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ЖУРНАЛ «ДУКЛЯ» В КОНТЕКСТІ ПЕРІОДИКИ СЛОВАЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У публікації виділено основні факти повоєнної української преси Східної Словаччини, окреслено їх домінантні 

характеристики. З’ясовано значення літературного й публіцистичного журналу «Дукля» в культурному житті пряшівських 
українців. Проаналізовано етапи і напрями діяльності, зміст і структуру видання, тематичну та жанрову розмаїтість 
друкованих текстів. 
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В публикации выделены главные факты послевоенной украинской прессы Восточной Словакии, обозначены их 

доминантные характеристики. Определено значение литературного и публицистического журнала «Дукля» в культурной 
жизни пряшевских украинцев. Проанализированы этапы и направления деятельности, содержание и структура издания, 
тематическое и жанровое разнообразие текстов. 

Ключевые слова: украинская пресса Восточной Словакии, журнал «Дукля». 
 
In the article the main facts of Past war Ukrainian press in Eastern Slovakia are emphasized, the dominating characteristics are 

outlined. The significance of literary publicistic journal «Duklia» at cultural life of the Priashiv Ukrainians is defined. Еhe main trends 
and stages of journal’s activity, content and structure of the edition, thematic and genre varieties of the published texts are analyzed. 
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Постановка проблеми 
У незалежній Україні активно постала потреба дослідження національної преси, передусім видань, які 

протягом десятиліть виходили за межами Батьківщини і відігравали провідну роль у культурному зростанні, 
формуванні свідомості й інтелекту українців серед інших народів. 

Журнал «Дукля» (1953 – по сьогодні) [8] – літературно-мистецький та публіцистичний часопис словацьких 
українців, офіційний друкований орган українських письменників, репрезентант і активний організатор місцевого 
літературного руху. Проте дослідники українсько-словацьких культурних взаємин Ю. Бача [1; 2], Ф. Ковач [12], 
М. Мольнар [14] лише вибірково розглядають окремі положення та ідеї, маніфестовані публікаціями журналу, або 
періодично підсумовують діяльність видання переважно на його ж сторінках, як наприклад, І. Галайда [3], 
Ю. Гарбар [4], Ф. Гондор [6; 7], М. Ілюк [9], Ф. Ковач [13], З. Франко [20], М. Штець [21]. Часопис «Дукля» є 
синтезуючим і визначальним фактором в українсько-словацькому культурному діалозі, що й визначає 
актуальність даного дослідження. Його мета – окреслити місце журналу «Дукля» в контексті періодики 
словацьких українців у другій половині ХХ століття. 

Жорсткі економічні й соціальні умови, духовно-культурна й суспільна ізольованість українців у Чехо-
Словаччині нерідко ставили під сумнів існування окремих видань. Попри те саме громадська преса була основним 
чинником становлення української спільноти, збереження її етнічної самобутності, рідної мови, звичаїв, історичної 
пам’яті, найоптимальнішим шляхом усвідомлення власної національної ідентичності в чужомовному чехо-
словацькому середовищі. На цьому завжди наголошували Ю. Бача [1; 2], О. Пономарів [15], О. Рудловчак [17; 18], 
М. Фолріхова [19], зазначаючи, що пропагувати українське письменство, історичні та культурні цінності, 
національні почуття було одним із завдань, зокрема, «культурно-народної газети» «Руське слово» (1924-1938), 
«Народної газети» (1924-1936), «Слова народа» (1931-1932), «Русскої школи» (1926-1931), журналів «Наша земля» 
(1927-1929), «Голос життя» (1929-1938), «Голос молоді» (січень-травень 1938). 

Після завершення Другої світової війни українське населення Чехо-Словаччини потрапило у полон сильного і 
впливового авторитету всього «радянського», тобто російського. Радянський приклад побудови нового суспільства 
переносився у життя пряшівських українців (О. К. – Пряшівщина – північно-східний регіон Словаччини). В умовах 
суцільної русифікації, майже повної втрати національної ідентичності саме преса була основним чинником підтримки 
й розвою української культури, формування свідомості й інтелектуального рівня місцевої інтелігенції, важливим 
каналом творення й поширення духовних вартостей, ареною для творчого зростання майстрів слова. Серед таких 
видань – тижневі газети «Пряшівщина» (1945-1951), «Нове життя» (1951-до сьогодні), «громадсько-політичний, 
літературно-художній ілюстрований журнал» «Дружно вперед» (1951-до сьогодні). Періодику для місцевих дітей та 
молоді представляли «Карпатская звезда» (1946-1947), місячник «Зоря» (1947), журнал «Колокольчик-Дзвіночок» 
(1947-1950), «Піонерська газета» («Веселка») (1949-до сьогодні) та інші [11]. Структура, зміст, періодичність видань 
зумовлювалися творчими й фізичними можливостями авторів, а також специфічними історичними, суспільно-
політичними й духовно-естетичними умовами життя в чужоземному контексті. 

Так, газета «Пряшівщина» за час свого існування (1945-1951 рр.) здійснила значну культурно-виховну 
роботу, презентуючи важливі соціальні, політичні, мистецькі, художньо-літературні й наукові здобутки 
українського населення Словаччини. На її сторінках систематично друкувалися матеріали з життя українського 
населення, словаків, чехів, мадярів, німців, про діяльність окремих політичних партій та національних комітетів 
Чехо-Словаччини, про економічні, соціальні та культурні зміни в Радянському Союзі [18, с. 265]. 

Газета визначила й закріпила нові тенденції в суспільно-культурному житті українців, знайомлячи своїх 
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читачів із кращими творами українських, російських авторів, систематично друкуючи зразки місцевого фольклору, 
оригінальні україномовні та написані на діалекті поетичні та прозові тексти, критичні й історико-літературні 
спроби, рецензії на театральні вистави УНТ [16, с. 48-51]. 

Газета «Пряшівщина» сприяла зростанню культурно-освітнього рівня українського населення Словаччини, 
друкуючи статті з проблем місцевої освіти, організації шкільного навчального процесу, підготовки кваліфікованих 
учителів для україномовних початкових і середніх шкіл, про створення кафедри української мови і літератури на 
Педагогічному факультеті Словацького університету у Братіславі [11, с. 53]. 

Щотижнева газета «Нове життя» (1951-до сьогодні) – чергове видання Культурної спілки українських 
трудящих. Простежувалася чітка партійна лінія у структурі, форматі і змісті видання, яке виразно окреслювало 
суспільно-політичні «прогресивні» реалії нового села, відтворювало «позитивний» індустріальний образ 
пряшівського краю, що прямує до соціалізму, переосмислюючи в дусі марксистсько-ленінських ідей власне 
минуле і заперечуючи все українське як буржуазно-націоналістичне і зрадницьке [2, с. 197]. 

Попри таку данину своєму часові, виразній «кабінетності» культурно літературних матеріалів, статей «на 
продовження» [18, с. 274], газета відіграла важливу роль у суспільно-культурному розвитку українців Словаччини, 
репрезентувала нову сходинку на шляху культурно-освітнього зростання нової генерації української інтелігенції 
Словаччини. 

Громадсько-політичний, літературно-художній ілюстрований щомісячний журнал «Дружно вперед» (1951-
до сьогодні) протягом півстолітнього існування став справжньою хронікою життя словацьких українців. Структура 
видання поділялася на дві частини: перша – статті громадсько-політичного, історико-культурного характеру, а 
друга –художні твори місцевих авторів, рецензії, критичні статті [18, с. 274, 276]. 

Зміст журналу формували матеріали про актуальні проблеми та цікаві події сьогодення, репортажі, нариси з 
минулого місцевого населення, які поєднувалися з численними ілюстраціями, фотографіями, оригінальні художні 
твори місцевих авторів, україномовні переклади чеської та словацької поезії, численні спостереження, проблемні 
статті з питань рівня і специфіки місцевої освіти (у додатку «Школа і життя») [11, с. 55]. 

Молодіжний журнал, двомовний «Колокольчик-Дзвіночок» у 1947-1950 роках видавала Спілка Молоді 
Карпат. За структурою, змістом і форматом видання нагадувало шкільний посібник, щоденну «читанку» для 
школярів [5, с. 56] і вміщувало матеріали загальноосвітнього характеру, інформацію про суспільно-культурне 
життя української молоді та діяльність СМК, статті з місцевої історії, репортажі про важливі культурні події, 
багато ілюстрацій, фотографій, народнопоетичну творчість, зразки української повоєнної дитячої літератури 
Словаччини [5, с. 57-58]. 

Після об’єднання наприкінці 1949 року СМК з іншими національними молодіжними організаціями і 
створення загальнодержавного ЧСМ естафету «Колокольчика-Дзвіночка» перейняла «Піонерська газета», яка з 
1968 року виходить під назвою «Веселка». 

Епохальне значення мало заснування у 1953 році «літературно-мистецького та публіцистичного» альманаху 
«Дукля» [8]. Понад шістдесят років часопис Української філії Спілки словацьких письменників виступає трибуною 
для обговорення актуальних мистецько-літературних питань доби і тим самим активно впливає на розвиток 
культурно-літературного життя словацької української громади другої половини ХХ століття [10, с. 366]. 

Альманах-квартальник (з 1966 року – двомісячник) «Дукля» заснували при видавництві Культурного союзу 
українських трудящих Чехо-Словаччини (сьогодні – Союз русинів-українців у Словаччині) українські автори: 
Ю. Боролич, І. Мацинський, В. Зозуляк, Ф. Іванчов, А. Кусько, Ф. Лазорик, М. Питель, І. Прокіпчак, О. Рудловчак та 
М. Шмайда. 

Журнал видавався у специфічних умовах соціально-політичного і культурно життя українців-русинів у чужій 
державі, його тематична спрямованість, зміст і регулярність опублікованих матеріалів залежали від можливостей 
літературних сил Пряшівщини. За перші три роки головним редактором були І. Мацинський, Ю. Боролич, Ф. Іванчов. 
При редакції діяла редакційна колегія – письменники, літературні критики, літературознавці, які разом сприяли 
виконанню завдань журналу [7, с. 64-65]. 

Упродовж усієї історії часопису видавці своїм основним обов’язком вважали публікувати художні твори, 
наукові й публіцистичні праці пряшівських авторів, знайомити читачів із творчістю радянських українських 
письменників, друкувати в перекладі на українську мову зразки художніх творів словацьких і чеських митців, 
висувати й обговорювати проблеми існування, місця і значення української літератури в контексті чехо-
словацького літературного процесу [10, с. 362]. 

Основу «Дуклі», складає художня література, розділена за рубриками «Поезія», «Художня проза», «Сатира і 
гумор», «Голос Радянського Закарпаття», «З чеської прози» та іншими. Ідейно-художній рівень опублікованих творів 
відповідав своєму часові й суспільним умовам. 

Зміст рубрики «Критика і публіцистика» за шістдесят років теж не є однорідний та рівнозначний. Найбільш 
якісний період в історії літературної критики припав на 1956-1968 роки і відповідав кульмінаційному етапові 
літературного розвитку. 

Менш заповненою є рубрика «Мистецтво», у якій постійно публікуються фоторепродукції малярських робіт 
українських художників та короткі біографічні довідки про митців. Рубрику «театр» формують спогади і статті до 
ювілеїв театральних діячів. 

Окремі рубрики представляють народну творчість: «НХС», «Етнографія і фольклор», «Звичаї». 
Рубрики «Наукові статті», «Повідомлення і документи», «Культурні події» пропонують матеріали про 

історію і сучасний стан українсько-словацьких взаємин, історичні розвідки про українців інших країн, 
повідомлення про культурно-літературне життя пряшівчан, широко висвітлюють діяльність Української філії ССП 
на підтримку й пропаганду української культури [10, с. 362-363]. 

В історії функціонування часопису «Дукля» виділяють чотири періоди: 1953-1956 рр.; кін. 50-х-60-ті рр.; 
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1968-80-ті рр.; 1989-до сьогодні [10, с. 363]. 

У перший із них авторитет усього «радянського» спричинив орієнтацію на готові зразки радянського (перш 
за все українського) письменства. Відтак журнал друкував багато «псевдолітератури» низької художньої вартості: 
панегіричні вірші на патріотичну й соціальну тему, оповідання, нариси, публіцистичні статті про трагізм війни й 
мирні будні розбудови «соціалістичного суспільства», про соціальні перетворення й конфлікти на селі. 
Мистецькою причиною цього було «не існування» української літературної критики [2, с. 195], яка в той час була 
представлена анотаціями-повідомленнями про вихід з друку нової книжки, про її тему, ідею, переказування змісту, 
встановлення її виховної ролі. 

Після ХХ з’ їзду КПРС у 1956 році розпочався активний процес формування української літературної критики 
Чехо-Словаччини. Надруковані за цей час оглядові замітки, відгуки, рецензії, літературно-критичні й історико-
літературні розвідки, полемічні нотатки, публіцистичні статті І. Мацинського, Ю. Бачі, А. Червеняка, В. Хоми, 
І. Волощука, Ф. Гондора, А. Шлепецького, М. Гирякя, В. Копчака представили широкий спектр поглядів на 
специфіку художньої літератури, її завдання і роль у суспільстві, питання художньої правди, її зв’язку з життям, 
висунули нові вимоги щодо літературних критеріїв та образотворення, окреслили своєрідність літератури словацьких 
українців, перспективи і шляхи подальшого розвитку, підняли питання творчого переосмислення власних традицій, 
засвоєння здобутків світової культури і тим самим сформували українську літературну критику Словаччини, яка 
активно впливала і продовжує впливати на літературний процес [10, с. 364-365]. 

«Дукля» тоді поповнилася високохудожніми зразками творчості Є. Бісс, І. Мацинського, С. Гостиняка, 
В. Гренджі-Донського, М. Шмайди, Ф. Лазорика, Ю. Боролича, Ф. Іванчова, Й. Шелепця, Й. Збіглея, В. Дацея, 
І. Галайди. Їхні ліричні вірші, поеми, балади, сонети, оповідання, новели, нариси, репортажі, повісті, романи, драми, 
ліричні комедії помітно розширили жанрову палітру видання. На сторінках часопису були опубліковані художні 
твори й літературознавчі дослідження словацьких і чеських авторів. У цей час журнал друкував твори заборонених в 
Україні «шістдесятників», репресованих письменників, дисидентів (поезію Василя Симоненка, Івана Драча, Миколи 
Вінграновського, Ліни Костенко, Дмитра Павличка, літературно-критичні та публіцистичні праці Івана Дзюби), 
подавав інформацію про загальноукраїнське національно-культурне життя, якої уникала радянська преса, завдяки 
чому переріс «місцеве значення і став фактором всеукраїнської боротьби за незалежність України» [2, с. 208]. 

Вторгнення у 1968 році у Чехо-Словаччину радянських військ повернуло культурно-національного життя 
української громади майже на десятиліття назад. З літературного процесу були вилучені кращі його представники, 
а на арені літературного розвитку головні позиції посіли І. Прокіпчак, В. Зозуляк, М. Роман та інші. Українську 
літературну критику тоді представляли В. Коман, Ф. Ковач, М. Роман поверховими рецензіями-анотаціями на 
окремі видання та оглядовими працями про життя і творчість письменників, у яких критичний аналіз знову 
зводився до висвітлення місцевої тематики й суспільної проблематики, поцінування художніх творів з опорою на 
провінційність літератури чехо-словацьких українців. У результаті – двадцять років застою в українському 
літературному житті, наслідки якого ще довго давали про себе знати після 1989 року [10, с. 365-366]. 

Отже, літературно-мистецький і публіцистичний журнал «Дукля» – визначне явище в історії української 
культури Словаччини. Він став специфічно національним виявом самоідентифікації українців у чужій державі. 
Плекаючи у творчій праці своє національне «я», автори журналу стверджували свою приналежність до 
українського народу, формували свідомість його інтелігенції та почуття національної єдності, а також, будучи 
складовою інформаційно-культурного потенціалу України і Словаччини, доводили необхідність інтеграції 
української спільноти у словацьке суспільство на засадах взаєморозуміння і взаємозбагачення. 

При дослідженні журналу «Дукля» перехрещується ряд проблем як суто літературо- та 
журналістикознавчих, так і націотворчих, загальнодуховних, політичних та історичних. Це увиразнює актуальність 
і важливість вивчення зарубіжної україномовної преси та визначає спрямованість і перспективу наших майбутніх 
наукових пошуків. 
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«СОНЯШНИК» – ДИТЯЧИЙ ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ У КАНАДІ  
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Проаналізовано домінантні мотиви та жанрово-тематичне наповнення журналу українських емігрантів у Канаді 

«Соняшник». 
Ключові слова: дитячий журнал, українські емігранти, домінантні мотиви. 
 
Проанализированы доминантные мотивы и жанрово-тематическое наполнение журнала украинских эмигрантов в 

Канаде «Соняшник». 
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Thecomplexinvestigationofthepeculiaritiesfunctioning of dominating motives, genres and texts in the children magazine 

«Sonyashnyk» of Ukrainian expatriates in Canada/ 
Key words: children magazine, Ukrainian expatriates, dominating motives. 

 
Друга світова війна та політичніпереслідування в СРСР примусили українців шукати притулку за межами 

батьківщини, що спричинило третю хвилю міграції до Канади (1946–1961 рр.). Серед біженців, а це близько 37 
тисяч людей з усіх регіонів України, були представники інтелігенції, робітниківта інших прошарків населення. Ця 
«хвиля» була наймасовішою і чи не найбільш національно свідомою у порівнянні з двома попередніми [3; 4]. 

Дослідниця еміграційної преси Н. Сидоренко слушно зауважує, що «українська міграція завжди 
використовувала найменшу нагоду для культурно-просвітньої духовно-мистецької праці, видавничої діяльності 
й поширення рідного слова на чужині» [5, с. 3]. Незважаючи на складні економічні та соціальні умови 
зазначеного періоду, українціу Канаді дбали про розвиток власних ЗМІ –засновували пресові органи, які ставали 
«джерелом інформації і поширенням правди, трибуною патріотизму й національної єдності» [8, с. 52].Варто 
згадати низку часописів: «Канадійський фермер», «Слово», «Ранок», «Український голос», «Слово істини», «Наша 
культура», «Віра й культура» [6, с. 490–492]. Серед такого масиву періодики активно функціонували і часописи 
для дітей. 

До теми історії української еміграційної преси зверталися А. Животко, М. Присяжний, М. Боровик, 
М. Марунчак,М. Романюк; сформували покажчики української преси за межами України В. Дорошенко, 
О. Фединський, Н. Сидоренко та О. Сидоренко;пресу міжвоєнної української еміграції вивчає О. Богуславський, 
таборову журналістику першої половини ХХ ст. натериторіїЄвропи, АзіїтаАфрики –Н. Сидоренко, О. Сидоренко, 
пресу діаспори Західної Європи, Канади, США – М. Тимошик, В. Чекалюк, Г. Бигар, Ю. Борисова,В. Губарець, 
Т. Грищук, О. Денека та інші. Серед такого масиву досліджень поза увагою журналістикознавців залишається 
еміграційна періодика для дітей. Поодинокі згадки про особливості функціонування дитячої преси діаспори 
знаходимо у кількох наукових розвідках. Дослідниця О. Сидоренко зосереджує свою увагу на дитячих та 
пластових виданнях у європейських таборах переміщених осіб (1945–1950 рр.).Тому актуальним є аналіз розвитку 
дитячої еміграційної журналістики Канади у другій половині ХХ століття на прикладі журналу «Соняшник». 

Мета статті – з’ясувати особливості функціонування у Канаді дитячого журналу «Соняшник» упродовж 50-
60 рр. ХХ століття. Відповідно до поставленої мети, визначено основні завдання статті: проаналізувати жанрово-
тематичне наповнення часопису «Соняшник»; визначити домінантні мотиви; простежити неперервність традиції 
українського виховання, яку забезпечувала за кордоном дитяча періодика. 

Український емігрант Петро Волиняк (Чечет), «сповідуючи необхідність культурних, наукових, мистецьких 
та інших зв’язків із землею батьків, пропагуючи людське, тепле ставлення до людей з України» [7], у1950 році в 
Канаді відновив своє видавництво «Нові дні» (засноване в Австрії) та продовжив видавати однойменний часопис, 
незмінним видавцем, редактором та автором якого був до кінця життя. Активний громадський діяч Петро Волиняк 
друкував у власній друкарні підручники для українських шкіл у Канаді, вчителював, керував курсами 
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