëîñò³.

×åêàþ Òâî¿õ ïðîïîçèö³é ùîäî ÅÓÄ, íàñàìïåðåä ðåºñòðó9. ²ç ñëîâíèêà Â.Êîâà÷à

òðåáà â³ä³áðàòè ãîëîâí³øå, íàø ðåºñòð áóäå ìåíøèì ³ ñòàíäàðò ñòàòò³ òðîõè
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â³äì³ííèì, àëå îñíîâà òóò º.

Ïðîô. Â.Ìàðêóñü îá³öÿâ ó ëþòîìó âçÿòèñÿ çà íàø òîì. Â³í óæå ïðèçáèðàâ ÿê³ñü

ìàòåð³àëè, àëå íå äàâ ¿ì ðóõó. Îá³öÿº ïåðåñëàòè âñå äî Êèºâà, ùîá óæå òóò

îôîðìëÿòè êîðïóñ òîìó â ö³ëîñò³. Çðîçóì³ëî, ùî â³ä ðîçìîâ òðåáà ïåðåõîäèòè

äî ä³ëà. ß óñâ³äîìëÿþ, ùî öÿ ðîáîòà îòðó¿òü íàì ê³ëüêà ðîê³â æèòòÿ, àëå ñâ³äîìî

éäó íà öå, ââàæàþ, ùî õòîñü ïîâèíåí ¿¿ ðîáèòè, à ÿêùî íå ìè, òîä³ – õòî? ² êîëè?

Ìè á³ëüø-ìåíø ãîòîâ³ äî íå¿ ³ ìîæåìî ¿¿ çàâåðøèòè. Öèì ìè ñïîâíèìî ñâîº

ïîêëèêàííÿ ³ äîêàæåìî, ùî äîëÿ íåäàðåìíî ïîêëèêàëà íàñ ç-ï³ä ñ³ëüñüêèõ

êàðïàòñüêèõ ñòð³õ ó âåëèêó íàóêó.

Ùå îäíå ïèòàííÿ ìó÷èòü ìåíå – ïðî íàøó êàðïàòîçíàâ÷ó êîíôåðåíö³þ ó Ïðÿøåâ³

âîñåíè. Ó ãðóäí³ íàø³ ñòîðîíè äîìîâëÿëèñÿ â Óæãîðîä³ ïðî ñëîâàöüêî-óêðà¿íñüêå

ñï³âðîá³òíèöòâî. ß ïðîïîíóþ äî öèõ òî÷îê âíåñòè ³ íàøó êîíôåðåíö³þ. Ñïðîáóºìî.

Ïðîô. Ìàðêóñåâ³ ÿ çàïðîïîíóâàâ äàòè ÿê³ñü êîøòè íà öå10.

Çàê³í÷óþ, äîðîãèé Ìèêîëî, é òàê ðîçïèñàâñÿ áåç ì³ðè. Áàæàþ Òîá³, Òâîºìó

ðîäó ³ Òâîºìó äîìó âñüîãî íàéêðàùîãî.

Òâ³é Îëåêñà.

2

Êè¿â, 31 áåðåçíÿ 1998 ð.

Äîðîãèé Ìèêîëî!

Ïåðåäàþ ÷åðåç Äì.Ïàâëè÷êà Òâî¿

äèïëîì ³ ïîñâ³ä÷åííÿ. Îáêëàäèíêè äëÿ

äèïëîìà ùå íåìà, àëå âîíà ìàº áóòè

ï³çí³øå. Ñïîä³âàþñÿ, ùî äèïëîì áóäå

Òîá³ âðó÷åíî â íàëåæí³é îáñòàíîâö³11.

Ñòàòòþ ÿ âè÷èòàâ, âèïðàâèâ îêðåì³

ïîìèëêè12. Äÿêóþ çà äîáð³ ñëîâà. ª äåÿê³

ïåðåá³ëüøåííÿ, àëå õàé ³äå òàê. Íå áåðóñÿ

ñêîðî÷óâàòè. Ãàçåòó ìåí³ ïåðåäàâ

².Ãâàòü13. Äÿêóþ. Ï³äñóìêè ï³äâîäèòè ùå

ðàíî, áàãàòî ÷îãî ùå íå çðîáëåíî.

Íåçàáàðîì òóò áóäå Þ.Áà÷à14 ³ ìè âñ³

ïèòàííÿ îáãîâîðèìî. Òâî¿ äóìêè ö³ëêîì

ñëóøí³. Âñå òóò íàñò³ëüêè çàêðó÷åíå,

ùî òÿæêî ðîç³áðàòèñÿ.

Ùîäî Ë.Áàáîòè15, òî ñïðàâà òåæ

ñêëàäíà. ×è íå ìîæíà áè îðãàí³çóâàòè

îäíîðàçîâèé ¿¿ çàõèñò ó Ïðÿøåâ³ ³ç

çàëó÷åííÿì ñïåö³àë³ñò³â ç Óêðà¿íè?

Ïðîöåäóðà ç äîöåíòóðîþ â Óêðà¿í³

â³äì³ííà â³ä ñëîâàöüêî¿. Ó íàñ âîíà ãàá³ë³òóâàòèñÿ íå ìîæå, àëå ñï³ëüíî ìîæíà

ùîñü çðîáèòè. Ìîæå, ïîäàòèñÿ äî Ïðàãè? Áóäåìî äóìàòè. ß ãîòîâèé âèñòóïèòè ó

íå¿ îïîíåíòîì áóäü-äå.

10 Ідеться про VI міжнародну карпатознавчу конференцію “Закарпаття під владою Чехословаччини”, яка
відбувалася у Пряшеві 2�4 вересня 1998 року. О.Мишанич зачитав на ній доповідь “Оновлення літератури”.
11 Ідеться про посвідчення й диплом іноземного члена НАН України, які мені було урочисто вручено
Генеральним послом України у Словаччині Дмитром Павличком 1998 р.
12 Ідеться про ювілейну статтю до 65�ліття О.Мишанича, яку я надіслав йому для авторизації (Мушинка М.
Олексі Мишаничу – 65 // Нове життя. – 1998. – Ч. 11�12. – С. 5).
13 Іван Гвать, нар. 30 березня 1950 р. в с. Ряшів, округ Бардіїв; тривалий час був редактором українського
відділу радіо “Свобода” в Мюнхені, Києві та Празі. Ідеться про газету “Нове життя” з моєю статтею про
О.Мишанича (див. прим. ч. 2).
14 Юрій Бача, нар. 13 травня 1932 р. в с. Кечківці на Пряшівщині. Літературознавець і громадський діяч.
15 Любиця Бабота, нар. 4 вересня 1944 р. в П’єщанах. Літературознавець, зав. кафедрою україністики
Пряшівського університету.

M.Móøèíêà, O.Mèøàíè÷ òà Þ.Òàìàø ïåðåä

áóäèíêîì ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó â Íîâîìó

Ñàä³. Ãðóäåíü 1997 ð.



102 Слово і Час. 2008 • №4

Áàæàþ âñüîãî äîáðîãî!

Òâ³é Îëåêñà.

3

Êè¿â, 15 áåðåçíÿ 2003 ð.

Äîðîãèé Ìèêîëî!

Ïîñèëàþ òóò ïîòð³áíå “êðàñíîº ïèñàí³º”. Ïèñàõú, ºæå ïèñàõú. Ïåâíî ³ çàï³çíèâñÿ

³ ïåðåá³ëüøèâ îáñÿã. Òà Òè âæå ÿêîñü äàø ñîá³ ç öèì ðàäó. Ìîæåø ñêîðîòèòè,

ìîæåø ðåäàãóâàòè ÷è çíÿòè ÿê³ñü ðÿäêè. Âñå – íà Òâ³é ðîçñóä. Ôîòîãðàô³þ òàê

ñàìî âèáèðàé íà ñâ³é ðîçñóä. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ðîçìîâà âèéøëà ö³êàâà ³ çì³ñòîâíà,

íå å´îöåíòðè÷íà16.

Äîäàþ òàêîæ çðîáëåíèé ùå ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó ñïèñîê Òâî¿õ äðóêîâàíèõ

ïðàöü, ÿê³ ìîãëè á ñêëàñòè êíèãó. Ïðî öå ÿ ãîâîðèâ ç Ìà´äîþ é Îëåñåì. Õàé âîíè

çàéìóòüñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ. Âèäàºø áàãàòî ³íøèõ, òî ÷îìó á íå âèäàâ ³ êíèãó ñâî¿õ

ïðàöü, ðîçêèäàíèõ â ïåð³îäèö³?17

ß ìàþ âåëèê³ êëîïîòè ³ç çäîðîâ’ÿì, àëå ùå ÿêîñü äèáàþ. Ïðîâàëÿâñÿ òðè ì³ñÿö³

â ë³êàðíÿõ, òà êîðèñò³ ìàëî. Êàïîñíèé ä³àáåò äîâ³â ìåíå äî ãàí´ðåíè í³ã. ßêèéñü

÷àñ ùå ïðîòÿãíó, õî÷ ³ç êîñòóðîì, àëå õî÷ó ïðè¿õàòè äî Ïðÿøåâà ³ Ñâèäíèêà íà

Äóõíîâè÷³âñüêó óðî÷èñò³ñòü ó ÷åðâí³18. Õîò³â áè çðîáèòè äîïîâ³äü “Äóõíîâè÷ ³ ìè”

(“Äóõíîâè÷ ³ ñó÷àñí³ñòü”). Ó Êèºâ³ 23 êâ³òíÿ òåæ â³äáóäåòüñÿ âå÷³ð Î.Äóõíîâè÷à â

ô³ëàðìîí³¿.

Áàæàþ âñüîãî äîáðîãî

Òâ³é Îëåêñà.

16 Ідеться про відповіді О.Мишанича на одинадцять моїх запитань, надісланих йому 20 лютого 2003 р.
Скорочену версію інтерв’ю з О.Мишаничем я опублікував у циклі “Розмови з однодумцями” у пряшівській
газеті “Нове життя” (1998, ч. 13�14, с. 4 та ч. 15�16, с. 5) та в окремому збірнику під такою ж назвою,
присвяченому пам’яті О.Мишанича (Пряшів, 2003).
17 Бібліографія моїх праць з ініціативи О.Мишанича вийшла друком до 60�ліття з дня мого народження
і 40�річчя наукової діяльності (Колеса крутяться... Біо�бібліографія академіка Миколи Мушинки.
Книга друга: Бібліографія. Уклав Олесь Мушинка. – Пряшів, 1998).
18 За станом здоров’я О.Мишанич не зміг приїхати на наукову конференцію “Олександр Духнович і наша
сучасність”. Його доповідь було зачитано та опубліковано у збірнику матеріалів конференції (Мишанич О.
Будитель душі народної // Наук. зб. Музею української культури у Свиднику. Т. 23. – Братислава, 2005.
– С. 29�32).

Êðèìñüêî-ïîëüñüêèé çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. – Ò. 3. Äí³ Àäàìà

Ì³öêåâè÷à â Êðèìó: Çá. ñò. ³ ìàòåð³àë³â. – Ñ³ìôåðîïîëü: Óí³âåðñàì,

2006. – 264 ñ.

Äî ì³æíàðîäíîãî çá³ðíèêà íàóêîâèõ ïðàöü óâ³éøëè ðåçóëüòàòè

ñï³âïðàö³ â÷åíèõ Óêðà¿íè, Ïîëüù³, Áîëãàð³¿ òà Ãðóç³¿, ïðèñâÿ÷åí³

ïðîáëåìàì òâîð÷îñò³ À.Ì³öêåâè÷à, ïèòàííÿì ïåðåêëàäó éîãî òâîð³â,

ä³àëîãîâ³ êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ³ âçàºìîâïëèâ³â ïîëüñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿,

óêðà¿íñüêî¿ òà òàòàðñüêî¿ êóëüòóð, ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ

ìîâ. Çá³ðíèê ì³ñòèòü òàê³ ðîçä³ëè: à) Òâîð÷à ñïàäùèíà À.Ì³öêåâè÷à;

á) Ïðîáëåìè ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó; â) Ïðîáëåìè

ìîâîçíàâñòâà; ã) Ïîëÿêè â Òàâð³éñüê³é ãóáåðí³¿; ä) Ïîëüùà – Óêðà¿íà

– Ðîñ³ÿ: ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðà, ë³òåðàòóðà; å) Ä³àëîã êóëüòóð.

Ñ.Ñ.




