


RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saborski zastupnik Ratko Gajica, Aleksandar Tolnauer i mr. sc. Milena Klajner 

koji su se u poslijepodnevnom dijelu sjed-
nice uključili i izravno, te, uz prethodno 
predstavljanje svoje sredine, iznošenjem 
vlastitih iskustava i sagledavanja specifič-
nih okolnosti „na terenu“ dali doprinos u 
sveukupnoj analizi i koncipiranju načina 
izrade analize o provođenju Ustavnog 
zakona o pravima nacionalnih manjina RH. 

Na samom početku, uvodnim izlaga-
njima, osnovne smjernice ovom sastanku 
dali su predstojnica Ureda za nacionalne 
manjine RH mr. sc. Milena Klajner, pred-
sjednik Savjeta za nacionalne manjine RH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakon uvodnih izlaganja organizatora, vlastita sagledavanja iznijeli su i sudionici 

U nevelikom, ali estetski vrlo ukusno 
koncipiranom hotelu „Korana - Srakovčić“  
na bajkovitoj obali Korane u Karlovcu, u 
utorak, 19. svibnja ove god., održan je II 
radni sastanak o pripremi izviješća o pro-
vođenju Ustavnog zakona o pravima naci-
onalnih manjina RH. Organizatori sastan-
ka bili su vladin Ured za nacionalne manji-
ne RH i Savjet za nacionalne manjine RH, 
a motiv je bio da se u izravnom konzulta-
tivnom kontaktu s predstavnicima Vijeća  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel „Korana - Srakovčić“ u Karlovcu 

nacionalnih manjina i predstavnicima 
nacionalnih manjina u lokalnoj samoupravi 
s područja Sisačko-moslavačke i Karlo-
vačke županije, što realnije sagleda spo-
menuta problematika, s naglaskom na 
analitičkom pristupu za potrebe pripreme 
izviješća na ovu temu. 

O aktualnosti teme ponajbolje govori 
dobar odaziv zainteresiranih sudionika 

Aleksandar Tolnauer, članovi Savjeta za 
nacionalne manjine RH, saborski zastupnici 
Ratko Gajica, mr.sc. Zdenka Čuhnil i Nazif 
Memedi. 

Može se očekivati je da će ovaj konzul-
tativni radni sastanak, uz zaključke o meto-
dici postizanja glavnog cilja – kvalitetnog 
izviješća, imati i vrijedne učinke primjenom 
dobrih iskustava u vlastitoj sredini. # 

ІМЕНОВАНИЙ ВЛАДИКА 
КРИЖЕВЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

За владику Крижевецької 
єпархії, наслідника Кір Славо-
мира, Папа Римський Бенеди́кт 
XVI (Йозеф А. Ратцінгер) 25 
травня ц.р. іменував монсень-
йора Николу Кекича, ректора 
греко-католицької семінарії в 
Загребі і пароха загребської 
парафії Св. Кирила і Мефодія. 
Висвячення планується відбу-
тися в Крижевцях 4 липня ц.р. 

Основні дані про монсень-
йора Николу Кекича є, що  на-
родився 18 січня 1943 р. в с. 
Старі Ґрад (Жумберак), класич-
ну гімназію закінчив в Загребі 
1963 р., а теологію почав студіювати в Загребі, та закінчив в 
Римі, де був курсант в Українській Папській Великій Семі-
нарії св. Йосафата. В згаданій Семінарії навчив і українську 
мову. Висвячений 1 листопада 1970 в Сошицах, Владикою 
Крижевецьким Гавриїлом Букатком. Після низки розпоря-
джень в Хорватії, відходить в Хорватську Папську Семіна-
рію св. Єронима в Римі, де продовжує післядипломні студії. 
На Папському Орієнтальному Інституті досягає титул кан-
дидата наук історії церкви. В Загребі стає парохом пар. Св. 
Кирила і Мефодія 1984 р., а ректором семінарії 1990 р.. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мсгр.  Никола Кекич 
Фот. Слободна Далмація 

ПАМ'ЯТЬ ПОЛЕГЛИМ БІЙЦЯМ ІІІ 
УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ  

ВВ  ррааммккаахх  ммееммооррііааллььнниихх  ззааххооддіівв  ввііддззннааччеенннняя  ППееррееммооггии  уу  
ДДррууггіійй  ссввііттооввіійй  ввііййнніі,,  0099  ттррааввнняя  ППооссооллььссттввоо  УУккррааїїннии  вв  РРеессппуубблліі--
цціі  ХХооррввааттііяя  ссппііллььнноо  зз  ккееррііввннииццттввоомм  ООссіієєччккоо--ббааррааннссььккооїї  жжууппааннііїї  
((ооббллаассттіі))  ттаа  ммііннііссттееррссттввоомм  ооббооррооннии  ХХооррввааттііїї  ппррооввееллии  ууррооччииссттуу  
ццееррееммооннііюю  ппооккллааддаанннняя  ввііннккіівв  ддоо  ппаамм’’яятт--ннииккаа  ппооллееггллиимм  ббііййццяямм  
ТТррееттььооггоо  УУккррааїїннссььккооггоо  ффррооннттуу  вв  ммііссттіі  ББааттііннаа,,  ддее  ппіідд  ччаасс  ффооррссуу--
вваанннняя  ррііччккии  ДДууннаайй  уу  11994444  ррооцціі  ззааггииннууллоо  ббііллььшшее  ттииссяяччіі  ввооїїнніівв..  

ВВііннккии  ппооккллааллии  ппррееддссттааввннииккии  ппррееззииддееннттаа,,  ппааррллааммееннттуу,,  мміінніі--
ссттееррссттвваа  ззааккооррддоонннниихх  ссппрраавв  ттаа  ммііннііссттееррссттвваа  ооббооррооннии  ХХооррввааттііїї,,  
ппррееддссттааввннииккии  ППооссооллььссттвв  РРооссііййссььккооїї  ФФееддееррааццііїї,,  ББооллггааррііїї,,  ССееррббііїї,,  
ччллееннии  ссппііллккии  ввееттеерраанніівв  ттаа  іінншшиихх  ггррооммааддссььккиихх  ооррггааннііззаацціійй..  ВВ  
ццееррееммооннііїї  ввззяяллии  ууччаассттьь  ппррееддссттааввннииккии  ссппііллккии  ааннттииффаашшииссттіівв  
ХХооррввааттііїї  ттаа  ССееррббііїї  іі  ЧЧооррннооггооррііїї,,  ккууллььттууррнніі  іі  ггррооммааддссььккіі  ддііяя--
ччіі,,ппррееддссттааввннииккии  ннееуурряяддооввиихх  ооррггааннііззаацціійй  ттаа  ддииппллооммааттииччнниийй  
ккооррппуусс,,  ааккррееддииттоовваанниийй  вв  ЗЗааггррееббіі..  ППіідд  ччаасс  ппооккллааддаанннняя  ввііннккіівв,,  
ппооччеессннаа  ввааррттаа  ззббррооййнниихх  ссиилл  РРеессппууббллііккии  ХХооррввааттііяя  ввііййссььккооввииммии  
ппооччеессттяяммии  ввшшааннууввааллаа  ппаамм’’яяттьь  ззааггииббллиихх  ввооїїнніівв..  

ССппііввррооббііттннииккии  ППооссооллььссттвваа  УУккррааїїннии  вв  РРеессппууббллііцціі  ХХооррввааттііяя  
ттааккоожж  ввззяяллии  ууччаассттьь  уу  ццееррееммооннііїї  ппооккллааддаанннняя  ввііннккіівв  ддоо  ммооннууммееннттуу  
ззааггииббллиимм  ппіідд  ччаасс  ДДррууггооїї  ссввііттооввооїї  ввііййннии  ввооїїнніівв  уу  ммііссттіі  ВВууккоовваарр..  

ППооккллааддаанннняямм  ввііннккіівв  ссппііввррооббііттннииккааммии  ППооссооллььссттвваа  УУккррааїїннии  
ттааккоожж  ббууллоо  ввшшаанноовваанноо  ппаамм’’яяттьь  ззааггииббллиихх  ввооїїнніівв,,  ннаа  ммііссцціі  ззааххоо--
ррооннеенннняя  ббііййцціівв  ІІІІІІ  УУккррааїїннссььккооггоо  ффррооннттуу  уу  ммііссттіі  ІІллоокк..  

УУррооччииссттіі  ццееррееммооннііїї  ппррииввееррннууллии  ззннааччннуу  ууввааггуу  ххооррввааттссььккооїї  
ггррооммааддссььккооссттіі,,  ддеерржжааввнниихх  ттаа  ммііссццееввиихх  ззаассооббіівв  ммаассооввооїї  ііннффоорр--
ммааццііїї  ХХооррввааттііїї..                                                                        ((wwwwww..mmffaa..ggoovv..uuaa//ccrrooaattiiaa)) 
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ДЗEНЬ НАЦИОНАЛНИХ МEНШИНОХ 
ВУКОВАРСКО-СРИМСКEЙ ЖУПАНИЇ 

Рада рускeй националнeй мeншини Вуковар-
ско-сримскeй жупаниї була тогорочни домашнї оз-
начованя VІ манифeстациї Дня националних мeн-
шинох спомнутeй жупаниї. Орґанизатор манифe-
стациї була Координация националних мeншинох  
Вуковарско-сримскeй жупаниї, зоз чию святочну 
схадзку у Вуковарe, 8. мая 2009. року спомнута 
манифeстация и почала. Мeдзи иншим, з конста-
тацию жe у тeй жупаниї кажди писти житeль при-
паднїк даєднeй з националних мeншинох, прeдси-
датeль Координациї Йосип Кeл на тeй схадзки 
наглашeл важносц потримованя защити правох 
националних мeншинох. З тeй нагоди, наглашeл 

обдумало и пририхтало як свойо умeтнїцкe предста-
вянє, так и вибор єдлох та аранжированє вистави. 

На початку, учашнїкох и нащивитeльох приви-
тали вуковарско-сримски жупан Божо Ґалиг, прeд-
сидатeль Координациї Йосип Кeл, а потим и прeд-
сидатeлю Ради, мeдзи котрима и Йоаким Ердeлї – 
прeдсидатeль Ради рускeй националнeй мeншини. 

У програми шe прeдставeли музични и танє-
чни насамбли културно-умeтнїцких дружтвох 
Бошнякох, Русинох (КУД «Йоаким Гарди» з Пeт-
ровцох), Українцох (КПД «Иван Франко» з Вуко-
вару), Словакох, Мадярох, Нємцох и Сeрбох. У 
програми манифeстациї, котра у сцeнскeй часци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богатство розличносцох 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор КПД «Иван Франко» з Вуковару 

1. SJEDNICA  
NOVOG SAZIVA 

PREDSJEDNIŠTVA 
SAVEZA RUSINA I 
UKRAJINACA RH 

U Vukovaru je 
2.svibnja 2009.godine 
održana 4. sjednica Pred-
sjedništva Saveza Rusina i 
Ukrajinaca Republike 
Hrvatske. 

Nakon održane skupš-
tine Saveza (4.travanj 
2009. godine) bio je to prvi 
saziv  Predsjedništva u 
novom sastavu. 

Na sjednici je između 
ostalog odlučeno : 

 -  Središnja manifes-
tacija kulture Rusina i 
Ukrajinaca RH "Petrovač-
ko zvono" održat će se 
 30. i 31.05.2009. godine u 
Petrovcima; 

-  ljetna škola Rusina i 
Ukrajinaca RH za osnovnu 
i srednju školu održat će 
se od 10. do 29. kolovoza 
2009.godine u Selcu. 

прeдлужeнє роботи на проєктох важних за наци-
онални мeншини и наявeл початок роботи мул-
тинационалнeй тeлeвизиї. 

Главна програма отримана ютрe дзeнь у 
Домe култури у Пeтровцох, а була зложeна з 
културно-умeтнїцкeй сцeнскeй часци, пригоднeй 
прeзeнтациї народних вишивкох, ручних роботох 
и eтноґрафских eкспонатох, та дeґустациї нацио-
налних єдлох. Каждe од дружтвох самостойно  

тирвала од 17,00 по 21,30 годзин, було вєдно 
коло 300 учашнїкох. 

Послe програми, за нїх у пeтровскeй „Соко-
лани“ орґанизована заєднїцка вeчeра, а потим и 
приємнe дружeнє. 

Нарок, домашнї Дня националних мeншинох 
Вуковарско-сримскeй жупаниї будзe Рада україн-
скeй националнeй мeншини Вуковару. Щeшлїво! # 

Фот.: Н. Хлача  /  На руски язик преложела О.Т.Д. 

ODRŽANA JE GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA KULTURNO-
PROSVJETNOG DRUŠTVA RUSINA I UKRAJINACA ZAGREBA 

U utorak, 12. svibnja 2009., u Zagrebu, Vodovodna 15., odr-
žana je godišnja izvještajna skupština Kulturno-prosvjetnog druš-
tva Rusina i Ukrajinaca Zagreba. Nakon podnesenih izvješća, o 
radu Društva i utrošku sredstava za ostvarenje programa i aktiv-
nosti u 2008., ista su nakon rasprave usvojena te je dogovoren 
plan rada i aktivnosti za 2009. godinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odaziv članova društva je bio zadovoljavajući 
Pored usvojenih izvješća, članovi Društva su vodili raspravu 

o potrebi uspostavljanja boljih odnosa na relaciji Društvo – Savez 
Rusina i Ukrajinaca RH. Posebno je ukazano na nedostatak 
dodijeljenih sredstava za rad Društva u 2009., koja su nedostat-
na i s kojima se ne mogu pokriti režijski troškovi te zakupnina 
prostora koje Društvo koristi u Vodovodnoj 15.  

U nastavku rada skupštine bilo je više riječi o odnosu Društva 

s predstavnicima rusinske i ukrajinske nacionalne manjine u gradu 
Zagrebu. Predloženo je da se uspostavi bolja suradnja, da se 
postojeća problematika riješi i da se u buduće radi na ostvarenju 
zajedničkih programa na dobrobit članstva i pripadnika rusinske i 
ukrajinske nacionalne manjine u gradu Zagrebu. Isto tako je uka-
zana potreba za boljom suradnjom između Društva i drugih ukra- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radno predsjedništvo skupštine 
jinskih organizacija i ustanova u gradu Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj.  

U narednom razdoblju Društvo će sudjelovati na središnjoj 
kulturnoj manifestaciji Rusina i Ukrajinaca «Petrovačko zvono» 
koje će se održati 30./31. svibnja 2009. u Petrovcima, a učenici 
osnovne i srednje škole sudjelovati će na Ljetnoj školi Rusina i 
Ukrajinaca RH koja se planira održati u Selcu tijekom kolovoza 
2009. godine.                                                          Slavko Burda 
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В складі заходів в Україні у Биківні вшановано  
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 

«Можна прострелити мозок, що думку народить, думки ж - не вбить!»   - Василь Симоненко 
УРИВКИ З УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 271/2009  

про відзначення у 2009 році  
Дня пам'яті жертв політичних репресій 

 
З метою належної організації та проведення у 2009 році 

заходів до Дня пам'яті жертв політичних репресій, який від-
значатиметься 17 травня, постановляю … проведення:  

(………….) 
- жалобних заходів на території Національного історико-

меморіального заповідника «Биківнянські могили»;  
- мітингів-реквіємів, покладання вінків і квітів до пам'ятних 

знаків, місць поховань жертв політичних репресій у населених 
пунктах України;  

(………….) 

Довідка: 
 
Биківнянський ліс – місце масових поховань (150 тис. 

осіб) жертв комуністичного режиму. Поховання датуються 
1937-1941 роками, проте окремі захоронення знищених бі-
льшовиками людей відбувались ще з кінця 1920-х років. 
Густота захоронень така, що на кожен квадратний метр при-
падає 2-3 тіла. Біля половини із похованих в могильнику 
людей розстрілювали в сучасному «Кінопалаці» (колишній 
Жовтневий палаці, приміщення НКВД). 

В щорічних урочистостях у Биківнянському лісі беруть 
участь як люди, чиї родичі поховані в цьому могильнику, так і 
люди, чиї родичі поховані далеко в Сибіру чи Мордовії, або 
місце поховання взагалі невідомо. 

Уривки з промови Президента України Віктора Ющенка 
Дорогий Український народе,  Дорогі 

співвітчизники, Дорога жалобна грома-
до!  

Сьогодні Україна вшановує пам'ять 
мільйонів жертв комуністичних репре-
сій. Ми стоїмо на землі, де кожна трави-
нка і кожне дерево росте з нашої крові. 
Це - Биківня. Це Биківнянський ліс. Не-
хай його голос сьогодні почує вся Украї-
на.  

Ми прийшли сюди, щоб пом'янути 
всіх, всіх замучених у сталінських тюр-
мах і концтаборах. Ми прийшли, щоб 
ніхто й ніколи не забув катастрофи, яку 
пережив наш народ у ХХ віці. У цьому 
найкривавішому в історії людства сто-
літті українська нація стала заручником 
боротьби двох тоталітарних режимів - 
комуністичного й фашистського. Вони - 
співмірні за своєю людиноненависниць-
кою суттю. Вони - тотожні за небачени-
ми масштабами масових убивств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент України в  Биківнянському 
лісі 17 травня 2009 р. 

терору. Такі зали створено в 14 об-
ласних центрах, зокрема в Києві, Одесі, 
Харкові, Сімферополі, Севастополі, 
Ужгороді, Миколаєві, Житомирі, Запорі-
жжі, Луганську, Вінниці, Сумах, Хмель-
ницькому. Невдовзі вони будуть ство-
рені і запрацюють в усіх областях.  

(………….) 
Україна має нарешті і остаточно очи-

ститись від символів режиму, який зни-
щив мільйони безневинних людей. Ви-
правдання бути не може. Це - не части-
на нашої історії, як дехто цинічно хоче 
сказати. Це - частина комуністичної 
системи. Це - символи вбивства, збе-
реження яких є блюзнірством перед 
полеглими.  

Упродовж 2007-2008 років в Україні 
демонтовано понад 400 пам'ятників 
діячам комуністичного режиму - організа-
торам Голодомору та політичних репре-
сій 1937-41 рр. Перейменовано понад 

Досі ніхто не знає, скільки десятків тисяч наших співвітчиз-
ників лежать у Биківнянському лісі. Биківня, як і Бабин Яр, як 
Освенцім і Соловки, як Бухенвальд і Катинь - це страшні сим-
воли мучеництва невинних жертв тоталітарних терорів. Тут, у 
Биківні, Сталін і його звироднілі опричники убивали цвіт Укра-
їни і української нації. Десятки, десятки тисяч людей.  

Прощення немає і не буде.  
(………….) 
Звідси, з Биківні йде незримий зв'язок до всіх неполіченних 

кладовищ комуністичного терору на нашій землі. У цьому 
диявольському переплетінні - вся Україна. Обов'язок нації - 
згадати всіх.  

Сталінська верхівка боялася й ненавиділа кожен народ, 
підкорений нею. Найбільший страх вона відчувала перед 
Україною. Знищенню підлягав наш дух. Знищенню підлягав 
кожен, запідозрений у найтяжчому зі злочинів - любові до 
України.  

Тому відновлення правди про політичні репресії і гідне 
вшанування їхніх жертв - це не просто символ. Це - головна 
ознака, що наша душа жива, що наше життя незнищенне, що 
наш народ переміг і зло, і смерть.  

За останні роки зроблено немало. За моїми дорученнями 
розсекречено архівні документи про український визвольний рух, 
політичні репресії та голодомори. У наших містах вже відкри-
ваються центри, де кожен має доступ до актів комуністичного 

3 тисячі топографічних назв, що носили їхні імена. Але до 
завершення цієї роботи, безумовно, ще дуже далеко. Перед 
нами стоять великі завдання.  

Кожен раз, коли ми навесні приходимо в Биковнянський 
ліс, ми говоримо про розвиток заповідника «Биковнянські 
могили». З кожним роком ми стаємо свідками того, як пере-
віряються проекти, мета яких - повернути нам пам'ять, дати 
шану тим людям, які були закопані в 30-х роках в цю святу 
землю.  

Національний статус заповідника отримали «Биківнянські 
могили». Споруджено офісне приміщення, встановлюються 
перші меморіальні частини того заповідника, над яким пра-
цює сьогодні місто, і віце-прем'єр-міністр із гуманітарних 
питань Іван Васюник, міністр культури і багато-багато інших, 
включаючи, безумовно, Інститут національної пам'яті, і цілу 
низку громадських організацій.  

(………….) 
На руїнах радянської імперії постала Україна. Це - спільна 

і велика перемога всього Українського народу. Це - перемога 
нашого покоління, перемога тих, хто боровся за свободу 
Батьківщини, перемога тих, хто впав жертвою терору і реп-
ресій. Ми перемогли, і наша перемога - вічна.  

 
Вічна пам'ять загиблим.  
Слава Українському народові! Слава Україні!  # 
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L I M IĆ I  N A  P R O P U T O V A N J U  K R O Z  Z A G R E B  D O  P O L J I C A
U petak 24.travnja 2009.godine, kod spomenika kralju Tomi-

slavu u Zagrebu, predstavnici Hrvatsko-ukrajinskog društva do-
čekali su goste iz Ukrajine - delegaciju Roda Limič. Nakon obi-
laska i razgleda Zagreba, za goste iz Ukrajine priređen je ručak u 
prostorijama Kulturno-prosvjetnog društva Rusina i Ukrajinaca 

Zagreba, a planirani program na Filozofskom fakultetu nije se 
održao zbog štrajka studenata. U popodnevnim satima istoga 
dana gosti iz Ukrajine otputovali su za Split i u svojoj prapostojbini 
posjetili Poljičane u Postrani, koji su im priredili poseban program. 
Delegacija Roda Limič boravila je u Hrvatskoj do 29. travnja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavnici Hrvatsko-ukrajinskog društva: Teodor Fricki, 
Miroslav Kirinčić, Mladen Lovrić, Ivica Trnokop i Franjo Gregurić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrija Limić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mlađi predstavnici roda Limić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavnici ispostava Fonda roda Limić kod spomenika Oleksi Dundiću u ukrajinskom gradu Rivne  

Zanimljivost: Limići rado 
spominju i legendarnog 
junaka Oleksu Dundića za 
kojeg, od dvaju tumačenja 
rodoslovlja, smatraju da je 
hrvatskog podrijetla i pravog 
imena Tomo. Tumače da je 
rođen u Dalmaciji u području 
koje su nekad nastanjivali 
Limići, te je moguće i njiho-
vog roda. Također tvrde da 
je oko njegovog groba „pozi-
tivno energetsko zračenje“, 
no Naša gazeta će rado iz-
bjeći ovakvu delikatnu temu. 

VELIKI KULTURNI DOPRINOS MLAĐIH NARAŠTAJA 
Kulturno-prosvjetno društvo „Taras Ševčenko“ iz Kaniže or-

ganiziralo je svoju, četvrtu po redu, Manifestaciju „Taras Ševčen-
ko“, koja je održana u mjesnom društvenom domu 02. svibnja 
ove godine. Prije večernjeg programa, zajedno sa mještanima, 
izvođači su sudjelovali u misi, kao dijelu pobožnosti koje se tije-
kom svibnja tradicijski svaku večer održavaju u župnoj grko-
katoličkoj crkvi. 

Program je izveden po konceptu spoja osuvremenjene tradi-
cijske književne večeri i folklornog kulturno-umjetničkog progra-
ma, te prigodne likovne izložbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Srednja“ plesna skupina iz Kaniže 
Za razliku od prije, ove godine su književni dio programa pri-

redili srednjoškolci, kao video projekciju dokumentarnog materija-
la iz života i rada oca ukrajinske književnosti Tarasa Ševčenka. 
Popratni komentar uz projekciju na ukrajinskom je čitala Jasmina 
Čizmadija, a na hrvatskom Željko Filajdić, koji je ovu prezentaciju 
i priredio. Ovakav tehnički suvremeniji pristup tematskog pred- 

stavljanja, posjetitelji su prihvatili s velikom pozornošću i pohvalama. 
Okosnica folklorno-glazbenog programa su također bile 

vlastite mlade snage. Od strane domaćina nastupile su starija, 
srednja i najmlađa (do osam godina) plesne skupine, dječja 
pjevačka skupina te dječji trio i solistica. Programski im je 
pomogla pjevačka skupina odraslih članova društva, koje je na 
harmonici pratio Franjo Četka.  

Program je obogaćen i nastupom gostiju – zbora KPD „Ivan 
Franko“ iz Vukovara, pod ravnanjem Larise Uglješić, te zbora, pod 
ravnanjem Sanje Stičinski, i folklorne skupine KPD „Ukrajina“ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pjevačka skupina iz Kaniže njeguje izvorni pučki stil pjevanja 
iz Slavonskog Broda. 

Likovna sekcija KPD „Ukrajina“, s voditeljicom Ankicom 
Verhas, priredila je vrlo dopadljivu izložbu oslikanog stakla, a 
radove su izložili mladi autori J. Bek, E. Dumeč, K. Dumeč, A. 
Lesi, L. Opačak, I. Rajaković, I. Semenjuk i O. Zastrižni. # 

(Podatci i fotografije od suradnika iz Kaniže i Sl. Broda) 
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ДН І  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  К У Л Ь Т У РИ
Протягом 21-23 квітня 2009 р. у Вуко-

варі відбувалися заходи під назвою "Дні 
української культури", організатором 
котрих було КПТ "Іван Франко" з допомо-
гою Української громади в РХ.  

Першого дня, у домівці т-ва, отрима-
ний літературний вечір присвячений Івану 
Франку, а в тій нагоді представлена і укра-
їнська кухня з традиційними стравами. 

Наступного дня, у місцевій греко- ка-
толицькій церкві, хор згаданого т-ва, 
котрим диригувала Лариса Углешич,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лариса Углешич диригує приєднаними хорами з Вуковару, Сл. Броду і Липовлян  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тетяна Рамач читає про Івана Франка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представники української громади 

дав концерт сакральних пісень. 
Головна програма відбулася третього 

дня, в кінозалі, в частині міста Борово 
Населє. З піснями і танцями на сцені 
виступили КМТ-ва "Іван Франко" з Вуко-
вару, "Україна" зі Славонського Броду, 
"Тарас Шевченко" з Каніжі, "Карпати" з 
Липовлян, "Тарас Шевченко» з Прнявору 
(Боснія) і Т-во за плекання української 
культури зі Сремської Мітровіци (Сербія). 
Під менторством Оксани Мартинюк, з 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учні Основної школи ім.  
Антуна Бауера виступили  

як декламатори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іван Семенюк - 
голова Україн-
ської громади РХ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лариса Угле-
шич – член 

Ради нац. м. РХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Василь Ворас – 
голова КПТ-ва 
«Іван Франко» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липовлянська стилізована гусениця 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липовлянські «опришки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танцюристи із Сремської Мітровіци 

декламуванням виступили і учні Основної 
школи ім. Антуна Бауера з Петровців, а 
представники Т-ва "Карпати" зі Словенії 
були присутні як гості. За програмою, під 
час вечері і спілкування після неї, вико-
навців розважав тричленний ансамбль 
"Забава" з Кули (Сербія). 

Представників структур власті не бу-
ло, а голови рад за нацменшини РХ Але-
ксандр Толнауер і Мілена Клайнер посла-
ли вітання і виправдалися. Виконавців, 
гостей і спостерігачів, на початку програ-
ми привітали провідники й представники 
українців в Хорватії - Марія Семенюк, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На закінчення програми всі виконавці (і без керівників понад 200 осіб), виступили на сцену щоб сфотографуватися на пам’ятку 
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-  В У КО В А Р  2 0 0 9  р .  ПАНАХИДА НАД ЖЕРТВАМИ 
ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 
В День пам'яті жертв політичних реп-

ресій  в Україні 17 травня ц.р., і в Хорва-
тії в більшості гкт. парафій, де є і україн-
ці, відслужена панахида над жертвами 
політичних репресій  тоталітарних режи-
мів в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Соня Стичинська диригує хором КПТ-ва «Україна» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Відмінна стилізація танцюрис-
ток КПТ-ва «Україна» з Броду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Й.Е. М. Лубківський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

о. І. Гринишин 

 
 
 
 
 
 
 
 

Марія Поляк супроводить хор КПТ-ва «Карпати» 

Ларіса Углешич та Іван Семе-
нюк, а з закордонну Мирослав 
Каленюк та Мирослав Хочак. 
Скромний, як і завжди, Василь 
Ворас - голова т-ва "І. Франко", 
не ступав за мікрофон. 

Шкода, що таку багату про-
граму високого мистецького 
рівня провадило так мало спо-
стерігачів. Важко повірити, що 
ми не цікаві навіть самі собі. # 

ФФоотт..  wwwwww..uukkrrkkoooorrddiinnaacciijjaa..hhrr  
 
 
 
 
 
 

 
Загребські парафіяни на панахиді в 
Стенєвцу (західна частина Загребу) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дівоча хорова група зі С. Мітровіци 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мішана хорова група зі С. Мітровіци 

В Загребі, замість в парафії св. Кирила 
і Мефодія, це відбулося в Стенєвцу. Все ж 
таки, літургію з панахидою, котру служив о. 
Іван Гринишин відвідала значна кількість 
загребських віруючих українців, а був і 
посол України в РХ Маркіян Лубківський. 

Напевне, присутніх могло бути і біль-
ше, але, здається, організатор повідомляв 
лиш йому вподобаних українців. Якщо і 
цей критерій є вид репресії, з яким сен-
сом організатор молився в цій нагоді?  # 

 
 
 
 
 
 
 

 
Франьо Четка супроводить хорову групу з Каніжі 

 
 
 
 
 
 
 

 
Старші танцюристи з Каніжі 

VJESNIK UKRAJINSKE  
ZAJEDNICE U HRVATSKOJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Перед і після виступу на сцені, виконавці  були в 
залі і творили більшість спостерігачів 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Молодші танцюристи з Прнявору 
в комбінованих костюмах 

Tiskano je, a 23. 
o.m. i raspačavano, 
prvo izdanje Vjesni-
ka ukrajinske zajed-
nice u Hrvatskoj. Ne 
ulazeći u sadržajni 
profil, čak i uz dobro-
hotnu suzdržljivost, 
ovaj prvijenac je mo-
gao biti s manje „dje-
čjih bolesti“ (u impre-
sumu nije naznačen 
ni datum izlaska ni  

 

 
 
 
 
 
 
 

Гуцульські танці групи зі Сремської Мітровиці 

 
 
 
 
 
 
 
Старші танцюристи з Прнявору 

još neki obvezni podaci). Uz to što list nije 
registriran, naznačeno je da je tiskan uz 
potporu Savjeta za nacionalne manjine RH, a 
da Savjet o tome nije donio nikakvo rješenje. 

No, sve će se vremenom dovesti u red 
(osim onog što se ne može naučiti), a do tada 
KP društva će vjerojatno od svojih programa 
odvajati sredstva. Prepravak krilatice bio bi 
„Izdvajajte za Vjesnik – čitajte ( i ) gazetu.“ # 
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Зауваження: З метою презентації хоч декотрих моментів із 
скарбниці хорватсько-українських давнішніх культурних контак-
тів, зокрема тих, котрі менше відомі українському загалу в Хор-
ватії, подається уривок з наукової роботі Людмили Васильєвої 
ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В МОВОЗНАВ-
ЧИХ ЗАЦІКАВЛЕННЯХ ІВАНА ФРАНКА - Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка; НАУКОВА БІБЛІО-
ТЕКА, Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 15, Львів – 2006 р.  

На жаль, і цей текст, під заголовком ІВАН  ФРАНКО  І  ВАТ-
РОСЛАВ ЯҐИЧ : ВПЛИВ  ЧИ  ВЗАЄМОВПЛИВИ ?, в якому ма-
льовниче і науково докладно описані стосунки одного з найвідо-
міших філологів-славістів Ватрослава Яґича (за походженням 
хорват) і Івана Франка, через брак простору, скорочений редак-
тором на місцях зазначеним (.........). 

Довідка про автора: ВАСИЛЬЄВА Людмила Павлівна, док-
тор філологічних наук, професор Кафедри слов’янської філології 
Філологічного факультету Львівського національного університе-
ту ім. Івана Франка (Україна). 

У 2003 році захистила докторську дисертацію на тему „Станов-
лення і розвиток літературних мов штокавської діасистеми”. 

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, історія мови, 
термінологія, лексикологія, переклад, комп’ютерна лексикогра-
фія, методика викладання мови, укладання словників. 

Публікувала 65 наукових робіт, а як перекладач, хорватським 
читачам відома публікаціями: 1. Ljudmila Vasiljeva, Damir Pešorda - 
Suvremena ukrajinska pripovijetka / Kolo. Časopis Matice hrvatske. Br. 
1. 2000.; 2. Ljudmila Vasiljeva, Aleksa Pavlešin, Damir Pešorda - Ukra-
jinski književni huligani / Zagreb: Pop & Pop, 2002. 

ІВАН  ФРАНКО  І  ВАТРОСЛАВ ЯҐИЧ :  
ВПЛИВ  ЧИ  ВЗАЄМОВПЛИВИ ? 

Людмила ВАСИЛЬЄВА 
(.........) 
Відомо, що І. Франко здобував ступінь 

доктора у Віденському університеті. Напри-
кінці 1888 року І. Франко дізнався про мож-
ливість для молодих українських дослідників 
отримати стипендію на славістичні студії у 
Відні. У цьому їм обіцяв сприяти тоді вже ви-
датний славіст В. Яґич, який після Ф. Микло-
шича очолив славістику в університеті Відня.  

Прикро, що науковий ступінь доктора 
був потрібний Франкові не тільки для зага-
льної наукової кваліфікації, а й для здобуття 
політичних прав у Галичині (право голосу-
вати і бути обраним до парламенту в ті часи 
українець Франко міг здобути, лише маючи 
такий науковий ступінь). Науковий ступінь 
давав можливість українському досліднико-
ві ще й отримати престижну роботу, зокре-
ма, кандидувати на посаду на університет-
ській кафедрі. (.........)  

Отже після закінчення свого навчання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іван Франко 

про наукові результати колег. В. Яґич по-
знайомив І. Франка з деякими відомими 
представниками класичної філології, з віза-
нтологами, зокрема, з професором Мюн-
хенського університету К. Крумбахером. Із 
ним український дослідник листувався з 
1894 року, і між ними, як свідчить їхнє лис-
тування, склалися тривалі наукові стосунки. 

(.........) 
І. Франка надихали до плідної праці на-

укові контакти з В. Яґичем. Українському 
вченому імпонували “колосальна наукова 
ініціатива В. Яґича, його вміння зберегти 
власне народне і моральне обличчя перед 
австрійськими, пруськими і російськими 
владними  структурами ,  його  “Арх ів 
слов’янської філології”, цей часопис, запо-
чаткований хорватським славістом, україн-
ський дослідник надзвичайно високо оціню-
вав. Незважаючи на зазначене вище, І. 
Франкові було нелегко осягнути і прийняти 

в Чернівецькому університеті, у вересні 1892 року Франко 
їде до Відня здобувати докторський ступінь. Відразу в жовтні він 
записується у докторський семінар і до кінця березня 1893 р. має 
можливість слухати лекції та відвідувати практичні заняття зде-
більшого саме в професора В. Яґича. У цьому семінарі І. Франко 
виголосив три реферати: “До переказу про квітучу палицю коро-
ля Пржемислава”, “Про повість “Варлаам і Йоасаф” та “Причинки 
до легенди про Магомета у слов’ян”. Усі вони викликали загаль-
не схвалення семінару завдяки їх глибині і вичерпності викладу, 
а також блискучому стилю написання. Реферати спричинилися 
до номінування І. Франка на стипендію, яку він отримав із подан-
ня проф. В. Яґича. Особливо сподобався Яґичеві Франковий 
реферат “Про повість “Варлаам і Йоасаф”, і він запропонував 
молодому українському вченому допрацювати цю ж тему і захис-
тити її вже як докторську дисертацію (1897 року Франко видав у 
Львові окремою книжкою цюсвою працю під назвою: “Варлаам і 
Йоасаф, старохристиянський духовний роман і його літературна 
історія”). За кілька місяців, у червні цього ж року, І. Франко успіш-
но її захистив, отримавши схвальні відгуки професорів В. Яґича 
та К. Їречека. Так само з успіхом він склав і докторські екзамени 
зі славістики, латини, філософії. Із самого початку свого знайом-
ства з І. Франком В. Яґич поставився дуже прихильно до україн-
ського докторанта. Він одразу виокремив його серед інших украї-
нських слухачів семінару. І це закономірно: на цей час І. Франко 
був уже достатньо відомий у Галичині письменник і науковець. 
Найбільше він цікавився проблемами літератури та мовознавст-
вом. Крім того, В. Яґичеві сподобалися такі важливі для майбут-
ньої наукової праці риси галицького здобувача як наполегли-
вість, працьовитість та дослідницька реалістичність. І. Франко 
мав можливість бувати у В. Яґича вдома, а також відвідувати 
“комерси” (зустрічі) учених-славістів, які влаштовував удома цей 
віденський славіст. На наукових зустрічах за неформальних 
обставин І. Франко мав можливість поділитися з товариством 
своїми новими ідеями та дослідницькими здобутками, послухати  

ставлення В. Яґича до певних українських проблем. Зокрема, 
хоча В. Яґич, безумовно, підтримував прагнення І. Франка та 
інших українських суспільних діячів – його сучасників – утвердити 
єдність і самобутність української мови, проте навіть не хотів 
чути про незалежну і самостійну Україну. (.........) 

У цьому питанні І. Франко ніколи не зійшовся в поглядах з В. 
Яґичем, про що свідчить, зокрема, такий факт, що 1907 року В. Яґич 
категорично виступив проти обрання І. Франка член-кореспонден-
том Петербурзької Академії Наук, мотивуючи свій вчинок тим, що 
український учений сповідує не ті ідеї, що істині росіяни, а отже, не 
має права претендувати на таке високе звання в російській академії. 

(.........) 
На спогади, що стосуються перебування І. Франка у Відні, 

зокрема, його контактів з В. Яґичем, ми натрапили в Централь-
ному державному історичному архіві у Львові в матеріалах про К. 
Студинського, котрий одночасно з І. Франком – на початку 90-х 
років ХІХ ст. – навчався у Відні: “Поява І. Франка у Відні була 
сенсацією дня. Уявляю собі, що не хто інший, а Франко викликав 
зміну в поглядах професора Яґича на нашу окремішність від 
росіян (курсив наш. – Л. В.). Раніше він клав нас завжди в одну 
шухляду з російським народом і говорив: “Свою самостійність ви 
повинні довести власними науковими студіями”. Франко, вже тоді 
визнаний дослідник, давав Яґичу од-ну студію за одною, а враз із 
слов’янщини” (славістики. – Л. В.). 

Із 1896 р. Франко почав реґулярно друкуватися в “Архіві...” В. 
Яґича. В. Яґич у цьому часописі публікує рецензії на Франкові 
праці, в яких підкреслює здібності І. Франка до гострої спостере-
жливості: [твори Франка] “велять нам глибоко пожалкувати, що 
несприятливі обставини шкодять такому визначному успіхові 
його найближчого покликання” (під зазначеними в статті “не-
сприятливими обставинами” В. Яґич мав на увазі неможливість 
плідно здійснювати І. Франком наукову філологічну діяльність, 
оскільки той не посів посади завідувача кафедри української 
літератури у Львівському університеті). 
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(.........) 
Загалом, В. Яґич ніколи не шкодував добрих слів, оцінюючи 

високий науковий потенціал свого українського колеги: “Шкода, 
що наш Франко не може більше займатися [науковою діяльністю. 
– Л. В.], він розумніший від усіх уроджених малорусів” (Лист О. 
Шахматову від 17.09.1911 р.).  

В “Енциклопедії слов’янської філології” В. Яґич згадує про І. 
Франка як про редактора часопису “Житє і Cлово”, підкреслюючи 
водночас значущість його листування з М. Драгомановим та 
високо оцінюючи Франкові досягнення в дослідженні впливу 
німецької та польської літератури на українську. З нагоди 50-
річного ювілею В. Яґич надіслав І.Франкові вітального листа 
(Лист від 26 грудня 1906 р.), де висловив своє захоплення діяль-
ністю ювіляра на ниві літератури і славістичної науки: “Я можу 
сказати, який Ви ще молодий і скільки Ви вже зробили для Вашо-
го народу і для слов’янської науки в загальному. Зарахуйте, 
прошу, також і мене до великого числа Ваших звели чальників”. 

науковій творчості В. Яґича: “Апокриф про Адама (“Житє і Сло-
во”, 1895)” – рецензію на відому працю хорватського вченого 
“Слов’янські внески до біблійних апокрифів”, у якій докладно 
порівнюються старослов’янські апокрифні тексти в різних друко-
ваних і писаних варіантах, поширені у слов’янському світі, з гре-
цькими та латинськими джерелами, детально аналізуються їх 
переклади. В. Яґичу, за оцінкою І. Франка, у цій праці належить 
“честь першого почину, не говорячи вже про те, що праця його з 
погляду методології, яка також з погляду на якість викладу, про-
зорість, простоту плану і уміркування в громадженні вченого 
баласту (браком сього уміркування грішать в остатніх часах 
надто часто) є вповні майстерна і взірцева”.  

Про взаємоповагу та плідну співпрацю хорватського та укра-
їнського славістів свідчить їхнє листування з 1900 до 1915 рр. У 
50-томному зібранні творів І. Франка опубліковано 18 листів І. 
Франка до В. Яґича, на цей час відомі 19 листів В. Яґича до І. 
Франка. Це переважно ділова кореспонденція, яка містить чима-
ло міркувань та критичних зауважень обох дослідників на різні 

Ушанував В. Яґич І. Франка участю в 
ювілейному літературно-науковому збірнику 
з нагоди 40-річчя його творчої діяльності 
статтею про найважливіші церковно-
слов’янські переклади (це була одна з улю-
блених Франкових наукових славістичних 
тем). В. Яґич супроводив цю статтю віталь-
ним текстом: “Присвячуючи ці рядки глибо-
кошановному ювіляру, я шкодую, що не 
можу піднести їх йому рідною мовою” (напи-
сано російською мовою. – Л. В.). 

Про гарні дружні стосунки двох видатних 
учених свідчить те, що коли І. Франко важко 
захворів, В. Яґич постійно розпитував про 
стан його здоров’я у своїх колег-славістів: А. 
Брюкнера, Р. Нахтіґала, К. Студинського та 
ін. Це підтверджує, зокрема, листування А. 
Брюкнера і В. Яґича. Наприклад, А. Брюк-
нер, після відвідин І. Франка у Львові, із 
захопленням і подивом висловлювався про 
безмежну Франкову працездатність, навіть у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ватрослав Яґич 

фахові теми: кирило-мефодіївська пробле-
матика, інтерпретування досліджень славіс-
тичного спрямування та давньослов’янських 
пам’яток писемності тощо. З огляду на за-
значене,ці листи мають не лише історичну, 
а й наукову цінність. 

Звичайно, в листах знайшли своє місце 
і події з особистого життя обох вчених. Хво-
рий Франко, звісно, не міг не написати В. 
Яґичеві про стан свого здоров’я. У цій коре-
спонденції, зокрема, повідомляється про 
наболілі Франкові проблеми, в тому числі й 
сімейні: про непорозуміння з М. Грушевсь-
ким, про смерть сина Андрія, і навіть про 
фінансову скруту, якої зазнавав учений під 
час війни.  

І все ж, у листуванні переважала саме 
наукова проблематика. Часто головним 
приводом для контактів через листи були 
статті, які І. Франко написав для “Архіву...”. І. 
Франко наводить роздуми над питаннями 

години важкої недуги, про що свідчить недатований лист (напи-
саний приблизно 1908–1909 рр.) до В. Яґича: “Франко – дивак, я 
розмовляв з нещасним у Львові, ця зустріч була надзвичайно 
важкою, як ніколи раніше, фізично він інвалід, не може рухати 
руками, вони зовсім викривлені в суглобах – жахлива трагедія! І 
при цьому він говорив про те, що має намір видати!”. 

(.........) 
У листі до Р. Нахтіґала В. Яґич повідомляє, що з болем пе-

реживає важку хворобу І. Франка: “Про д-ра Франка я чув недав-
но, що його нещасного хворого у Львові залишили на милість 
Бога. Його дружина – в психіатричній лікарні, сини – на війні, а 
він розбитий паралічем...”. 

(.........) 
Важко було почути В. Яґичеві звістку про те, що І. Франко 

помер. Про це він довідався від І. Зілинського. Через нього [І. 
Зілинського] В. Яґич звернувся до М. Возняка і попросив написа-
ти некролог про І. Франка для видання “Архіву...”.  
З іншого боку, у Франковій спадщині знаходимо свідчення глибо-
кої поваги українського вченого до “світоча слов’янської науки” 
(так І. Франко величав В. Яґича). Дуже високо цінував І. Франко 
свого вчителя як керівника слов’янського семінару, завдяки яко-
му Відень тривалий час був провідним центром славістичної 
науки, про що український дослідник написав у статті “Поступ 
славістики у Віденському університеті”, вперше опублікований у 
часописі “Житє і Слово”, а також возвеличував його як ініціатора 
та видавця найпрестижнішого в той час наукового славістичного 
видання “Архіву слов’янської філології”, що зазначив у передмові 
до своєї книжки “Апокрифи і легенди з українських рукописів” 
(Том 4. Апокрифи есхатологічні. Львів, 1906), а також підкреслив 
у статті “Archiv... і нова зміна в його редакції”. І. Франко був і 
автором наукової статті до ювілейного славістичного збірника з 
нагоди 70-річчя Ватрослава Яґича (1908).  

Принагідно нагадаємо деякі інші праці І. Франка, присвячені  

“кирило-мефодіани”, обґрунтовує свої наукові висновки, поклика-
ється на певні джерела, запитує В. Яґича про них, повідомляє 
його як головного редактора “Архіву...” про те, як просувається 
робота над статтями, подекуди навіть звертається з проханням 
повернути назад його рукописдля певних уточнень чи виправлень. 

Дослідник О. Кравченюк, який описував взаємини українсь-
ких науковців із чужоземними вченими, дійшов висновку, що 
“великий вплив і таке ж велике значення мали для нього [Фран-
ка. – Л. В.] доброзичливі і розумні поради та вказівки В. Яґича, 
особливо там, де І. Франкові здавалося, що він зробив певне 
“відкриття”. О. Кравченюк також підкреслює, що саме завдяки В. 
Яґичу І. Франко став обережнішим у наукових висновках.  

(.........) 
Важко судити про те, чи ставив В. Яґич собі в заслугу значні 

успіхи свого учня – він був людиною дуже стриманою, – проте 
можна навести з цього приводу свідчення ще одного Яґичевого 
учня, згодом доволі відомого українського мовознавця в діаспорі 
– К. Кисілевського, – що професор В. Яґич був для І. Франка 
“найкращим дороговказом у науковій праці...”. Загалом, саме 
“віденська школа з її бібліотеками та архівами, наукова лектура, 
знайомство і дискусії з визначними дослідниками…, а найбільше 
природні дари Франкової душі оформили його метод і прямування”.  

Як бачимо, стосунки В. Яґича та І. Франка – це приклад вза-
ємоповаги та взаємопідтримки двох видатних славістів, які, не-
зважаючи на певні розходження в політичних уподобаннях, про-
тягом значного періоду часу плідно науково співпрацювали, 
даючи свій доробок у скарбницю світової славістики. Учені обго-
ворювали між собою важливі на той час питання поділу східно-
слов’янських мов і діалектів, місця серед них української мови, її 
ролі в дослідженні пам’яток давньої східнослов’янської писемно-
сті, розвитку нової літературної мови, її правопису тощо. Обидва 
вони сприяли духовному розвитку власних народів, а також 
слов’янства загалом. # 
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KONCERT "VELIČINA MANJINA" U SKLOPU OLIMPIJADE KULTURE OSIJEK 
U znak potpore projektu organiziranja Olimpijade kulture 

Osijek, 10. svibnja 2009. godine u dvorani Zrinjevac u Osijeku, 
na koncertu "Veličina manjina", nastupili su predstavnici svih 
nacionalnih manjina Županije osječko-baranjske. Olimpijadu kul-
ture i koncert predstavnika nacionalnih manjina prigodnim govo-
rom otvorio je gradonačelnik Osijeka, Anto Đapić, ističući da rije-
či, pjesme i plesovi nacionalnih manjina nisu samo blago manji-
na, nego su to također i njegove riječi, pjesme i plesovi. 

Olimpijada kulture je ogroman i originalan projekt koji će pu-
nim sjajem zasjati 2012. godine, kada će tijekom dva tjedna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na sceni – ansambli nacionalnih manjina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ttamburaški orkestar "Zabranjeno pjevanje" iz Osijeka 

predstavnici svih europskih zemalja i gostiju sa svih kontinenata 
odmjeriti snage u brojnim disciplinama umjetničkog i kreativnog. 
stvaralaštva. S obzirom da se očekuje sudjelovanje preko 4000 
natjecatelja, projekt će se odvijati u tri grada panonske regije: 
Osijeku, Pečuhu i Novom Sadu. 

Rusine i Ukrajince Županije osječko-baranjske su vjenčićem 
rusinskih i ukrajinskih pjesama I plesova predstavili tamburaški 
orkestar "Zabranjeno pjevanje" Kulturno prosvjetnog društva Ru-
sina i Ukrajinaca iz Osijeka, uz bogatu potporu Kulturno umjet-
ničkog društva "Osif Kostelnik" iz Vukovara. 

Finale manifestacije upriličeno je zajedničkom izbedbom svih 
učesnika koncerta skladbe Branka Mihaljevića "Moj Osijek". Što 
još reći? Vidimo se na osječkoj Olimpijadi 2012-te...            M.S. 

 

У Р. КЕРЕСТУРІ (СЕРБІЯ) ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ  
7-ої ПРЕЗИДІЇ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ  

ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 
(Канада, Польща, Сербія, Словаччина, США, Україна, Хорватія, Чорногорія) 

 
Засідання 7-ої Президії СФУЛО відбудеться у 

Р. Керестурі (Сербія) 13 червня 2009 р.б ф пропонова-
ний денний порядок складається з: 
1. Життя Федерації за останній рік  (доповідають: го-
лова Федерації, секретаріат Федерації,  предста-
вники суб’єктів Федерації). 

2. Виконання плану заходів на 2009 р. (доповідають: 
голова Федерації, секретаріат Федерації, представ-
ники суб’єктів Федерації). 

3. Стан написання новітньої «Історії Лемківщини»  
(доповідач – проф. М. Сополига). 

4. Презентація карт Лемківщини. 
Попри засідання Президії в програмі перебування 

Президії СФУЛО в Руському Керестурі (Сербія) в ра-
мках заходів Союзу Русинів-Українців Сербії будуть і 
такі частини:  

— Служба Божа в керестурській церкві 
—  покладання квітів на гріб владики др. Дионізія 

Нярадія (керестурська церква). 
— Наукова конференція, присвячена 70-річчю про-

голошення Карпатської України під керівництвом 
о.Августина Волошина (керестурська парохія). 
• Доповідь о. Михайла Малацька «Життя   владики 
др. Дионізія Нярадія і його участь в подіях  1939 ро-
ку в Хусті». 

• Доповідь др. Янка Сабадоша про Карпатську Україну, 
• Доповіді інших учасників. 
• Фільм про Карпатську Україну 

— відвідання концерту у Врбасі в КОТ «Карпати» 
Домовлено і представлення видань, Товарист-

вом української культури з Хорватії, книжок 
«Малий словник лемківської говірки української 
мови» та «Липовлянські писанки» (слово про ле-
мківські писанки в с. Липовляни).  

(Цікаво що в самому селі Липовлянах в Хорватії, 
чиїм лемкам згадані видання і присвячені, за них мала 
зацікавленість, а навіть існує ігнорування та опір 
«структур» з кола громади решта українців. Щодо 
того, кращий відгук з інших сторін – нпр. після Наці-
ональної бібліотеки України ім. Вернадського в Киє-
ві, недавно словник запрошено послати і в США 
/Бібліотека Конгресу германістів і славістів – Ва-
шингтон/, а також і в Австрію /Фахова бібліотека 
славістів Університету в Ґрацу/.) 
Наступного дня, в неділю, відбудуться річні збори 

Союзу Русинів-Українців Сербії (КОТ «Карпати»), 
а після них і прес-конференція. Далі буде більш 
розважальна програма: неофіційна зустріч Президії 
СФУЛО із членами Союзу (КОТ «Карпати»), час-
тування у Креницьких і Гаргаїв (Руський Керес-
тур), а після того обід в ресторані (чарда) «Лон-
гов» в Р. Керестурі, з музиками. # 
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STARA FOTOGRAFIJA U SJEĆANJU NOVIH NARAŠTAJA 
Piše Davorin Mrljić 

 
Na inicijativu Naše gazete prilažem 

staru fotografiju snimljenu u Tuzli 1914. 
god., a uz nju dajem i nekoliko objašnje-
nja. 

 
 Moj šukundjed  Heljko Žuk je umro 

još u Galiciji pa je šukunbaba s tri sina 
došla u Bosnu. Tu se ponovo udala za 
Miketina i s njim imala dvoje djece. Živ-
jeli su u Vareš Majdanu. Slika je rađena 
u Tuzli jer je Miketin tamo bio stacioniran 
prije odlaska u rat. Poginuo je u Ru-
munjskoj 1916. 

 Baka mi je pričala da je njena baka 
(moja šukunbaba) uvijek bila u crnoj 
nošnji svoga kraja (selo Lozivka kod 
Zbaraža), kakva je i na fotografiji, a u 
njoj je bila i sahranjena 1942. 

Na fotografiji se ne vidi puno, no 
nošnju su sačinjavali: 
- hustyna  - marama sa cvjetnim moti-

vima (bilo je više marama, od crne sa 
cvjetovima do bijele sa cvjetovima) 

- šapka - bijela kapica koja se nosila 
ispod hustyne 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavo (Pavljuš) Miketin (Mykytyn), Ana Miketin 
rođ. Tkačuk (moja šukunbaba), Marenka  

(Marennja) Miketin i Teodor Miketin. 

- kaftan - crni kaputić sa tankim ukras-
nim crnim špagama na kragni i kra-
jevima rukava (na slici nije jako vid-
ljivo) 

- hustka - crna vunena marama sa 
jačim resama i crnim geometrijskim 
motivima (nosila se u hladnije vrije-
me) 

- soročka - bijela košulja ispod kaftana 
- spidnycja - crna suknja  s volanima 

pri dnu 
- fartušok - crna kecelja, uglavnom se 

nosila (iako je na slici nema - valjda 
zbog svečanosti fotografiranja) 

- čereveky - crne cipele 
- pančohy - čarape  

 Kako se vidi, to nije bila blještava 
nošnja puna nakita i ukrasa, nego noš-
nja izmučene nepismene žene, koja se 
te nošnje nije htjela odreći ni u životu ni 
u smrti. # 
 

I nadalje se apelira na čitatelje da re-
dakciji pošalju ovakve i slične dokumentar-
ne fotografije (uz neizostavno pisano tuma-
čenje) iz života ukrajinskih doseljenika na 
ove prostore.                     Urednik 

СТАН БУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ГКТ ЦЕРКВИ В БАНЯ ЛУЦІ ПОЧАТКОМ ТРАВНЯ 2009 
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