ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРУ

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО
УКРАЇНСТВА

День пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій в
Україні відзначається щорічно в четверту суботу листопада.
День скорботи встановлено в пам'ять жертв масового голоду, який охоплював великі території і призвів до значних
людських жертв на території України в 1932-33 роках.
Найбільше постраждали від голоду тодішні Харківська і
Київська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська,
Черкаська, Київська та Житомирська).
Точних даних кількості загиблих немає. У роботах сучасних демографів та істориків фігурують цифри від 2,2 мільйонів до 10 мільйонів людей.
Голодомор визнали 13 країн та законодавчі органи 26
країн світу. Знищення українців від голоду визнано у рамках
ООН, ОБСЄ, ЮНЕСКО.

Шановна українська громадо!
Дорогі брати й сестри!
Україна, світове українство й усі люди доброї волі вшановують пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років найтрагічнішої сторінки в історії України й однієї з найбільших
гуманітарних катастроф за все існування людства.
Ми вважаємо справою національної честі й святим обов'язком перед власним народом і перед Богом донести до
всього світу правду про Голодомор як свідомо організований
комуністичним сталінським режимом геноцид, метою якого
було знекровити Україну й підірвати її прагнення до свободи
й незалежності.
У результаті колосальної дослідницької й роз'яснювальної роботи нам вдалося повернути факт Голодомору не тільки в українську, а й у світову історію. Дедалі більше країн і
міжнародних організацій визнають його актом геноциду й
засуджують як злочин тоталітаризму.
У цьому є велика заслуга світового українства. Я глибоко
вдячний вам за наполегливу діяльність, відданість великій
національній справі, за акцію «Незгасима свічка», яка розкрила правду про Голодомор багатьом народам світу.
Праця, яку ми розпочали, буде обов'язково продовжена,
як цього вимагає наше особисте і національне сумління.
Правда - єдиний шлях до морального зцілення й гідного майбутнього.

Разом з Президент Ющенком і його сім’єю, у Скорботній ході
пам’яті померлих від Голодомору взяли участь прем'єр-міністр
Юлія Тимошенко та інші вищі посадові особи держави

Упевнений, що разом ми переможемо й відновимо історичну істину й справедливість.

28 листопада 2009, у низці меморіальних заходів з вшаНехай і цього року в кожному українському домі в усьому
нування пам`яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років, Прези- світі загориться свічка пам'яті, яка єднає всіх нас у велику
дент України Віктор Ющенко взяв участь разом з сім’єю, а єдину родину.
участь брали також і керівники релігійних організацій України,
прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та інші вищі посаСлава Україні!
дові особи держави, народні депутати, представники КМДА,
Віктор ЮЩЕНКО
громадських організацій, інтелігенції тощо.

www.president.gov.ua : 28.11.2009

За матеріалами з www.president.gov.ua та www.tymoshenko.ua

ЗУСТРІЧ Й.В. БОРИСА ЗАЙЧУКА З ВЛАДИКОЮ НІКОЛОЮ КЕКИЧЕМ
12 листопада 2009 року ввідбулася зустріч Посла України
в Республіці Хорватія Бориса Зайчука з Єпископом грекокатолицької єпархії у Республіці Хорватія - Владикою Ніколою Кекичем.
Глава греко-католицької церкви в РХ обговорив з Послом
України стан розвитку греко-католицької общини в Хорватії та
її зв’язки з Україною. Було зазначено, що більшість прихожан
єпархії є представниками української діаспори в Хорватії, а
також Боснії і Герцеговині та Словенії.
Посол України Б.Зайчук відзначив важливість ролі церкви
як духовного лідера народу і, зокрема, української національної меншини в Республіці Хорватія та Боснії і Герцеговині.
Під час розмови сторони обговорили перспективи процесу об’єднання православної церкви в Україні, які тривають
зараз, та висловили сподівання на позитивні зміни, що

очікуються від об’єднання. В контексті церковної громади
греко-католицької єпархії було висловлене спільне бачення
сторонами необхідності єдності українсько-русинської меншини в Хорватії, необхідної для досягнення спільної мети
поза межами своєї прабатьківщини.
Була обговорена можливість започаткування недільної
церковної школи для українських дітей – членів сімей української діаспори в Хорватії.
Як важливий і доцільний шлях співпраці Хорватії з Україною в релігійному житті обговорилася доцільність організації
паломницьких поїздок віруючих із Хорватії в Україну, метою
яких є зближення двох країн та представлення закордонним
українцям і всім прихожанам з Хорватії духовних скарбів
України.

На першій сторінці цього випуску:

Na naslovnici ovog izdanja:

www.mfa.gov.ua/croatia/ua/news/print/30610.htm

- Композиція елементів київського Меморіалу пам'яті жертв - Kompozicija elemenata kijevskog Memorijalnog kompleksa
голодоморів в Україні (свіча і дівчинка з колосками)
žrtvama svih gladomora u Ukrajini (svijeća i djevojčica s klasjem)
- Тінь за свічею – елемент київського Меморіального знаку - Sjena iza svijeće – element kijevskog spomenika žrtvama veliжертвам Голодомору 1932-1933 рр.
kog gladomora 1032-1933. god.
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ЗВЕРНЕННЯ Й.В.
БОРИСА ЗАЙЧУКА –
ПОСЛА УКРАЇНИ В
РЕСПУБЛІЦІ ХОРВАТІЯ
Загреб, листопад 2009 р.
Цими днями Україна знову вшановує пам'ять
жертв страшної трагедії українського народу Голодомору 1932 - 1933 рр.
Уже вкотре будуть горіти поминальні свічки за
вікнами українських міст і сіл, по церквах України
та у цілому світі.
Тема Голодомору дуже складна.
Говорити про смерть — нелегко. А про смерть
мільйонів — тим більше.
Минуло вже понад три чверті століття з того
часу, як в Україні жертвами голоду стали мільйони людей.
Кожна родина нашої країни втратила когось з
рідних у ті голодні роки.
Але, не дивлячись на страшні втрати, Україна
вижила.
Сам факт голоду, що замовчувався впродовж
55 років, сьогодні офіційно визнаний.
У 2006 р. Верховна Рада України прийняла
Закон, яким Голодомор визнається актом геноциду проти української нації.
Голодомор визнали геноцидом у майже 20
країнах світу і кількість цих країн постійно зростає.
Окремі заяви про вшанування пам'яті загиблих в роки Голодомору зробили ООН (2003 р.) та
ЮНЕСКО (2007 р.).
До сьогодні написано понад 20 000 статей,
збірників, документів монографій про Голодомор,
його причини, перебіг і наслідки.
Оприлюднюються щоденники та записки іноземних журналістів і дипломатів, які були свідками страшних подій Голодомору на Україні.
Все ще тривають численні дискусії на тему
Голодомору, які стосуються формальних моментів і деталей: чи можна його визнати геноцидом
згідно з діючими міжнародними конвенціями, чи
слід говорити про злочин проти людяності, чи є
якийсь інший термін? Скільки мільйонів загинуло 5, 7 чи 10? Що вважати хронологічними рамками
Голодомору - 1932-33 рр., чи врахувати голодні
прояви ще у 1930?
Проте дискусії не можуть полегшити біль
втрати нашого народу, наш загальний біль. Бо всі
ми - діти і онуки тих, хто врятувався. Нас могло
бути в кілька разів більше. І всі, кого ми зараз не
дорахувалися - це наші рідні, наші співвітчизники.
Наш святий обов'язок перед минулим - вшанувати пам'ять загиблих, запалити свічки, прочитати молитви, розповісти про них нашим дітям.
Вшановуючи пам'ять жертв трагедії, вивчаючи
свою історію ми робимо ті кроки, які об'єднують
нас, пробуджують нашу історичну пам'ять.
Вічная пам'ять загиблим, усім невинним жертвам Голодомору.
Посол Борис Зайчук

KRŠĆANSKA SUĆUT U TRAGEDIJI
Ovih dana, krajem studenog, Ukrajina, njeno iseljeništvo i svi koji se solidarizaju u osudi masovnog zločina, s pijetetom sudjeluju u svečanom obilježavanju sjećanja na milijune u Ukrajini glađu umorenih žrtava. Iako je Ukrajina velika žitnica, tamo je u novijoj povijesti bilo gladnih godina u više navrata.
No najveća i po posljedicama najtragičnija glad bila je ona 1932-1933. godine, koja je staljinističkim režimom namjerno izazvana, surovo provođena, a
pred svjetskom javnošću prešućivana i zataškavana. Poznata pod nazivom
Holodomor (gladomor), ova genocidna represija nad ukrajinskim narodom
odnijela je sobom od 7 do 10 milijuna žrtava, od čega oko tri milijuna djece.

U zagrebačkoj SPC, za žrtve Holodomora zazvučala je „Vječnaja pamjat“
Stjecanjem neovisnosti, Ukrajina je i službeno osudila Holodomor kao
genocid, a u tome se do sada solidariziralo 20 zemalja, a veliki broj njih je na
putu da to učini. U osudi ovog zločina izjasnile su se i OUN te UNESCO.

Glavna misa prve nedjelje Adventa bila je posvećena žrtvama Holodomora
Kao i u svijetu, ukrajinska dijaspora u Hrvatskoj, u suradnji s Veleposlanstvom Ukrajine, u mjestima, gdje kompaktnije prebiva, tradicionalno organizira večeri sjećanja i mise za žrtve Holodomora.
Ove godine su se u tome pridružile i druge kršćanske crkve.
U Zagrebu je u subotu 28. studenog o.g. u Srpskoj pravoslavnoj crkvi
služena panahyda za žrtve Holodomora. Panahydu je služio protojerej, zagrebački pravoslavni paroh Mileko Popović.

Nazočne vjernike duboko su dirnule uvodne riječi Mr. Kuhtića o Holodomoru
U zagrebačkoj rimokatoličkoj prvostolnici na Kaptolu, žrtvama Holodomora bila je posvećena nedjeljna misa u 11 sati, 29. studenog o.g. Misu je služio
rektor zagrebačke katedrale Mr. Josip Kuhtić, koji je pred oko 800 nazočnih
vjernika održao uvodni govor u kojem je na dirljiv način iznio osnovne podatke
o spomenutom gladomoru, plemenitom značenju solidariziranja u osudi zločina
te plemenitoj nakani posvećivanja predstojeće mise žrtvama Holodomora.
U zagrebačkoj grkokatoličkoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda, liturgija s
panahydom za žrtve Holodomora bit će u nedjelju 6. prosinca 2009. god. A.P.
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У РІЄЦІ ВШАНОВАНА ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
З метою гідного вшанування пам’яті
жертв геноциду українського народу,
Культурно-просвітне товариство русинів і
українців Приморсько-горанської жупанії
спільно з філією Матиці хорватської в
Рієці, у вівторок, 24 листопада 2009 року,
у переповненій малій залі «Філодраматики» в Рієці, провели скорботно-жалобнотематичний захід «День пам’яті жертв
Голодомору 1932/33».

конгрес українців і Україна успішно провели міжнародну акцію «Незгасима свічка» під гаслом «Україна пам’ятає – світ
визнає!», яка пройшла у 33 країнах світу
та на Україні. Також згадав, що на сьогодні вже у 21 країні в світі законодавчо
визнано Голодомор актом геноциду. Українці Хорватії у минулому році провели
вшанування пам’яті жертв цього злочину у
Вуковарі, Славонському Броді, Липовлянах, Загребі і Рієці.
Минулих років, а зокрема в 2008 році,
українська громада звернулася до Парламенту Хорватії щоб Голодомор 1932/33
визнати актом геноциду проти українського народу.

Д. Відмарович – слово про Голодомор
Проведення тематичного заходу із
вшануванням пам’яті жертв геноциду
українського народу складалося із:
- відкриття виставки «Голодомор на
Україні» та виставки «Хроніка комуністичної інквізиції на Україні 1932/33». Були це
виставки фото, записів та документів про
Голодомор 1932/33.
- тематичного виступу професора
Дюри Відмаровича, письменника та колишнього посла Республіки Хорватія в
Україні. На тему «Чи був Голодомор
1932/33 на Україні голокост чи геноцид?».
Професор Відмарович у своєму виступі сказав, що голокост був одиноким
приміром – видом геноциду в історії людства, бо Гітлер мав бажання знищити
один цілий народ, одну етнічну спільноту,
тримаючи, що вона є загрозою для людства, а зокрема для арійської раси. У продовженні свого виступу професор Відмарович виніс декілька доказів та підтверджень для своєї тези, що Голодомор
1932/33 мав всі елементи геноциду, а у
своїм твердженні він покликався і на Декларацію ООН про геноцид із 1948 року.
Перед тим, усіх присутніх вітав голова КПТ русинів і українців ПГЖ пан Володимир Провчі. Він запросив заступника
голови Європейського конгресу українців,
п. Славка Бурду, щоб прочитав лист і
звернення посла України в Республіці
Хорватія Й.В. Бориса Зайчука. Це звернення прочитано на українській і хорватській мовах.
Усіх присутніх привітав і голова філії
Матиці хорватської у Рієці, проф. Црнкович, який у своїй промові висловив глибоку пошану до цього трагічного історичного
періоду на Україні визнаного як Голодомор 1932/33.
Аудиторію також привітав заступник
голови ЄКУ Славко Бурда, котрий присутнім передав вітання і від імені ЄКУ, та
згадав, що у минулому 2008 році Світовий

органами 193 країн ООН – Голодомору
геноцидом.
Всіх присутніх дуже зворушив виступ
живого свідку Голодомору – пані Лідії
Беслугов-Кріле. Під час тих трагічних
подій Голодомору 1932/33 вона мала
п’ять років. У її пам’яті залишилися картини залізничної стації у Харкові, де вона
жила з батьками, та спогади як по Харкові
ходило і мандрувало багато голодних
людей, а між ними було і багато дітей.
Вона і сама була голодна, бо їжі було
мало і недостатньо.

Лідія Беслугов-Кріле

Владімір Провчі

Славко Бурда

На сьогодні від 13 листопада 2008
року, коли триває 15 сесія Хорватського
парламенту, на денному порядку під точкою 36 знаходиться Пропозиція «Декларації про засудження Голодомору, масового знищення голодом, викликаного
примусовою колективізацією, яка проводилася сталінським комуністичним режимом.». Голові Хорватського парламенту
Пропозицію Декларації подала Спілка
депутатів Хорватської народної партії, а у
роботі парламенту Пропозицію заступатиме депутати Весна Пусич, Мілєнко
Дорич і Горан Беус Ріхенберг.

Після виступу п. Лідії розвилася дискусія, а участь брало чимало присутніх.
На поставлені запитання відповідав проф.
Відмарович.
У Рієці, п. Володимир Провчі – голова
КПТ русинів і українців ПГЖ спільно з
філією Матиці хорватської зуміли зацікавити велике число людей, які гідно вшанували пам'ять жертв геноциду над українським народом та показали, що тема
Голодомору не втратила своєї актуальності, та, що перед нами стоїть дуже важливе завдання – відродити пам'ять про злочин в Україні й добитися визнання Голодомору геноцидом.
Усе це записало Хорватське телебачення, щоб хорватська спільнота була
інформована про Голодомор 1932/33, та
про скорботний захід, який пройшов у
Рієці.

Вшанування пам’яті жертв геноциду
На кінці свого виступу, пан Бурда
згадав, що на ХІІ-му з’їзді ЄКУ у Лондоні,
Союз українців Британії, від імені Світового
конгресу українців, кожній організації-члену
ЄКУ подав картки з портретом відомого
вченого др. Рафаеля Лемкіна – автора
терміну «геноцид», який в Україні включав
ліквідацію Української Православної Автокефальної Церкви, нищення української
інтелігенції та Голодомор. Згадані картки
потрібно поштою розіслати у своїх країнах
до усіх посольств та інших дипломатичних
й іноземних установ, щоб відродити пам'ять про скоєний злочин в Україні та
добитися визнання законодавчими
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Експонати з виставки плакатів
З днем пам’яті жертв Голодомору, 24
листопада 2009 р. у Рієці, українськорусинська громада та чимало прихильників з хорватського народу приєдналися до
всеукраїнської акції «Запали свічку» та
помолилися за померлих від голоду українців.
Загреб, 27 листопада 2009 р.
Славко Бурда
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HRVATSKO-UKRAJINSKO PREVODITELJSTVO RIJEČJU PREVODITELJA
U okviru manifestacije „Mjesec hrvatske
knjige, ciklusa „Ukrajinci naši sugrađani“,
Društvo za ukrajinsku kulturu i Središnja
knjižnica Rusina i Ukrajinaca pri Gradskoj
knjižnici u Zagrebu, Knjižnice Grada Zagreba, organizirali su 19. studenog 2009. god.
tematsku večer pod nazivom „Prevođenje
ukrajinske književnosti na hrvatski jezik“.

Prof. Đuro Vidmarović i
Aleksa Pavlešin
prof. Damir Pešorda
Na temu prevođenja ukrajinskih književnih djela, a u nekim aspektima i hrvatskih na
ukrajinski, govorili su prof. Đuro Vidmarović,
prof. Damir Pešorda, Aleksa Pavlešin i Katarina Todorcev Hlača – prof. Oni su u analizi
stanja spomenutog prevoditeljstva iznijeli vlastita iskustva koja, uz skromne dobre primjere,

više oslikavaju Scile i Haribde prevoditeljskog entuzijazma. Za sažetak problematike
moglo bi se navesti malobrojnost motiviranih
prevoditelja, sporadičnost i otežanost publiciranja prijevoda književnih djela te nepostojanje
sustavno valoriziranog odabira prioriteta.
Otužno je što se skoro svi književni naslovi prevedeni s ukrajinskog na hrvatski u

koje skrbe za kulturu društvene zajednice,
kako u Hrvatskoj tako i u Ukrajini.
Veliki potencijal su specijalizirano obrazovani prevoditelji, kojih će vremenom biti sve
više. Naime, na Katedri za ukrajinski jezik i
književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu u
domeni prevoditeljstva postoje kolegiji u
preddiplomskom studiju, a u diplomskom

U spontanom ozračju riječ su imali i posjetitelji
posljednjih 120 godina mogu lako ponijeti u
jednoj ruci. Ako se ostane samo na samoprijegornom entuzijazmu pojedinaca onda je
nerealno očekivati jači trend dvosmjernog
ukrajinsko-hrvatskog prevođenja u području
književnosti. Očito je da taj proces zahtijeva
ciljani angažman odgovarajućih institucija

Ataše
Olga Ros'

Katarina Todorcev Hlača – prof.

studiju čak i prevoditeljsko-kulturološki smjer.
Šteta što zbog zauzetosti, ili kašnjenja
pozivnica, ili nečeg trećeg, nitko od predavača
tih kolegija nije se odazvao ovoj večeri.
No, do boljih vremena, izgleda, i dalje će
biti odlučujući onaj poriv i žar s kojim je
Harambašić nekoć prevodio Ševčenka. #

U SLAVONSKOM BRODU PREDSTAVLJENA KNJIGA O TAMOŠNJIM GKT ŽUPAMA
U Slavonskom Brodu je 20. studenog ove godine u prostorijama Gradske knjižnice održana svečana promocija knjige "Jubilej 100. godišnjice osnivanja grkokatoličkih župa Sibinj, Gornji
Andrijevci, Slavonski Brod 1908. –
2008." Knjiga je izašla u nakladništvu
Hrvatskog instituta za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i
Baranje u Slavonskom Brodu / Bibliotheca croatica: Slavonica, Sirmiensia et
Baranyensia, Etničke teme, knjiga 1 i
Udruge hrvatskih ukrajinista iz Zagreba
/ Ucrainiana Croatica, knjiga 2, a koji
su ujedno i organizatori promocije.
Autori knjige su: o. Ivan Barščevski –
Liber memorabilium ili parohijalna
kronika grkokatoličke župe Sibinj, mr.
Olja Barščevski – Prošlost i sadašnjost
grkokatoličke župe Uspenija Presvete
Bogorodice u Sibinju i njene perspektive u budućnosti, i Željko Peh – Doseljeni Ukrajinci i njihovi potomci.
O knjizi su govorili: dr. Mato Artuković, Boris Graljuk, prof. te dr. Jevgenij Paščenko, u ime nakladnika, zatim
autori Željko Peh i o. Ivan Barščevski.
M. Artuković je nadahnuto govorio o knjizi, dotaknuvši se sva tri njena
dijela. Istaknuo je veliki značaj kronike,
koja sadrži vrijedne podatke i korisne
izvore o životu ukrajinske zajednice
kao i sredine u kojoj žive, posebno za
Prvi svjetski rat, kojih nema u drugim
izvorima. Važne podatke našao je i u
radu O. Barščevski. Ž. Peh se prihvatio
pionirskog posla i načinio genealogiju
ukrajinskih obitelji od vremena doseljavanja u ove krajeve, što sve skupa
predstavlja veliki doprinos nacionalnoj
zajednici Ukrajinaca.

B. Graljuk je pohvalio Institut iz Slavonskog Broda što je
prepoznao vrijednost ove materije, a koliko mu je poznato u
pripremi su slična izdanja u Kaniži i Lipovljanima. Vezano za
stogodišnje djelovanje grkokatoličke župe Sibinj, posebno je
spomenuo nekoliko zaslužnih osoba kao što su: o. Emilijan
Kocakov, prvi dušobrižnik, dr. Janko Kalaj, župnik u Bukovlju,
braća Miškiv, dvije važne duhovne osobe iz ove župe i Josip
Melenjuk, graditelj crkava. Doseljeni Ukrajinci su obrađeni, a
sada predstoji istraživanje u starom kraju. Ova knjiga predstavlja svojevrsnu rekapitulaciju događanja, ali ona otvara mogućnosti za nove teme, istaknuo je na kraju.

O ovom, nadasve faktografski vrijednom, specifičnom izdanju
predstavljači su izrekli brojne stručne pohvale
J. Paščenko je naglasio da je ovo druga publikacija u
knjižnici Ucrainiana Croatica nakon izlaska knjige "Genocidni
zločin totalitarnog režima u Ukrajini 1932 -1933. /Gladomor" i
da ima još puno tema koje treba obraditi i objaviti u ovom
serijalu. Istaknuo je važnost hrvatskog i ukrajinskog uzajamnog prepoznavanja, ulogu ukrajinskih grkokatolika i ukrajinske
dijaspore u Hrvatskoj i mnogih Hrvata u prezentaciji Ukrajine.
Spomenuo je J. Križanića, koji je htio stvoriti Europsku kršćansku uniju, intelektualce Esiha, Gašparovića i Bošnjaka, koji su
se družili s Ukrajincima, do uvaženih hrvatskih ukrajinista
akademika A. Flakera i A. Menac. Zaključio je da serija izdanja
Ucrainiana Croatica doprinosi povijesti Ukrajine, unapređenju
hrvatske ukrajinistike i kulturne baštitne Hrvatske.
Ž. Peh je izjavio da nije znao da je njegov rad toliko vrijedan dok ga nisu mnogi Ukrajinci počeli nazivati i interesirati se
za svoje pretke. Naglasio je da o nekim obiteljima nije uspio
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dobiti sve podatke zbog izumiranja
članova, te je zamolio da mu se jave
svi oni koji još nešto znaju, kako bi se
ova tema nadopunila.
o. I. Barščevski je govorio o tome
da je ideja za ovu knjigu sazrijevala
dugo i sazrela je. Čitajući kroniku kada
je nastupio na dužnost župnika sibinjske župe, razmišljao je o tome da je
šteta da i drugi ljudi ne pročitaju što
tamo piše. Kronika je sudbina župnika
koju dijele zajedno sa svojim selom.
Opravdao je izostanak svoje kćeri Olje
Barščevski zbog službenih razloga.
Ona je dozvolila da se u ovu knjigu
uvrsti njen diplomski rad, za koji je
dobila godišnju nagradu kao najbolji
diplomski rad, obranjen na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu 1997. godine.
Željko Peh je iz raznih Matica, Statusa,
Izvještaja, Arhiva, Šematizama, Kalendara i rukopisa prikupio podatke o
doseljenim Ukrajincima – grkokatolicima te o njihovim daljnjim kretanjima i
sudbinama. Ovom knjigom se želilo
ostaviti trajan spomen na svečano
obilježavanje jubileja povodom 100
godina trajanja ovih grkokatoličkih
župa. „Bog je volio i voli ovaj kraj što je
uputio Ukrajince da se nasele….Daj
Bože da počne rod roditi i da svatko
ima 100 stabala voćki....", rekao je na
kraju i zaželio svima puno zadovoljstva, rada i sreće.
Sva ova događanja pokazuju da je
naša ukrajinska zajednica prepoznata i
da je cijenjena od sredine u kojoj
obitava više od 100 godina.
Jesenka Miškiv

KULTURNO-ZABAVNA VEČER –
BAL U MATULJIMA KOD OPATIJE

RIJEČKI KONCERT ŠIĐANA
U svestranim aktivnostima društva „Rušnjak“ iz Matulja je i organiziranje gostovanja drugih društava. Tako je u Rijeci, u prekrasnoj
neobaroknoj dvorani „Filodrammatika“, u subotu 14.11. o.g. priređen
cjelovečernji koncert vojvođanskog rusinskog KUD-a „Đuro Kiš“ iz Šida.

Predsjednici izmjenjuju darove

Nakon koncerta u „Filodrammatici“ u Rijeci, u Matuljima kod Opatije
održana je kulturno-zabavna večer – tradicijski bal. Nevelika svečano
dekorirana dvorana, po čijim su zidovima za ovu prigodu bile izložene slike
Vladimira Provčija i ukrajinskih slikara, pružala je gostima intiman ugođaj.
Poželjevši nazočnima srdačnu dobrodošlicu, bal je otvorio predsjednik Kulturnog društva Rusina i Ukrajinaca „Rušnjak“ Vladimir
Provči. U daljem vođenju programa pomagala mu je Tanja Kramer, a
u duetu su tijekom večeri otpjevali i nekoliko rusinskih narodnih
pjesama. Pri dočeku gostiju pomagala je gospođa Verica Provči.

Ataše Olga Ros' sa suradnicom

Posjećenost je bila dobra jer su u publici, uz Rusine i Ukrajince
kojih u Rijeci nema mnogo, bili prijatelji i simpatizeri Kulturnog društva Rusina i Ukrajinaca „Rušnjak“ Primorsko-goranske županije, te
gosti koji su uz koncert došli i na predstojeću kulturno-zabavnu večer
– bal. Među uzvanicima je bila i predstavnica veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj ataše Olga Ros' sa suradnicom.

Tanja Kramer i Vladimir Provči
Na početku je KUD „Đuro Kiš“ iz Šida izveo nekoliko plesova, a potom je goste zabavljao orkestar iz Ruskog Krstura. U programskom
dijelu, kao iznenađenje, nastupio je orkestar „Zabranjeno pjevanje“ iz
Osijeka, sa blokom ukrajinskih i rusinskih pjesama. Atrakcija ovog
sastava su mladi glazbenici, a ponajviše dječak-basist. Tijekom
večeri priređene su društvene igre ples srca i tombola, pri čemu na
ovom balu – svaka dobiva zgoditak. Poseban štimung davali su
mladi razigrani plesači iz Šida koji su na ples animirali i goste.

Odlično uigran folklorni ansambl izazvao je oduševljenje publike
Program se sastojao od raznovrsnih ukrajinskih i rusinskih narodnih plesova, tako da su se plesači često morali presvlačiti u živopisne narodne nošnje. Posebno atraktivni bili su dobro koreografirani
romski plesovi na melodije iz filma „Cigani lete u nebo“ i „Đelem, đelem“.

Romski plesovi

Odlični glasovi i siguran nastup

U vedrom ozračju svi su se odlično razonodili – čak i izvođači

Dvije vokalne solistice i jedan solist, koje je pratio tročlani orkestar iz Ruskog Krstura, bili su vrlo ugodan intermezzo plesovima.
Tako besprijekorni glasovi ugodnog tembra rijetko se susreću među
amaterima. Bio je to vrhunski glazbeno –vizualni doživljaj. #

«MI IMAMO ŠAMPIONE»

Dominik Zvinek

Na večernjem koncertu 14.11.2009. u
„Filodrammatici“ u Rijeci, s majkom Oksanom (unuka poznatog, sada pokojnog,
ukrajinskog režisera Jurija Šeregija iz Bratislave) bili su i braća Dominik (r. 1999) i
Marijan (r. 2001) Zvinek iz Rijeke.
Dominik je dan ranije na Memorijalnom
judo turniru “Zlatko Papac“ u Zagrebu, u
svojoj kategoriji osvojio brončanu medalju.
Inače, u judu, on ima 3 zlatne, 5 srebrnih i 3
brončane, a njegov brat Marijan 5 zlatnih, 1
srebrnu i 1 brončanu medalju. Uz sport,
Dominik pohađa i glazbenu školu, a Marijan
likovnu radionu te je već i izlagao. Bravo! #

Veliki orkestar „Zabranjeno pjevanje“ iz Osijeka

Kako to već biva – razdraganost je trajala i trajala…
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DAN PREDSTAVNIKA RUSINSKE
NACIONALNE MANJINE U ZAGREBU

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

U zagrebačkom restoranu „K pivovari“ 21. studenog 2009. održan
je drugi po redu „Dan predstavnika rusinske nacionalne manjine Grada
Zagreba“, kojeg je organizirao aktualni predstavnik mr.sc. Irinej Mudri.
Uz zagrebačke Rusine, na svečanost su se odazvali i brojni uzvanici među kojima i Elizabeta Knorr – izaslanica gradonačelnika Milana
Bandića, koja se nazočnima i obratila prigodnim pozdravnim govorom,
Anastas Odžaklijevski – predsjednik Vijeća Makedonske nacionalne
manjine u Zagrebu, Petar Sekereš – tajnik Vijeća Mađarske nacionalne manjine u Zagrebu, Giovanni Mucciacciaro - predstavnik talijanske
nacionalne manjine, Zvonko Kosteljnik – član Savjeta za nacionalne
manjine RH, Ljubica Morhan – predsjednica Saveza Rusina i Ukrajinaca RH, Mirko Fedak – predstavnik ukrajinske nacionalne manjine
Sisačko-moslavačke županije.

Земле рідна! Тобі одній
Я волів би служить до скону.
До твоїх до прийдешніх днів
Дотягнутися б хоч рукою.

Меморіальна дошка в Донецьку

Так писав, так думав і так жив один із найкращих представників українського культурного руху 1960-х Василь Семенович
Стус, який був заборонений радянською владою за переконання
в необхідності української культурної автономії.
21 листопада 2009 року о 18 годині, Літературна секція Товариства русинів і українців „Калина” міста Рієки провела літературний вечір присвячений поету Василю Стусу і в такий спосіб
вшанувала пам’ять про велику людину – борця за права українського народу.

Nakon hrvatske himne intonirana je svečana pjesma „Braca Rusini“
Na početku ove svečanosti korišteno je službeno znamenje koje
se odnedavno koristi uz hrvatsku zastavu grb i himnu – zastava, grb i
svečana pjesma „Braca Rusini“ rusinske nacionalne manjine u RH. U
svom pozdravnom govoru, Irinej Mudri je pročitao odluku Savjeta za
nacionalne manjine RH o davanju suglasnosti za korištenje navedenog
znamenja. Pritom je, spomenuvši neutemeljene prigovore iz određenih
ukrajinskih krugova u RH, naglasio da je korištenje ovog znamenja
sukladno Ustavom zakonu o pravima nacionalnih manjina RH, a samim time nema nikakve veze s tzv. „političkim rusinizmom“ , te da
odbacuje sve takve insinuacije. Ovdje možda vrijedi spomenuti da su,
nakon formiranja ukrajinske krovne udruge u RH, pojedini članovi
Savjeta za nacionalne manjine dali naslutiti kako ih ne bi iznenadila
inicijativa da se formira i rusinska krovna organizacija.

Борис Денисюк, Славіца Дудаш і Нікола Чапко
На відкритті вечора зі вступним словом до присутніх звернулася голова товариства Славіца Дудаш. Нікола Чапко прочитав
біографію а поезію із першої збірки поета „Круговерть” читали
Борис Денисюк і Петро Бутковський.
З великим захопленням присутні слухали українські народні
пісні у виконанні Славіци Дудаш та Бориса Денисюка які виконали „Спить ставок”, ”По садочку ходжу” і „”Ой засвіти місяченьку”
супроводжуючи читання поезії.

Plesači KUD-a „Joakim Hardi“

Elizabeta Knorr

Na početku zabavnog dijela, članovi KUD-a „Joakim Hardi“ iz Petrovaca, uz pratnju svoga narodnog orkestra, izveli su niz rusinskih
folklornih plesova, a i vokalni solisti su dali svoj doprinos. U nastavku
večeri nazočne je zabavljao spomenuti orkestar pod vodstvom Zvonka
Edelinskog, a gosti praktično sve vrijeme nisu napuštali plesni podij.
Ukratko – bilo je svečano i u dobrom raspoloženju. Promatraču
koji poznaje dobroćudni mentalitet ovih ljudi ipak ne bi promaknuo nekakav neobičan oblik suzdržanosti ili možda spontanog unutarnjeg svečanog čuvstva koji prerano postavlja granicu potpunijem opuštanju. A.P.

Жіноча вокальна група Товариства русинів і українців „Калина”
А на закінчення вечора ансамбль „Калина”, на задоволення
всіх присутніх, виконав народні пісні „Місяць на небі”, Хіжочко
стара” та „Пісню про рушничок” за що і був нагороджений бурхливими оплесками. Після цього всі присутні були запрошені до
солодкого столу приготовленого дбайливими руками членів
літературної секції Десанки Дудаш, Нежі Чапко та Петром Бутковським.
Борис Денисюк
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ХІІ З’ЇЗД ЕВРОПЕЙСЬКОГО
КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ
13-15 листопада у Лондоні проходив ХІІ з’їзд Европейського конґресу українців (ЕКУ), в роботі якого взяли участь голови і представники 19 організаційчленів ЕКУ (всього в цій структурі є 27 членів). Місце проведення з’їзду було
вибране не випадково – саме в Лондоні 1949 року було засновано Координаційний осередок українських громадських центральних установ (КОУГЦУ), який
1994 року був переіменований у ЕКУ і відіграв важливу роль у процесі
об’єднання українців за межами України.
Письмові вітання з нагоди 60-річчя ЕКУ надійшли від Президента України
Віктора Ющенка, Голови Верховної Ради Володимира Литвина, Міністра закордонних справ Петра Порошенка, Голови Української всесвітньої координаційної
ради Дмитра Павличка, керівника Міжнародного інституту освіти та зв’язків з
діаспорою Ірини Ключковської та інших офіційних осіб. Між іншими, поздоровлення надіслали колишні голови ЕКУ мґр Омелян Коваль (нинішній почесний
голова організації) і д-р Юрій Рейт.

Учасники ХІІ з’їзду Европейського конгресу українців
Делегати і гості з’їзду були запрошені на ювілейне прийняття в Посольстві
України у Великій Британії, де їх привітав посол Ігор Харченко; в центральному
домі Союзу українців у Великій Британії, в якому пройшли установчі збори
КОУГЦУ в 1949 р., відбулась урочиста сесія. Під час урочистої сесії «за заслуги» нагороджено ювілейною медалею ЕКУ і пропам’ятними грамотами видатних діячів ЕКУ: мґр Омелян Коваль (Бельгія), д-р Юрій Рейт (Польща), мґр
Левко Довгович (Словаччина), проф Володимир Косик (Франція), Іван Равлюк
(Велика Британія), мґр Теодор Барабаш (Іспанія), Іван Лаба (Словаччина),
Галина Маслюк (Греція), д-р Любомир Мазур (Велика Британія) і Союз українців у Великій Британії.
Делегати з’їзду взяли також участь у Архієрейському Богослужінні в наміренні 60-річчя ЕКУ, яку провів Владика Гліб Лончина в Українській грекокатолицькій кафедрі.
В ході робочого засідання учасники з’їзду заслухали звіти Голови ЕКУ Ярослави Хортяні, Генерального секретаря Любомира Мазура і Голови Контрольно-ревізійної комісії ЕКУ Елисавети Ладані. Вони також обговорили нагальні
питання щодо діяльності крайових організацій ЕКУ, становища української
меншини у країнах поселення тощо. Президент Світового конґресу українців
(СКУ) Євген Чолій, який також узяв участь у Конґресі, торкнувся питання щодо
співпраці української діаспори з Україною.
Делегати з’їзду прийняли в дійсні члени ЕКУ Пласт (Словаччина) та Українську громаду Республіки Хорватія, умовними членами стали Спілка українців
Португалії і Українська громада в Іспанії. Учасники зібрання надали мандат до
тогочасному Голові Ярославі Хортяні другу каденцію очолювати ЕКУ і обрали
решта поширеної президії ЕКУ в складі: Славко Бурда (1-ий заступник Голови),
Петро Тима (2-ий заступник Голови), Федір Курляк (Генеральний секретар),
Левко Довгович (почесний член Президії), Віра Коник (Естонія), Галина Маслюк
(Греція), Іван Лаба (Словаччина), Мирослав Гочак (Сербія). Контрольноревізійну комісію ЕКУ обрано в складі: Любомир Мазур (Голова), Оленка Довгович (Словаччина) і Іван Пастернак (Франція).
ХІІ з’їзд ЕКУ прийняв також постанови щодо підтримки ініціатив СКУ про
співпрацю з офіційними установами України, щодо покращення роботи з молоддю, усунення недоліків у діяльності Міжнародної української школи.
Віра Коник та Мирослав Гочак (www.eukrainians.net)
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СЛОВО-ДВА
ПРО ВІКАРІАТИ
От уже скоро 2000 років у світі живе і шириться віра в Христа Спасителя. Всі хто приймають цю віру і охрещуються, стають членами великої Вселенської Церкви. Щоб Церква жила і розширювалась Христос залишив своїх апостолів як
наслідників і передав їм в спадок провадити Церкву. Від апостолів перебрали ці обов’язки єпископи,
які у сьогоднішньому часі провадять Церкву. Христова Церква має велике число вірних і то по цілому світі. У ній є і кілька обрядів. Для того, щоб
було корисніше для вірних, церква є поділена на
частини – єпархії. У кожній єпархії є єпископ ординарій, який управляє єпархією і має обов’язок
турбуватись про священиків і вірних своєї єпархії.
Єпархії є поділені на парохії, котрі провадять парохи. Але оскільки якась єпархія є великою територіально, чи чисельно, можливо, що в єпархії
створити вікаріати. Вікаріат є територіальна одиниця в Церкві, яка охоплює певні парафії. На чолі
вікаріату є священик, якого призначив єпископ і,
котрий пасторально опікується вірними і священиками свого вікаріату. Головним у цілій єпархії є і
далі єпископ ординарій, а його помічниками є вікарії
у своїх вікаріатах. Крижевецька єпархія сьогодні
охоплює три держави. Парохії є досить віддалені
одна від одної і тут помітна була потреба вікаріатів.
Тому то і було створено вікаріати в нашій єпархії.
На початку минулого століття вірні із України (Галичини) почали переселятись у Боснію.
Вони були католиками східного обряду (грекокатоликами) і у Боснії почались створюватись грекокатолицькі парохія. Вірні і священики повинні були
комусь підпорядковуватись. До України було далеко, а і зв’язку не було такого швидкого як в наш
час, тому і було вирішено Церквою 1907 року, для
грекокатоликів створити вікаріат у Верхбосанській
архієпархії. Пізніше, 1914 року створена Апостольська адміністратура, яка у 1924 році долучена
до Крижевецької єпархії як Боснійський вікаріат.
Також був створений грекокатолицький вікаріат і у
Македонії 1954 року. Після Другого Ватиканського
собору владика Букатко створив чотири вікаріати
на території тодішньої Югославії: БоснійськоСлавонський, Македонський, Воєводинський і
Жумберацький. Пізніше вікаріяти в Македонії
(2001 р.) і Войводині (2003 р.) перетворені в Апостольські екзархати.
Боснійський вікаріат є обновлений владикою Славомиром Мікловшем 2005 року. Він охоплює парохії у Боснії. Владика Славомир доручив
отцеві Михайлові Стахнику виконувати обов’язки
вікарія, а владика Нікола Кекич очоливши 2009
року Крижевацьку єпархію, продовжив отцеві його
мандат вікарія. Цієї осені є обновлений і Славонсько-сримський вікаріат на чолі з отцем Іваном
Барщевським. Вікаріат охоплює парохії цілої Славонії та частини Сриму. Вікарій має обов’язки
турбуватись, щоб священики в його вікаріаті жили
відповідного до свого покликання і, щоб ретельно
виконували свої пасторальні обов’язки: богослужіння, щоб провадили відповідно до правил літургії; щоб турбувались про відповідне впорядкування
церков і каплиць; щоб правильно провадили і
зберігали парохіяльні книги і документи; щоб були
відповідальні в управлінні парохіяльним маєтком.
о. Іван Гринишин
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100 GODINA KULTURNOG STVARALAŠTVA UKRAJINACA U PRNJAVORU

Prnjavor ima dugu tradiciju kulturnih scenskih programa

I najmlaći su ovladali gracioznošću plesnih pokreta

Andrija Svatok

prisutne pozdravili i Vasilj Ivaško – savjetnik odjela u BiH Veleposlanstva Ukrajine u
RH, te prnjavorski gradonačelnik Darko
Tomaš. Gospodin Tomaš je, uz simboličan
poklon djeci – 100 čokoladica, obećao da
će prnjavorska službena Internet-stranica
uskoro biti i na ukrajinskom jeziku.
Uz kratku video-projekciju fotografija iz
rada KPD-a «T. Ševčenko» i nekoliko
recitacija, program se uglavnom sastojao
od folklornih plesova koje su vrlo kvalitetno
izvela ukrajinska KPD-a i srpsko KPD
«Prosvjeta».

Bosanski gradić Prnjavor ima dugu tradiciju široke lepeze kulturnih događanja. U
tome svoj doprinos daju i brojne nacionalne
manjine. Među njima je po pripadnicima
najbrojnija ukrajinska, koja je 20.11.2009. u
mjesnom domu kulture svečanim programom obilježila 100 godina od osnutka ukrajinske knjižnice u Prnjavoru, odnosno, stoljeće registriranog kulturnog rada.
Uz brojnu publiku, na svečanost se odazvalo i mnogo uvaženih gostiju, od kojih su,
nakon kratkog uvodnog izlaganja predsjednika KPD-a «Taras Ševčenko» Andrije Svatoka,

Lijepo, atraktivno i s lakoćom

Darko Tomaš

Nakon bogatog programa – zajednička fotografija svih izvođača

ГОРДІ Й СУМНІ СПОГАДИ НА УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ В ПРНЯВОРІ
Сповнення «круглих» роковин несе собою додаткове святкове почуття і викликає вищу пошану до
якоїсь події. Такий настрій я відчував коли 20 листопада ц.р. відвідав Прнявор, тобто святковий вечір
з нагоди 100 років від заснування української бібліотеки в цьому боснійському містечку, а тім самим і
100 років реєстрованої культурної діяльності українських поселенців у цьому краю, які вважаються
найстаршою українською діаспорою в загалі.
У згаданій програмі, котра, крім зовсім коротких
вітальних промов, складалася з декілька дитячих
декламувань, відео-проекції світлин переважно
фольклорних танців з ближчого часу, а якнайбільше з виступами танцюристів багатьох товариств.

Гаразд – танець розуміє і якнайширша аудиторія, а окремо коли так якісно виконаний. Всетакі,
побажав щоб відбулася ще одна програма інакшого
змісту, в якій би згадати і ширшу культурну діяльність українців – бо є чим гордитися. Якщо не найдавніші, а то згадати хоч 60-ті й 70-ті роки культурного зеніту в якому брали участь і цілі сім'ї - Петрешин, Біляк, Сваток, Семак, Прімак, Свідерський,
Козбур, Павлешин, Чобіт, Гемун, Мельник, Вовчук,
Каган, Буркуш, Кубарич, Паїч, Гуцал, Бек, Балацкий, Брелак, Грабас та інші. З гордістю згадати
етно-релігійний музей якого постановив о. П. Овад,
з благословенням Кир Славомира, та сумом, що, не
знати чиїм «благословенням», він знищений. А.П.

Драмгурток КМТ-ва ім. Т.Г.Шевченка в Прняворі – п’єса «Маруся Богуславка»(1968 р.); з ліва – Ю. Шерегій, з права І. Тимко

Сьогоднішній сумний стан українського
Етно-релігійного музею в Прняворі
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Євангеліє подаровано
в Прнявор 1910 р.

Печатка української
читальні в Прняворі

ЗАВДЯКИ ДІЯМ УПА УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
ВИЯВИВ СИЛУ ДУХУ ТА ВОЛЮ ДО СВОБОДИ
Друга світова війна стала подією, що визначила майбутнє Європи та світу на багато десятиліть.
Проте до сьогодні, після прошестя стількох років, історія Великої Вітчизняної війни належить до найбільш
сфальсифікованих сторінок світової історії, причому одним із найбільш сфальсифікованих сегментів цієї війни стало „українське питання”.
За роки війни він пройшов значну ідеоло- розподіл сільськогосподарських земель,
«Українське питання»
гічну еволюцію, зазнав серйозних органі- відкривали школи, заклади культури:
Загалом унаслідок Другої світової вій- заційних змін, вийшов за межі Західної визвольний рух перебирав на себе функни загинуло понад 7 мільйонів мешканців України, де він зародився у формі підпі- ції держави як внутрішньополітичні, так і
України. Близько половини українських льного націоналістичного руху. Станом на зовнішньополітичні. Керівництво руху
втрат у війні становило цивільне насе- другу половину 1943 року представники вело активні дипломатичні перемовини з
лення. Україна, яка не мала жодного визвольного руху створили єдине полі- усіма учасниками Другої світової, що
були представлені на українських землях.
відношення до початку війни, зазнала тичне та військове керівництво.
В 1943—1944 рр. переговори з українсьвтрат більше, ніж за час війни окремо
кими повстанцями на державному рівні
втратили Росія і Німеччина. Відповідальвели представники угорського військовоність за ці колосальні втрати українського
го командування та румунської окупаційнароду несли не лише Німеччина, але й
ної адміністрації; в період відступу з УкраСРСР.
Головним чинником, що визначив місїни зав’язати контакти із повстанцями
це і роль українців у Другій світовій, стала
намагались і німці. Дипломатія визвольвідсутність у нас власної держави. Україного руху не обмежувалася країнами, які
ну та українців всі учасники війни розглямали свої окупаційні війська на теренах
дали виключно як ресурс (людський,
України. З 1941 до 1946 року з перервами
матеріальний, політичний), який можна
йшли переговори між українським і польвикористати у протистоянні. Як результат
ським підпіллям, результатом яких було
— наша земля стала однією з головних
підписання політичних угод і навіть проарен світового бойовища, наші земляки
ведення спільних антирадянських акцій
— вояками практично всіх армій, які
уже в повоєнний період. У 1943 р. налапройшли через неї: вже у перші дні війни
годити співпрацю з УПА для боротьби із
українці воювали в лавах польського
німцями намагалися навіть радянські
війська, Червоної армії, так званого легіпартизани.
ону Сушка в складі німецької армії. В
Фашистська Німеччина і Україна
наступні роки до цього переліку додалися
нові українські формування в німецькому
Німецькі документи свідчать, що нівійську (батальйони «Нахтігаль» та «Ромецький уряд розглядав українських
ланд», а згодом Ваффен СС дивізія «Гаповстанців як своїх ворогів – силу, що
личина»), радянські та польські партизаперешкоджала встановленню міцної
ни, і врешті збройні формування україннімецької влади на значних територіях
ського визвольного руху (УПА та УкраїнГен. Роман Шухевич (Т.Чупринка) – голоУкраїни. Німеччина прагнула повністю
ська народна революційна армія).
виключити політичний компонент і перевний командир УПА. 1943 р. (oun-upa.org.ua)
Всі учасники протистояння закликали
творити Україну на резервуар дармової
українців
реалізувати
патріотичний
Структура українського визвольного робочої сили, сировини, харчів і матеріаобов’язок саме в їхніх лавах. Кожен, хто руху була ідентичною структурі визволь- лів. Гітлер сформулював свої концептуавоював на українських землях, намагався них рухів інших народів (польського, льні підходи колонізації України ще в
продемонструвати свою «українськість» ірландського, єврейського та інших): 1940 р. На завойовані землі мали прийти
чи бодай прихильність до українства, політична організація та військові форму- мільйони німецьких колоністів, а
особливо в критичній для нього ситуації. І вання. Ядром протягом усього часу була слов’янське населення призначалося для
не можна сказати, що це їм абсолютно не Організація українських націоналістів, використання в якості робочої сили, а
вдалося — українські юнаки, які йшли до завданням якої було напрацювання та надалі прирікалися на винищення. До
Червоної армії, як і ті, що вступали до пропаганда політичної платформи руху. того часу під загрозою суворих покарань
дивізії «Галичина», часто були переконані Крім того, на базі розгалуженої мережі заборонялося змішання німецької крові з
— вони роблять це, аби захистити свій своїх осередків ОУН створила міцне іноплемінниками. А сам Гітлер бачив таке
народ.
повстанське запілля (тил), що впродовж вирішення проблеми: «Ми зацікавлені в
понад десяти років забезпечувало мате- тому, щоб українці не дуже сильно розВизвольний рух
ріальними ресурсами та інформацією множувалися: адже ми маємо намір доЄдиним справді українським суб’єктом повстанське військо. Сама Українська магатися того, щоб одного чудового дня
у роки Другої світової війни був українсь- повстанська армія, як військове крило всі ці землі, що раніше вважалися руський визвольний рух. Діяльність організацій руху, хоч і була підпільною армією, проте кими, були цілковито заселені німцями».
визвольного руху на той момент мала вже мала цілу низку рис, притаманних регуОдним з промовистих доказів того, у
чималий «стаж», її учасники мали значний лярному війську — чітка територіальна та якій площини фюрер розглядав «україндосвід підпільної боротьби, проте саме функціональна структура, військові зван- ське питання», стало призначення рейхвійна стала каталізатором розвитку і ви- ня та нагороди, старшинські (офіцерські) скомісаром України лютого українофоба
ходу на якісно вищий рівень. У результаті школи, що готували повстанських коман- Е. Коха. Коричневий кат зневажливо
бойових дій на українських землях, жорс- дирів. Це репрезентувало УПА як справ- казав: «Два центнери української пшениці
токої окупаційної політики німецького та жню армію українського народу.
коштують для мене набагато більше, ніж
радянського режимів, рух, який спочатку
Протягом 1943—1945 рр. окремі регі- усі національно-державні проблеми Украналічував кількасот інтелектуалів і бойо- они повністю контролювалися українсь- їни, разом узяті».
виків, переріс у загальнонаціональний, у ким визвольним рухом. Тут установлюваякому взяли участь сотні тисяч українців.
ли українську адміністрацію, проводили
Прдовження на наступній сторінці

10

Наша газета 30 листопада 2009 р. №9(76)
Продовження з попередньої сторінки
Тисячі українських повстанців було
вбито у фашистських концтаборах, Бабиному Яру тощо. Саме через це в матеріалах Нюрнберзького процесу УПА ніяк не
згадана поряд з колаборантськими формуваннями, що діяли в Європі. Тому звинувачення українських повстанців у колабораціонізмі з Німеччиною – це ще й
спроба позбавити український народ
Великої перемоги. Між тим, позиції фашизму підривали не лише 7 мільйонів бійцівукраїнців Червоної армії, але й півмільйона українців, що пройшли через лави
українських повстанців.
СРСР і Україна
Практика СРСР у національному питанні була такою ж геноцидною, як і фашистської Німеччини. Хоча, вона й виявилася суттєво хитрішою, оскільки прикривалася риторикою "інтернаціоналізму"
і "дружби народів".
Сталінська верхівка розраховувала
шляхом розширення кордонів на заході,
загравання з національними почуттями
еліти (за допомогою утворення наркоматів оборони та закордонних справ, інших
етатистських атрибутів), а також послідовно жорстоких каральних акцій нівелювати сепаратистські тенденції в Західній
Україні.
Ані СРСР, ані фашистській Німеччині
не потрібна була незалежна Україна. Їм
були потрібні українські землі, "звільнені"
від українського народу.
Коли нацистські лідери виявили індиферентність, а потім і відверту ворожість стосовно ідеї Української соборної
суверенної держави, більшість самостійників перейшли у підпілля, сповідуючи
стратегію «двофронтової боротьби»
проти нацистського й більшовицького
імперіалізмів.
Визвольна боротьба після Другої
Світової Війни
Сценарій Кремля у Другій Світовій
Війні переміг, хоча життя й внесло в
нього свої корективи. Протягом повоєнного десятиліття в західноукраїнському
регіоні продовжувався активний і пасивний спротив радянізації краю, хоча люди
були втомлені збройним протистоянням і
в більшості своїй бажали миру. Для того,

щоб зняти напругу українсько-польського
конфлікту, Сталіну довелося вдатися до
унікального за масштабами трансферу
польського та українського населення на
історичну батьківщину.
Тривала боротьба між радянською
владою та українським самостійницьким
рухом фактично набула рис громадянського протистояння.
Нинішня поляризація поглядів на характер, перебіг, засоби реалізації стратегічних і тактичних завдань обома сторонами зайвий раз підкреслює складність
проблеми.
Той факт, що військові з’єднання, які
надсилалися для ліквідації повстанських
формувань і мережі ОУН, керувалися з
Москви і мали переважно російський
особовий склад, дало підстави дефінувати це як „окупацію”.
Українські повстанці протистояли одній з наймогутніших країн світу утричі
довше, ніж тривала Друга Світова війна,
практично без будь-якої зовнішньої
підтримки. Інші народи СРСР і Європи,
починаючи від східних німців і закінчуючи
чехами й угорцями, аж до початку лібералізації в СРСР у середині 1950-тих
років не наважувалися на найменший
опір. Завдяки діям УПА український народ виявив силу духу та волю до свободи.
Ця "позасистемність" українських повстанців, відчайдушність їхнього опору
імперії на пікові її могутності, в той час як
на це майже ніхто більше не наважувався, значною мірою зумовлює нинішні
інформаційні атаки на УПА. Українським
повстанцям в надзвичайно складних
умовах протистояння з багатократно
сильнішим ворогом вдалося сформувати
боєздатну структуру, яка протрималася
десятиліття. Причому її дух пережив ту
імперію, проти якої боровся.

свідомості людини, яку годують цією
інформацією, знак рівності між ОУН і
німецьким нацизмом. Пропаґандивні
штампи “гауптштурмфюрер СС Шухевич”та “Леґіон СС Нахтіґаль” дають часткову уяву про те, як використовується
схема, про яку ідеологічно-інформаційна
служба ОУН попереджувала ще 65 років
тому. Ми можемо скільки завгодно говорити, що створені Москвою інформаційні
привиди — це брехня і брудна пропаґанда, але ці привиди матеріалізуються в
інформаційному розколі нації, і як результат — гальмують поступ нації внутрішнім безпредметним протиборством.

Інформаційні «привиди»
Сьогодні ми можемо константувати,
що люди, які в ім'я української незалежности кинули виклик двом найбільшим
потугам в Європі, бачили поле інформаційного бою на багато років уперед. Основним прийомом очорнення українського
визвольного руху російською імперською
пропаґандою є зумисне змішування боротьби УПА за визволення з німецькою
війною проти СРСР, з метою поставити у

P.S. Попри існування великої кількості спеціальних наукових відділів в академічних установах та університетах,
докторів і кандидатів наук, які є спеціалістами із цієї проблеми, цілісної концепції історії України в Другій світовій
війні на сьогодні ще не створено.
За матеріалами українських
ЗМІ підготувала Ольга Рось
Аташе Посольства України
в Республіці Хорватія

Історія показує нам, чого робити не слід
Друга світова стала найкривавішою
війною в історії людства — затерта, здавалося б, фраза, проте вона актуальна і
до сьогодні. Цей конфлікт став найбрутальнішим проявомтотальної війни, коли
всі його учасники цинічно відкидали закони і правила ведення бойових дій,
фактично не розрізняли у ставленні, хто
перед тобою — армія противника чи
цивільне населення. Друга світова «збагатила» історію такими жахливими «ноухау», як концтабори, перетворені на
«фабрики смерті», Голокост, масове
знищення в’язнів, ліквідація цілих міст та
атомне бомбардування. В цьому страшному смертельному поєдинку всі без
винятку його учасники вдавалися до дій,
що кваліфікуються як військові злочини. І
жоден учасник не може претендувати на
роль носія абсолютного добра. Тому
Друга світова має стати для всіх уроком
того, якою не повинна бути війна. Іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет
писав: «Історія нас не вчить, що ми маємо робити, проте вона показує, чого
робити не слід». Ці слова — головний
підсумок Другої світової.
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