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Серед діячів науки і культури українців 
Словаччини визначне місце посідає Йосиф 
Йосифович Вархол, майже все життя якого 
пов’язане з Музеєм української культури у 
Свиднику. Цього року він відзначив 65 день 
народження. Вдячна нагода, щоб представити 
його фольклористично-етнографічній громаді 
України.

Й. Вархол народився 10 січня 1950 року 
в с. Московщина Млинівського району Рі-
венської області в родині Йосифа й  Тере-
зії – переселенців із с. Бехерів Бардіївського 
округу Словаччини, які в рамках післявоєн-
них міграційних процесів («Волинська акція») 
1947 року прибули на нове місце проживання. 

У 1954 році сім’я переселилася на Закар-
паття в м. Виноградово, а в 1965-му поверну-
лася до рідного с. Бехерів. У 1966–1969 роках 
Йосиф – студент середньої загальноосвітньої 
школи з українською мовою навчання в Пря-
шеві. Після її закінчення два роки був членом 
драматичного колективу професіонального 
Українського національного театру в Пряшеві. 
У 1971–1976 роках став студентом пряшів-
ського педагогічного факультету Університету 
ім. П. Й. Шафарика (українська мова – об-
разотворче виховання). 

Під час вузівських студій відвідував укра-
їнський студентський театр поезії «Смолос-
кип» та був керівником драматичного само-
діяльного колективу «Юність», який поставив 
чотири драматичні прем’єри. Після закінчення 
вишу працював редактором української газети 
«Нове життя» в Пряшеві.

Від 1978 року і по сьогоднішній день працює 
в Музеї української культури у Свиднику як 
фаховий працівник відділу духовної культури 
на ділянці звичаїв та обрядів. У зв’язку з реор-
ганізаціями в Музеї (зменшення кадрів) нині 
обіймає посади керівника зазначеного відділу 
і керівника відділу народознавства, фондів іс-
торії та документації. До 2013 року очолював 
відділ документації і культурно-виховної праці. 

За 37 років безперервної праці в Музеї 
Й. Вархол, окрім науково-дослідної діяль-
ності, на основі польових досліджень зробив 
надбанням Музею десятки цінних артефактів 
традиційної народної культури русинів-укра-
їнців Словаччини, які використовував для 
методичної допомоги сільським фольклорним 
колективам при підготовці їхніх виступів на 
фольклорних фестивалях. 

Результатом такого напрямку є 25 фольк-
лорно-етнографічних програм під назвою 

ЙОСИФ ВАРХОЛ – УКРАЇНСЬКИЙ МУзЕЙНИК  
І ФОЛЬКЛОРИСТ У СЛОВАЧЧИНІ

Микола Мушинка

Колектив Інституту мистецтво
знавства, фольклористики та етно
логії ім. М. Т. Рильського НАН України 
щиро вітає ювіляра!
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«Скарби народу», здійснених під його керівни-
цтвом в експозиції народної архітектури Музею 
в рамках щорічних Свят культури русинів-укра-
їнців Словаччини. У цьому автентичному се-
редовищі фольклорні групи кожного села пока-
зують свій оригінальний матеріал. Прикметно, 
що тематику до показу в скансені розробляють 
щороку. Згадаймо хоча б деякі з них: фрагменти 
весільної обрядовості у Свидницькому окрузі, 
весілля на Спиші, дитячі ігри на луці, вечорниці, 
рекрутська забава, хрестини, великодні дівочі 
хороводи, Русаля (Трійця), собітки (Івандень), 
Різдвяні звичаї, Водохреща тощо. 

При проведенні цих заходів Й. Вархол на-
магається активно залучати до дійства при-
сутніх глядачів, причому варто зазначити, що 
навіть бувають виступи в автентичному середо-
вищі старовинного села, у якому до кожної 
програми використовують атрибути того чи 
іншого обряду. Дії відбуваються в оригіналь-
них селянських хатах або на подвір’ях, у сіль-
ській корчмі, на вулиці; церковні обряди – у 
дерев’яній церкві за участю справжнього свя-
щеника тощо. 

Під час програм в етнографічній експози-
ції просто неба фактично стирається межа 
між учасниками та глядачами. Невід’ємною 

традиційною складовою цих дійств є часту-
вання глядачів обрядовим печивом, яке члени 
фольклорних колективів привозять із собою. 
Й. Вархол – не лише сценарист, а й режисер 
усіх 25-ти дотеперішніх фольклорно-етногра-
фічних програм у скансені. Серед відвідувачів 
Свята вони користуються неабияким успіхом.

Народним звичаям та обрядам Й. Вархол 
присвятив десятки наукових студій і науково-
популярних статей у регіональній пресі, на радіо 
та в краєзнавчих збірниках. Його праці побудо-
вані передусім на матеріалах власних польових 
досліджень. Частина з них – у співавторстві з 
дружиною Надією Вархол, з якою він від само-
го початку працює у відділі духовної культури, 
у них навіть спільний робочий кабінет.

Ще одним об’єктом фахового зацікавлення 
Й. Вархола є писанкарство – один з найвизнач-
ніших виявів народного декоративного мисте-
цтва русинів-українців Словаччини. Разом з 
іншими працівниками Музею він дбає про те, 
аби писанки не були лише ностальгічним спо-
гадом про Великодні свята в минулому, а зна-
йшли своїх послідовників серед наймолодшого 
покоління, розвивалися і вдосконалювалися в 
дусі місцевих традицій народної культури та в 
сучасних великодніх звичаях.

Упродовж 2000–2014 років Й. Вархол вла-
штував у Музеї 15 виставок писанок, під час 
яких було організовано змагання з розписуван-
ня великодніх яєць. Ці змагання з писанкар-
ства нині дуже популярні не тільки серед меш-
канців Свидника, але і його околиць. До того 
ж вони переросли рамки Східнословацького 
краю, ставши визначною імпрезою Великодніх 
свят. У деяких з них брали участь як майстри 
писанкового розпису з Північно-Східної Сло-
ваччини, так і писанкарки із Західної України. 
На виставках презентують і традиційну для 
нашого регіону воскову техніку, і нові, модерні 
техніки писанкового оздоблення.

Й. Вархол як куратор організував та під-
готував десятки тематичних виставок у галузі 
історії, народної культури та професійного ху-
дожнього мистецтва. До деяких з них уклав 
каталоги.

Йосиф Вархол
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Він активно співпрацював з українською 
студією Чехословацького радіо в Пряшеві 
(нині – радіостудія «Патрія» в Кошицях), зо-
крема вів роботу над популяризацією резуль-
татів роботи Музею.

У 2003 році на філософському факультеті 
Пряшівського університету абсольвував риго-
розний екзамен у студійній галузі «слов’янська 
філологія» зі спеціалізації «Українська мова 
та література». Результати своїх досліджень 
він публікує в наукових збірниках, фахових 
та крає знавчих журналах Словаччини, Чехії, 
України, Сербії та Польщі. Десятки статей і 
рецензій побачили світ як в українських, так і 
в словацьких виданнях. Чимале місце в його 
публікаційному доробку посідають популярні 
статті про діяльність та розвиток Музею укра-
їнської культури у Свиднику та про плідну му-

зейну працю окремих його працівників. Він – 
постійний член Міжнародної комісії з вивчення 
народної культури Карпат (субкомісія про зви-
чаї та обряди), у рамках якої виступав на її нау-
кових конференціях, а свої доповіді публікував 
у збірниках матеріалів цих конференцій.

Хобі Й. Вархола – рибальство. З вудкою 
він пройшовся берегами багатьох рік та озер 
Східної Словаччини. Хоч не завжди йому вда-
валося зловити на гачок велику рибу, однак час, 
проведений на берегах річок, він уважає корис-
ним, бо саме там йому приходили на думку пла-
ни нових польових досліджень, сценаріїв фольк-
лорних програм та теми наукових праць.

З нагоди 65-річчя від дня народження ба-
жаємо йому міцного здоров’я, злагоди в сім’ї, 
успіхів у роботі й багато сонячних днів при 
рибо ловлі.
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