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Василь Бойчук 

Словацька Республіка, місто Кошице – шлях на Міжнародну наукову конференцію в місто Світаву  

 

В рамках святкування 760 - ти ліття міста Світави, що в Чеській Республіці, відбулась Міжнародна наукова 

конференція з Славістики, слов’янської релігійної культури та слов’янської духовності. Шлях до Чеського міста 

Світави, де мала відбутися Міжнародна наукова конференція, пролягав через Словацьку Республіку, зокрема 

через стародавнє місто Кошице, в якому проживає чимала українська громада.  

Тому учасники конференції з Університету «Львівський Ставропігіон» перебуваючи у Словаччині, в місті 

Кошице познайомилися з пам’ятками культури. Гордістю міста є готичний кафедральний собор побудований 

угорськими королями, на фасаді яким встановлено чудові  статуї. Місто відвідують чисельні угорські туристи… 

  
В Кошицькому кафедральному соборі під час перебування в місті молився папа римський Іван-Павло ІІ про 

що засвідчено як в середині так і зовні собору меморіальними дошками. 

  
Також під фундаментом Кошицького кафедрального собору похований трансільванський князь, володар 

мукачівського замку, що підняв повстання проти Австрійської імперії Ференц-Ракоци ІІ. 

  



2 

 

В місті Кошице в різні віки перебували і проживали за багатовікову історію міста багато видатних і відомих 

людей: угорський борець XVII століття за свободу Угорщини  проти  австрійський Габсбургів - Бошкай Іштван.  

В Кошице жив  у XVIII-XIX століттях Бароті  Шабо Давід, в ХІХ-ХХ століття в Кошіцькій вищій школі 

навчався видатний словацький вчений, винахідних парових машин - Андрій Стодола, в ХІХ столітті, в 1805-1806 

роках перебував фельдмаршал М. Кутузов,  в ХХ столітті - папа римський Іван-Павло ІІ та багато інших...  

   
Слід наголосити, що в місті Кошице дуже красивий і великий оперний театр, є ще один красивий стародавній 

собор, багато стародавніх пам’ятників історії, культури та мистецтва. 

  
Відвідала місто Кошице, в Словацькій Республіці і ознайомилася з містом та пам’ятками архітектури та 

культури 15 березня 2016 року і делегація вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 

Університету «Львівський Ставропігіон»(УЛС), що їхала в Чеську Республіку на 760-ти річне святкування міста 

Світави та на Міжнародну наукову конференцію у складі академіка Віктора Ідзьо та доцента Василя Хитрука. 

   


