


Уривок зі звернення міністра закордонних 
справ України Костянтина Грищенка до зако-
рдонного українства з нагоди 77-х роковин 

Голодомору 1932-1933 років в Україні 
 

В останні дні листопада украї-
нці усього світу та міжнародне 
співтовариство єднаються у скор-
боті за мільйонами невинних 
жертв однієї з найбільших гумані-
тарних катастроф людства - Голо-
домору 1932-1933 років в Україні. 

(……) 
Немилосердний сталінський 

режим не міг змиритися з існуван-
ням вільних та непокірливих се-
лян. Голодомор став його циніч-
ною відповіддю на опір народу 
насильницькій колективізації, а 

багата хліборобна Україна постала перед загрозою голодного 
винищення її працелюбного населення.  

(……) 
Щиро ціную зусилля закордонного українства з поширен-

ня правди про причини і наслідки Голодомору. Слова вдяч-
ності адресую всім країнам і народам, які поділяють нашу 
жалобу, допомагають відродити та зберегти пам'ять про пе-
режите лихоліття.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Костянтин Грищенко 

Посол України в Республіці Хорватія 
Олександр Левченко вручив вірчі грамоти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іво Йосипович і Олександр Левченко 

17 листопада 2010 року відбулося вручення Послом Укра-
їни в Республіці Хорватія О.М.Левченком вірчих грамот Пре-
зиденту Республіки Хорватія І.Йосиповичу. На церемонії були 
присутні також Глава Адміністрації Президента РХ 
Й.Клісович, Радник Президента РХ з зовнішньополітичних 
питань Й.Паро та Державний секретар МЗС РХ з питань єв-
ропейської інтеграції А.Пленкович. 

У ході розмови Посол України та Президент РХ обговори-
ли весь комплекс двосторонніх відносин та обмінялися по-
глядами стосовно розвитку подальшого діалогу між Україною 
та Хорватією.         (уривок з матеріалу на www.mfa.gov.ua/croatia) 

13 жовтня оголошено днем жалоби в Україні. 
У Посольстві України в Республіці 

Хорватія 13-14 жовтня відкрита книга 
жалоби у зв’язку з трагічною подією 
12 жовтня ц.р. в Україні на Дніпропе-
тровщині.  

Дорожньо-транспортна пригода на 
залізничному переїзді у місті Марга-
нець Дніпропетровської області, яка 
сталася внаслідок зіткнення автобуса 
з локомотивом вранці 12 жовтня 2010 року, призвела до тра-
гічних наслідків (понад 40 загиблих і 10 травмованих). 

 
 
 
 
 
 
 
 

На св. Миколая (фото-вістки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осієк: 5 грудня 2010 р. в церкві Царя Христа відбулася зустріч 
діточок зі св. Миколаєм котрий вручив їм дарунки. Зустріч і коротку 
дитячу програму підготували с. Василіянки у співпраці з КПТ «Леся 
Українка» і КМТ русинів з Осієку, та КМТ «І.Франко» з Вуковару. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петрівці: 8 грудня 2010 р., діти з Вуковару і Петрівців котрі вивчають 
українську мову, під керівництвом своєї вчительки Тетяни Ласек Жа-
гар, підготували цікаву програму в контексті свята св. Миколая. У про-
грамі взяло участь і дитяче музичне тріо «Забуті діти» з с. Бієло Брдо. 

Чергові збори Товариства української культури 
23 грудня 2010 р., у Загребі, в приміщені Координації хо-

рватських товариств дружби, відбулися чергові звітні та ви-
борчі збори. Приємна було зауважити, що цьогорічна програ-
ма здійснена ширше від планованого. 

На виборчих зборах у нову президію одноголосно обрані  
Горан Нідогон – 
член президії, Філіп 
Побран – секретар і 
скарбник, та   Алек-
са Павлишин – 
голова. У продов-
женні, члени т-ва 
ухвалили заплано-
вані про-грами  на 
наступний 2011 рік. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.Побран, А.Павлешин і Г.Нідогон 
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Publiciranje autorskih članaka ili citiranje drugih izvora ne znači 
ujedno da redakcija „Naše gazete“ i dijeli izložene stavove i mišlje-
nja, niti jamči istinitost tuđih navoda. 

Публікування авторських статей або цитування інших джерел 
не означає,  що редакція «Нашої газети» поділяє ті самі твер-
дження й думки, або гарантує точність чужих наведень. 
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PREDSJEDNIK SKU EUGEN ČOLJIJ U POSJETU SRBIJI, BiH TE HRVATSKOJ 
Predsjednik Svjetskog kongresa Uk-

rajinaca Eugen Čoljij, u periodu 13-19. 
studenog 2010., posjetio je ukrajinske 
nacionalne manjine u Vojvodini, Bosni 
te Hrvatskoj. (Iscrpno izviješće o tome, 
na ukrajinskom i engleskom, je na web-
str.  http://ukrainianworldcongress.org u 
odjeljku novosti). Gospodin Čoljij je u 
svojstvu predsjednika SKU već posje-
tio ukrajinsku dijasporu u niz zemalja, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.Bebić i E.Čoljij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U KPD Rusina i Ukrajinaca Zagreba E.Čoljij nije došao na dogovoren susret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skroman odaziv susretu s ZUZ ublažen je gostima izvan Zagreba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.Čoljij, Ž.Szabo i O.Levčenko 

službenih susreta na visokoj dr-
žavnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 
U organizaciji Ukrajinske zajednice 
u Hrvatskoj i sudjelovanje Velepos-
lanstva Ukrajine u RH, E. Čoljij je u 
Vukovaru sudjelovao u polaganju te-
meljnog kamena za Ukrajinski dom. 
Tom prigodom su upriličeni susreti s 
vukovarsko-srijemskim županom 
Božom Galićem, te vukovarskim 
gradonačelnikom Željkom Szabo.  

a povod ovoj turi posjeta je sudjelovanje na svečanosti povodom 
120. obljetnice doseljenja Ukrajinaca na prostore bivše Jugoslavije 
te 20. obljetnice osnivanja društva „Prosvita“ u Novom Sadu. Orga-
nizator svečanosti je bilo društvo „Prosvita“, a njen predsjednik 
Miroslav Hočak je imao ulogu koordinatora u kontaktima i s organi-
zatorima posjeta u Bosni i u Hrvatskoj. Tijekom spomenutih posjeta, 
uz susrete s ukrajinskom dijasporom, gospodin Čoljij je imao niz  

U Zagrebu je gospodin Čoljij posjetio veleposlanika Ukrajine u RH 
Oleksandra Levčenka, susreo se s predsjednikom Hrvatskog sabora 
Lukom Bebićem, zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, 
predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine Aleksandrom Tolnaue-
rom, križevačkim vladikom kir Nikolom Kekićem, posjetio je Katedru 
za ukrajinski jezik i književnost, a na posljetku, susreo se i s predstav-
nicima Ukrajinaca iz Slovenije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novi Sad: Uzvanici svečanosti 120. obljetnice doseljenja Ukrajinaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Luka: S Ukrajinacima kod ministra prosvjete Antona Kasipovića 

Komentari i pitanja: 
Neupitna je pozitivna strana ovakvog posjeta koji u službenim susre-

tima na visokoj razini ima veliko značenje već i time što ovdašnju ukrajin-
sku nacionalnu manjinu predstavlja kao respektabilan dio velike i dobro 
organizirane asocijacije na svjetskoj razini. Također, vrijedno je poticanje 
iznalaženja mogućnosti i načina zadovoljenja općih i specifičnih potreba 
ovdašnjih Ukrajinaca. U tom smislu, ovaj posjet je protokolarno znača-
jan i uspješan. Naravno, domaćini susreta su o tome dali diplomatski 
odmjerenu uobičajeno uljudnu vijest na web-stranicama ili izjavu (Sa-
bor, Grad Zagreb, Savjet za nacionalne manjine, Grad Vukovar….). Tim 
više, sami trebamo biti analitični. S obzirom da je superlative izrekao 
organizator, preostalo je ovdje spomenuti određene upitnosti poput: 

- Zašto u N. Sadu nije bilo susreta s predstavnicima Rusina-
Ukrajinaca? Mnogi od njih su visoki intelektualci koji odlično govore ukra-
jinski, a jedan od njih je i jedini ukrajinski akademik s tih i ovih prostora. 

- Čime je E.Čoljij potaknuo otklanjanje neravnopravnosti grkokato-
ličke crkve u BiH, čiji su vjernici tamošnji Ukrajinci? 

- S obzirom da se susreo sa župnikom u Prnjavoru, a i s bosanskim 
vikarom, zašto se nije bolje informirao o tamošnjim problemima i nadle-
žnostima? Vjerojatno bi tad susret s križevačkim vladikom bio fleksibilniji. 

- Može li gospodin Čoljij procijeniti u kojoj je mjeri bio instrumentali-
ziran kada je, bez bolje informiranosti o lokalnim okolnostima, uputio 
vladiki zahtjev za skoro svakodnevnim misama u Zagrebu na ukrajin-
skom jeziku?  

- S obzirom da zna za odvojenost Ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, 
a i za određenu podvojenost među samim Ukrajincima, je li E.Čoljij uopće 
imao sluha za vladikino apeliranje na zajedništvu? Naime, u svojim nas-
tupima on sam nije ni citirao takav apel. Je li to još jedan znak da favori-
zira određeni krug Ukrajinaca? 

-Je li zbog takvog favoriziranja izostavljen susret s predstavnicima Sa-
veza Rusina i Ukrajinaca RH, na čijoj je zgradi u Vukovaru istaknuta i ukra- 

jinska zastava? A inače, Savez je član Europskog kongresa Ukrajinaca. 
-Jesu li ga zato članovi KPD Rusina i Ukrajinaca Zagreba, zajedno s 

prvim dopredsjednikom Europskog kongresa Ukrajinaca i gostima, 
uzalud čekali na dogovoren sastanak? 

-Ako tako rado ističe podatak da zastupa interese oko 20 milijuna 
Ukrajinaca u dijaspori (iako je nepoznat postotak onih koji nisu ni čuli za 
SKU), ne bi li predsjednik SKU bio uvjerljiviji ako bi bar približno znao 
kako su oni u svijetu raspoređeni i na čemu se pouzdanije temelje ti 
podaci? Ovako, ne podsjeća li to tek na želju za vanjskom ukrajinskom 
prevlašću? Nije li zbog toga kontinuirana sastavnica aktivnosti SKU 
„držanje lekcija“ svim dosadašnjim vladama neovisne Ukrajine, čak i u 
marginalnim temama? 

-Ne upuštajući se u narav prigovora pojedinim unutarnjim stvarima u 
Ukrajini, te ako takve teme u krugu dijaspore i jesu po naravi „svoj o 
svome“, ima li diplomatskog smisla kritizirati zemlju matičnog naroda u 
posjetu predstavnicima institucija druge države koja ima s Ukrajinom 
harmonično uređene dobre odnose? Ne stavlja li se tako sugovornik u 
neugodnu poziciju? Hoće li nakon toga sugovornik biti tek kurtoazno 
blagonaklon u drugim temama?  

-Zbog tih, ali i dubljih razloga, nije li inzistiranje na temi gladomora u 
Ukrajini 1932/33. na rubu samopromidžbe? 

-Koliko je to taktično ako je pritom nazočan i veleposlanik Ukrajine, 
vjerojatno zaslužan da je do takvog susreta uopće i došlo? 

-S obzirom da se u posjete išlo u partnerstvu s Veleposlanstvom Uk-
rajine u RH, te da se partneri obično dogovore o temama i redoslijedu 
istupanja, je li se gospodin Čoljij držao dogovora? Vjerojatno nije, a ako 
su to zaključili i domaćini, kakav li je to dojam ostavljalo? 

Rezimirajući brojne pozitivne, ali i upitne momente ovog posjeta, te-
ško se oduprijeti zaključku da će njegov doseg završiti u domeni kurto-
azne posebnosti, bez značajnijeg praktičnog učinka. Ako je tako – onda 
je to šteta. A košta.          Aleksa Pavlešin  (українською на стор. 6 ) 
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IX. MANIFESTACIJA DJEČJEG STVARALAŠTVA U SLAVONSKOM BRODU 
Pod koordinacijskom pomoći 

Ukrajinske zajednice u RH, a u iz-
ravnoj organizaciji UKPD „Ukraji-
na“, u Slavonskom Brodu je 23.10. 
o.g. održana IX. ukrajinska međuna-
rodna manifestacija dječjeg stvarala-
štva. Pod motom „Mi smo djeca 
kozačkoga roda“ nastupili su polaz-
nici nastave ukrajinskog jezika iz 
Vukovara, Petrovaca i Lipovljana, 
te, uz domaćine, najmlađi članovi 
ukrajinskih KPD „Lesja Ukrajinka“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastup najmlađih Lipovljanaca 

Povijesno-scenska sastavnica 
programa bio je kostimirani kozak, a 
o samom kozaštvu, u sekvencama su 
govorili voditelji. Na kraju, sudioni-
cima su podijeljene povelje. 

Uz veleposlanika Ukrajine u RH 
Oleksandra Levčenka i zamjenika 
gradonačelnika Sl. Broda Zorana 
Ivanovića, među uzvanicima su bili 
nazočni predsjednici ukrajinskih 
društava, manjinskih struktura i 
ponešto roditelja kao publike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dio posebnih uzvanika uz predstavnike organizatora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladi Osječani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koreografija prilagođena uzrastu 
- Osijek, „Andrija Pelih“ – Šumeće, 
„Taras Ševčenko“ – Kaniža, „“Kar-
pati“- Lipovljani i plesna skupina 
„Brodski leptirići“. Iz inozemstva su 
nastupili članovi društava „Kolo-
myjka“ iz Srijemske Mitrovice, „Ta-
ras Ševčenko“ iz Banje Luke i „Ko-
zak“ iz Prijedora. 

Uz popratnu likovnu izložbu dječ-
jih radova i štand s multimedijskom 
prezentacijom književnih tema, u 
programu su predstavljeni lutkarski 
igrokaz, skupno pjevanje i muzicira-
nje, recitiranje te balet i folklorni ples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatjana Lasek i Nj.E. Oleksandr Levčenko 
u razgovoru uz multimedijsku prezentaciju 

Veliki je uspjeh, praktično od 
smotre folklora, sadržajem prijeći u 
manifestaciju stvaralaštva, no jedna-
ko bi se moralo transformirati i pop-
ratne sastavnice. Npr., restoranski 
ambijent, sa slabom preglednošću za 
brojne izvođače, sa scenografskim 
konceptom usmjerenim prema uzva-
nicima i ponešto publike, djeluje 
skoro groteskno. Osim toga, možda 
bi određeni zagovornici trebali raz-
lučiti da petom naraštaju od doselje-
nja, Ukrajina prije može biti zemlja 
matičnog naroda nego domovina. # 

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЮ «АРКАН» В ЗАГРЕБІ 
На своїх гастролях, котрі організувала 

Українська громада в Хорватії, після конце-
рту у Вуковарі та участі в програмі в Липо-
влянах (див. стор. 6), самодіяльний ан-
самбль танців і пісень «Аркан» з Перемиш-
ля (Польща) завитав і до хорватської столи-
ці Загребу. Місцевим організатором була 
Українська громада м. Загреба, а концерт 
відбувся 10 листопаду 2010 р. в залі Центру 
культури у загребській частині Трешнєвка. 

 Заповнений зал свідчив, що українцям у 
Загребі та прихильникам української культури 
бракує таких подій, бо подібного українського 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олександр Левченко 

концерту не було вже роками. Якщо до того 
додати ще і надзвичайно яскраве виконання 
програми, не дивує високе піднесення публі-
ки котра була окрилена, як танцями й піснями 
так і змістом й милозвучною дикцією конфе-
рансьє. Такі високі досягнення дивують ще 
більше у зв’язку з тим, що юні члени ансам-
блю ще навчаються у загальноосвітній школі. 

На початку концерту присутніх привітав 
голова Української громада м. Загреба Андрей 
Павлешен, а у кінці програми до присутніх 
добірними словами звернувся посол України в 
Республіці Хорватія Олександр Левченко. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Загребі вже давно не було українського концерту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юні виконавці підняли концерт до рівня спектаклю 
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Jevgenij Paščenko: ukrajinsko-hrvatske književne poredbe 
Jedna od triju ovogodišnjih publikacija dr.sc. Jevgenija Paš-

čenka je i njegova knjiga „Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe“ 
u izdanju Književnog kruga iz Splita. Njeno predstavljanje obav-
ljeno je u Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu 19. studenog 
2010., a predstavljači su bili profesori s Filozofskog fakulteta u Zag-
rebu, dr.sc. Borislav Pavlovski i  dr.sc. Cvijeta Pavlović, te sam autor. 

Knjiga kroz četiri poglavlja obrađuje niz relevantnih tema u 
kontekstu njenog naslova. Predstavljači su posebno istaknuli njen 
značaj za korisnike iz palete struka  među kojima su komparatisti, 
sociolozi, komunikolozi, povjesničari, filolozi itd., a s obzirom da 
je autor jasno naznačio smjerove i teme za daljnja istraživanja,  
knjiga će biti dobro polazište mlađim i budućim stručnjacima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.sc. J.Paščenko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentacije knjiga dr.sc. Jevgenija Paščenka su uvijek dobro posjećene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.sc. Borislav Pavlovski 

Iz uvoda knjige:  „Knjiga je nastala s težnjom upućivanja na značajnu i nedo-
voljno proučenu temu hrvatsko-ukrajinskih poredbi u književnosti. One se daju 
promatrati na razini različitih kulturnih epoha i pojava, stilskih izražaja te mogu 
pružiti spoznaje korisne za povijest nacionalnih književnosti, za slavistiku i kompa-
ratistiku. Potonja se kao jedna od osnovnih disciplina vezanih za proučavanje 
literature, zajedno s poviješću i teorijom književnosti, u različitoj mjeri približavala 
predočenoj temi u ukrajinskoj i hrvatskoj znanosti. Metode i rezultati istraživanja u 
ukrajinskoj filologiji, o čemu se govori u knjizi, upućuju na zaključak o perspektiv-
nosti takvih proučavanja. Oni se nadovezuju i na problematiku razvoja kompara-
tistike kao discipline koja je u ukrajinskoj znanosti doživljavala svoju evoluciju 
ovisnu o stanju teorije književnosti. Suvremena ukrajinska komparatistika, razvija-
jući se u procesu formiranja vlastite znanstvene paradigme, oslobađajući se pret-
hodnih ideoloških stega, tragajući za novom metodologijom, nužno se suočava s 
problemima terminološkoga sadržaja, razgraničavanja s drugim srodnim discipli-
nama, ali se naslanja i na rezultate prethodnih istraživanja. ….“   # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.sc. Cvijeta Pavlović 

Нова книга др. Євгенія Пащенка: «СЛАВІСТ І ІМПЕРІЇ.  
Ватрослав Ягич між Малоросією, Галичиною і Україною» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У виданні Хорватсько-україн-
ського товариства, в Загребі вийшла з 
друку нова книга др.. Євгенія Пащен-
ка «СЛАВІСТ І ІМПЕРІЇ – Ватрослав 
Ягич між Малоросією, Галичиною і 
Україною» (вступне слово – академік 
Стєпан  Дамянович, хорватською 
мовою, 72 стор., формат Ц5, м’яка 
обкладинка, ілюстрована). 

У спільній співпраці  Хорватсько-
українського товариства, Кафедри 
української мови і літератури та Спіл-
ки хорватських україністів (регістр.??), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.Кірінчич, Є.Пащенко, Й.Братулич і С.Дамянович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В аудиторії, між іншими, були представники посольства України, громадських 
організацій  та спілок діаспори, викладачі й студенти кафедри україністики 

книга презентувалася 24 листопада ц.р., у залі 
бібліотеки Філософського факультету в Загребі. 

Разом з модератором к.н. Мирославом Кірі-
нчичем у презентації книги брали участь акаде-
міки Йосип Братулич і Стєпан Дамяновичю На 
завершення презентації слово мав сам автор др. 
Євгеній Пащенко. Шановні академіки достойно 
оцінили цей твір др. Пащенка, бо, хоч постать 
великого славіста В.Ягича вже вичерпно опра-
цьована, пан Пащенко розглянув його роль у 
науці й україністиці в Хорватії з нової точки зору. 

На кінці презентації, в дискусії, з питаннями й 
зауваженнями, взяли участь і присутні з аудиторії. # 



 «ВЕЧІР ПІСНІ І ТАНЦІВ УКРАЇНЦІВ 2010» 
У ЛИПОВЛЯНАХ 

Коментар і декотрі моменти щодо візиту голови 
 СКУ Евгена Чолія Сербії, Боснії та Хорватії  

За чергою п’ятий раз, у Липовлянах 9 листопада 2010 р. відбулася що-
річна маніфестація «Вечір пісні і танців українців». Організатором цих ве-
чорів є липовлянське КПТУ «Карпати», а в програмі беруть участь КПТ-ва 
члени Української громади у Хорватії та гості. Програма вечора включала 
огляд творчості самодіяльних вокальних груп і танцюристів згаданих това-
риств, де вони презентували найкращі перлини своїх мистецьких досягнень. 

Приємною подією цього вечора було те, що на програму відвідав  новий 
посол України в Хорватії, Олександр Левченко. Перед програмою він зу-
стрівся з мером Липовлян, паном Маріо Рібар, котрий привітав його  прина-
гідним дарунком, а також і з керівниками УГХ та присутніх товариств. З цієї 
нагоди, усі разом затрималися в короткій розмові. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.Федак, І.Семенюк, І.Молнар, О.Левченко і М..Рибар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танцюють липовлянці  
З домашніми «Карпатами» в програмі виступили українські КПТ-ва «Ле-

ся Українка» з Осієку, «Іван Франко» з Вуковару, «Україна» зі Славонського 
Броду та «Тарас Шевченко» з Каніжи. Приємну несподіванку підготувало 
товариство «Карпати» - виступ їхніх наймолодших членів  під керівництвом 
пані Ліляни Янцетич та пані Анни Головчук. 

Окрім того, виступило хорватське КМТ-во «Липа», виконавши підбірку 
хорватських пісень і танців. 

Бурхливими оплесками публіка привітала гостей із Перемишля (Поль-
ща) – український самодіяльний колектив «Аркан», котрий, у рамках гаст-
ролей в організації Української громади у Хорватії, напередодні дав кон-
церт у Вуковарі, а наступного дня після Липовлян, - у Загребі (див. стор. 4).  

Отож, цьогорічна липовлянська маніфестація була надзвичайно багатою.# 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липовлянці виітають на початку програми 

 
 
 
 
 
 
 
 

Липовлянські діти 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гості з Перемишля (Польща) – Товариство «Аркан» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дівчата зі Сл. Броду 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор КПТУ «Карпати» з Липовлян, під керівництвом Марії Поляк 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор КПТ «Іван Франко» з Вуковару, під керівництвом Романа Матуса 

Незаперечною є позитивна сторона такого візиту. Служ-
бові зустрічі на високому рівні  мають вагоме значення вже 
тим, що тутешня українська нацменшина представляється як 
респектабельна частина великої і добре організованої асоці-
ації на світовому рівні. Цінним є також поштовх винайдення 
можливості та способу реалізації загальних і специфічних 
потреб тутешніх українців. З цього огляду цей візит є прото-
кольно важливим і успішним. Природно, господарі подали 
про зустрічі дипломатично відповідну, звиклу шанобливу, 
вістку або заяву (сайти Парламенту, м. Загребу, м. Вуко-
вар…, та, на запрошення, заяви голови Ради за питань нац-
меншини РХ, владики… ). Тим більше, самі маємо бути 
аналітичними. Оскільки найкращі оцінки вже подав СКУ 
(http://ukrainianworldcongress.org), та організатор, залишаєть-
ся згадати ще деякі моменти: 

- Чому в Новому Саді не було зустрічі з представниками 
русинів-українців? Багато з них є інтелектуалами, котрі чудо-
во володіють українською мовою, серед них є навіть один 
академік України – єдиний на території колишньої Югославії. 

- Чи яким чином Е.Чолій згадав нерівноправність Гкт. цер-
кви в Боснії, чиї віруючі є тамтешні українці? 

- Тому що зустрівся не лише з гкт. парохом в Прнявору, а і 
з боснійським вікаром? Чому краще не проінформувався про 
тамтешні проблеми й церковні належності? Тоді би, напевне, 
зустріч з владикою відбулася б із більшим розумінням. 

- Чи може пан Чолій оцінити в якій мірі був використаний 
радниками, коли, без достатньої інформованості про локаль-
ні обставини, подав владиці просьбу-вимогу про майже що-
денні літургії українською мовою в Загребі? 

- З огляду на те, що знає про відокремленість Української 
громади в Хорватії та про відомі непорозуміння між самими 
українцями, чи мав пан Чолій розуміння щодо Владикового 
заклику про єдність? Пан Чолій у своїх виступах не згадував, 
ані не висловив такого заклику. Чи то ще один знак того, що 
він фаворизує певне коло українців? 

- Чи з причини такого фаворизування не відбулася зустріч 
із представниками Союзу русинів та українців РХ, на чиїм 
будинку у Вуковарі стоїть і український прапор? А, крім того, 
Союз є членом Європейського конгресу українців. 

- Чи тому і члени КПТ-ва русинів і українців Загреба, ра-
зом зі заступником голови Європейського конгресу українців, 
й гостями, дарма чекали на домовлену зустріч? 

- Якщо вже так завзято користає дане, що заступає біля 
20 мільйонів українців в діаспорі (хоча невідомо який відсо-
ток з них чув про СКУ), голова СКУ був би більш переконли-
вий коли б, хоч приблизно, знав як вони у світі розташовані, 
та на чім ті дані ґрунтуються. А так, чи не вказує це лише на 
бажання за перевагою закордонних українців? Чи не тому, 
тривале у складі активності СКУ, постійні «лекції» всім доте-
перішнім владам незалежної України, навіть і у маргінальних 
справах? 

- Не втручаючись у природу зауважень до декотрих внут-
рішніх справ в Україні, та і якщо в колі діаспори такі теми є 
«свій про своє», чи є дипломатичний сенс критикувати країну 
рідного народу перед представниками інституцій іншої країни, 
котра з Україною має гармонійно узгоджені добрі взаємини? 
Чи не ставить це співрозмовника в нелагідну позицію? Чи не 
буде після того він лиш куртуазно прихильний і в інших темах? 

- Через такі, а і глибші причини, наполягання, перед спів-
розмовником, на темі голодомору в Україні 1932/33, чи не на 
порозі власного просування? 

- Наскільки це тактично, коли присутній і посол України, 
завдяки котрому напевне і відбулася така зустріч? 

- З огляду, що зустрічі відбувалися спільно з послом Укра-
їни в РХ, а партнери в таких випадках звичайно домовляють-
ся хто, про що і у якій послідовності буде говорити, чи пан 
Чолій дотримувався домовленості? Напевно – ні, а якщо такої 
ж думки були і господарі, то яке враження у них склалося?  

Підраховуючи численні позитивні, але і дискусійні момен-
ти цього візиту, важко зробити висновок. Досягнення цієї 
зустрічі імовірно закінчаться в домені куртуазної ексклюзив-
ності, однак без важливішого, практичного, значення. Шкода, 
якщо так, Однак, це - коштує.                     Алекса Павлешин 
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MONOGRAFIJA O LIPOVLJANSKOJ GRKOKATOLIČKOJ ŽUPI  
PREDSTAVLJENA I U ZAGREBU 

Nakon predstavljanja krajem kolovoza o.g. u Lipovljanima, 
monografija „100 godina ukrajinske grkokatoličke župe u Lipovlja-
nima“ predstavljena je i u Zagrebu. Predstavljanje je upriličeno u 
dvorani Nadbiskupskog duhovnog stola, 09. prosinca 2010, pred 
uzvanicima iz crkvenih, diplomatskih, te predstavnicima struktura i 
društava ukrajinske nacionalne manjine i drugih posjetitelja. Među 
spomenutim bili su i križevački vladika kir Nikola Kekić, prvi tajnik Ve-
leposlanstva Ukrajine u RH Anatolij Starostenko i ataše Olga Ros'. 

Predstavljači su bili prebendar prvostolne crkve u Zagrebu 
dr.sc. Zvonimir Kurečić, lipovljanski gkt. župnik o. Vasyl Kren, 
dr.sc Jevgenij Paščenko, autor Borislav Graljuk – prof., te Ivan 
Semenjuk kao moderator, a nazočne je pozdravio te prigodno o 
knjizi  govorio i kir Nikola Kekić. Svojim glazbenim prilogom nazo-
čne je oduševila vokalna skupina KPDU „Karpati“ iz Lipovljana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o. V.Kren, dr.sc Z.Kurečić, B.Graljuk – prof, dr.sc. J.Paščenko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vokalna skupina KPDU „Karpati“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na predstavljanju knjige je bio i kir Nikola Kekić  
Predstavljači su, svaki s drugog aspekta (sadašnja lokalna 

ukrajinska zajednica, gkt. lipovljanska župa, Križevačka biskupija, 
povijesništvo ukrajinske nacionalne manjine, …), uz pokoju 
opravdavajuću opasku, dali monografiji visoku ocjenu. U tom 
duhu je i kir. Nikola Kekić, vrlo pohvalno govoreći o ovom djelu, 
izrazio i nadu da će određeni nedostatci i pogreške biti otlonjeni u 
narednim izdanjima. Borislav Graljuk je, kao autor, govorio o 
svojim motivima, pozitivnim, ali i otežavajućim okolnostima u radu  

na ovoj knjizi, a pritom je i zahvalio suradnicima na velikoj pomoći. 
S obzirom da je o ovoj knjizi već pisano u Našoj gazeti br.80, 

str. 7, ovdje se može ponoviti sažeti opći zaključak: Zahvaljujući 
sponzorima „… autor je imao prostora proširiti koncept i temu u vidu 
životnog panoptikuma Ukrajinaca na ovom širem području. No, bez 
obzira na nešto propusta, pogrešaka i sitnih gafova autora, ovo 
skupo i tehnički dojmljivo djelo, u svakom slučaju vrijedan je prilog 
baštini Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj, a i na širem prostoru.“  # 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ СВОГО ТВОРУ ПЕРЕД СВОЇМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іванка Слота і Павло Головчук 

Оскільки книга «Наші долі» автора Павла 
Головчука вже представлена у попередньому 
випуску Нашої газети (№ 80, стор. 4), тут пода-
ються світлини з презентації згаданої книжки в 
авторовому оточенні – в Липовлянах, де він 
живе після виходу на пенсію. 

Презентацію організувало КПТУ «Карпати», 
програму вела голова т-ва Іванка Слота, а чле-
ни хору й дівочий дует виконали принагідну 
музичну частину. В аудиторії, між липовлянцями, 
було значне число і тих які на цю подію приїхали 
до Липовлян, представників товариств… тощо. 

Книгу представив і уривки читав сам автор. # 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Присутні були і представники Укр. громади РХ  та СРУ  РХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частина хору КПТУ «Карпати» з Липовлян 
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U Rijeci je označena 77. obljetnica gladomora u Ukrajini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadja Pylypiv 

Kulturno društvo Rusina i Ukrajina-
ca „Rušnjak“ je 17.11.2010. u riječkoj 
„Filodrammatici“ priredilo obilježavanje 
77. obljetnice gladomora u Ukrajini 
1932/33. god.. Program obilježavanja 
sastojao se od izložbe plakata i kopija 
dokumenata, filma i predavanja, te 
okruglog stola na spomenutu temu. 

Voditelj programa bio je predsjed-
nik društva „Rušnjak“ Vladimir Provči, a 
nakon uvodnog dokumentarnog filma o 
gladomoru, o stravičnim faktima sa 
svim elementima genocida govorio je  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đuro Vidmarović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ataše Olga Ros' razgleda izložbu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sudionici „Okruglog stola“: M.Kirinčić, Đ.Vidmarović, A.Pavlešin, G.Crnković, S.Burda i V.Provči 

Đuro Vidmarović. O temi gladomora u 
ukrajinskoj književnosti govorila je mr.sc. 
Nadja Pylyiv Sadžak, nakon čega je odr-
žan svojevrstan „Okrugli stol“, za kojim su 
sudionici iz raznih aspekata dali kratki 
osvrt na spomenuti gladomor. 

Odaziv publike je bio primjeren ovak-
vom događaju, a prisutni su bili i prvi tajnik 
Veleposlanstva Ukrajine u RH, te ataše 
Olga Ros', koja je i pozdravila nazočne. # 

Загреб: Пам'ять жертвам  
голодомору 1932/33 рр. в Україні 

77. obljetnica gladomora u Ukrajini obilje-
žena je i u ovim mjestima u Hrvatskoj: 

Lipovljani: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U gkt. crkvi Bezgrešnog začeća svete Ane u Lipovljanima, misu 
za postradale u gladomoru u Ukrajini služio je župnik V.Kren 

Vukovar: 
Savez Rusina i Ukrajinaca RH i KUD 

„Osif Kosteljnik“  u Vukovaru su, 12. pro-
sinca, obilježili gladomor misom za žrtve u 
gkt. crkvi Krista Kralja, te izložbom pod 
nazivom „Kronike komunističke inkvizicije 
– gladomor u Ukrajini“ koju je priredio 
predsjednik KD „Rušnjak“  Vladimir Provči 
iz Rijeke. U sklopu obilježavanja projiciran 
je dokumentarni film „Holodomor 2032/33“ 
u kojem su posebno potresne pojedinosti 
bili iskazi preživjelih. 

Među nazočnima su bili i predstavnici 
veleposlanstva Ukrajine u RH, županijskih i 
gradskih struktura te udruga i struktura 
Rusina i Ukrajinaca.  

 

Церква св. Кирила і Методія: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В гкт. церкві св. Кирила і Мефодія літургію з панахидою за 
жертвами голодомору, 5 грудня правив о. ставрофор Петро Реб-
чен. На відправі були присутні і посол України в РХ Олександр 
Левченко та аташе з питань оборони Андрій Мірошниченко. 

КПТ русинів і українців Загреба: 
В приміщенню КПТ русинів і українців Загреба, 25 листопада 

відбувся вечір пам’яті жертвам голодомору. На початку отці Петро 
Рибчин та Іван Гринчишин відправили молебень за жертвами голо-
домору, а потім в формі «круглого столу» згадувалися факти про 
голодомор. З короткими доповідями виступили згадані панотці, ата-
ше Ольга Рось, голова т-ва славко Бурда та інші. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В т-ві русинів і українців Загреба – слово про голодомор 
Голова Товариства української культури, не приховуючи зворушення, 

вказав на те, що жертвам голодомору щиро співчувають і ті українці, чиї 
предки не жили в тих краях, але обурює політизація у формі навязування 
майже монополії на організацію пам’ятних заходів, а також і різні пропозиції 
щодо трактування тої жахливої нелюдської події. Таке ставлення нагадує 
мультик  «Learning To Walk» (див. www.youtube.com/watch?v=wx-ajEYzquk). # 

Rijeka: 
Društvo Rusina i Ukrajinaca „Kaljina“ iz Rijeke, u prostoru 

„Galerije Nebeske“, organiziralo je 14. prosinca obilježavanje 
tragičnog gladomora u Ukrajini. Program obilježavanja se sasto-
jao od prigodnog predavanja, projekcije filma „Gladomor u Ukraji-
ni 2032/33“ i projekcije snimka mise služene za postradale u 
gladomoru, uz sudjelovanje komornog zbora „Kijev“.  
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KATARINA BILOKUR I VASILJ GROSSMAN U KONTEKSTU GLADOMORA U UKRAJINI 
U prestižnoj zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizo-

vića, suradnjom Društva za ukrajinsku kulturu, naklad-
ničke kuće „Fraktura“, te Hrvatsko-ukrajinskog i Hr-
vatsko-izraelskog društva, 28. prosinca 2010., preds-
tavljeno je izdanje hrvatskog prijevoda, s ruskog izvor-
nika, romana Vasilja Grossmana „Sve teče“ uz prigod-
nu izložbu foto-reprodukcija slika i multimedijsko preds-
tavljanje opusa samouke ukrajinske slikarice Katarine 
Bilokur povodom 110. obljetnice njenog rođenja. 

Ovu, sadržajem bogatu kulturnu večer, otvorila je 
voditeljica spomenute knjižnice Jasna Kovačević, a 
predsjednik Društva za ukrajinsku kulturu Aleksa Pav-
lešin je u uvodu, puštajući video-spot o gladomoru u 
Ukrajini 1932/33. god., objasnio da su suvremenici 
Grossman i Bilokur u programu ove večeri povezani 
kontekstom spomenutog gladomora u svojim djelima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavljači - A.Pavlešin, S.Serdarević, F.Cacan i Đ.Vidmarović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.Burda, M.Kirinćić, T.Fricki, Nj.E. O.Levčenko, S.Podboj i N.Nekić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jasna Kovačević 
Uz uvod o V.Grossmanu i njegovoj bibliografiji, roman „Sve 

teče“ predstavili su prof. Đuro Vidmarović, prevoditelj Fikret 
Cacan i direktor nakladničke kuće „Fraktura“ Seid Serdarević, a 
odlomke iz spomenutog romana, u kojima su opisana morbidna 
zbivanja u vrijeme gladomora u Ukrajini, čitala je Slavica Pavlešin. 

Vasilij Grossman (1905-1964) ruski je književnik židovskih 
korijena. Najveći uspjeh postigao je knjigom „Treblinski pakao“ u 
kojoj piše o holokaustu. Uz roman „Zivot i sudbina“,  čija je sa-
čuvana kopija ipak dospjela do Zapada, konfisciran mu je i ro-
man "Sve teče", te novu varijantu završava 1963. (u inozemstvu 
je objavljena 1970., a u Sovjetskom Savezu 1989.). 

Uz video-prezentaciju, o životopisu samouke ukrajinske slika-
rice govorio je Aleksa Pavlešin, a o njenom slikarstvu Đuro Vid-
marović, po prvi put detaljnije elaborirajući svoju tezu o refleksu 
gladomora u njenim djelima – kroz diskretnu kršćansku simboliku. 

Katarina Bilokur rođena je 25.11.1900. god. u selu Bohda-
njivka nedaleko Kijeva, gdje je i preminula 10.06.1961. godine. 

Posvetivši se umjetnosti, slikajući naturmort, uz cvijeće i pej-
zaže (ulja na platnu), čest motiv su žitarice i plodovi zemlje. Ovo 
je vjerojatno njena prikrivena poruka simbolike kruha, jer je i sama 
preživjela gladomor, a sovjetske tekovine (kolhoz) akcentira tek 
na par slika. Bila je samotni sanjar, te nije imala ni djecu ni obitelj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.Pavlešin, Đ.Vidmarović i Nj.E. O.Levčenko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portret K.Bilokur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavica Pavlešin čita odlomke iz romana „Sve teče“  
„Sve teče...“ jedan je od najpotresnijih i najsnažnijih romana o 

životu u Sovjetskom Savezu, o užasima „boljega i pravednijega 
svijeta“. Vasilij Grossman u ovom romanu-eseju, napisanom 
početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, a u SSSR-u 
prvi put objavljenom tek u vrijeme perestrojke, rastočio je kroz život 
i razmišljanja Ivana Grigorjeviča, čovjeka koji je kao i mnogi nevin 
proveo tridesetak godina u gulagu, ideju revolucije i borbe za pravdu 
koja se izgubila u gladomoru u Ukrajini, u zatvorima u Moskvi i Petro-
gradu te zauvijek nestala u Sibiru. 

Iako je u početku samozatajno, poput grijeha, skrivala svoja 
djela, vremenom, kada se njena svojstvena lirska nadarenost 
razbuktala, njena djela nisu mogla proći nezapaženo. Nakon 
uspješnih izložaba u zemlji, uslijedilo je i inozemstvo. 

Na međunarodnoj izložbi u Parizu 1954. godine bila su izlo-
žena tri njena platna (nakon čega su netragom nestala, od kojih 
„Car klas“ ima posebnu simboliku). Ugledavši njene radove Pablo 
Picasso je ushićeno izjavio: „Kada bismo mi imali slikaricu ovakve 
umjetničke razine, učinili bismo sve da o njoj progovori cio svijet.“ 
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РІЄКА: ПРО ІРВАНЦЯ І БІЛОКУР В ОДНОМУ ВЕЧОРІ 
За співпраці Товариства русинів і 

українців «Калина» з м. Рієка та Това-
риства української культури з м. Загре-
ба здійснена надзвичайно багата і різ-
номанітна за змістом культурна про-
грама, в котрій, в одному вечорі, подано 
художню, літературну, драматургічну та 
музичну презентацію. Цей культурний 
вечір відбувся  у Рієці, 27 листопада 
2010 р., у малій залі будинку «Філодра-
матики». У програмі представлено ху-
дожній опус Катерини Білокур з нагоди 
110 річниці з дня народження цієї зна- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Різноманітною програмою здійснений багатий культурний вечір  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даніел Турчан і Никола Чапко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дарія Павлешен як конферансьє і акторка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деталь виставки фоторепродукцій картин Катерини Білокур 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проф. Джуро Відмарович 
менитої постаті українського художньо-
го мистецтва,  після чого відбулася пре-
зентація хорватського перекладу книж-
ки «П’ять п’єс» Олександра Ірванця. 

Про біографію Катерини Білокур 
розповів Алекса Павлешин, а про її ху-
дожній опус - проф. Джуро Відмарович. 
Надзвичайно цікаво було коли проф. 
Відмарович, щоправда – досить стри-
мано й дискретно, звернув увагу, на йо-
го думку, приховану християнську сим-
воліку – колос, хліб, виноград та колірні 
комбінації, в її натюрмортах і квіткових 
панно, зокрема на картині «Цар колос». 
Підчас доповідей проходила цифрова 
презентація слайдів ширшого перегля-
ду творчості, а в самій залі була розта-
шована виставка вибраних фоторепро-
дукцій її картин.  

Частину програми, в якій представ-
лений переклад «П’ять п’єс»  вела про-
фесор Дарія Павлешен. Вона коротко 
повідомила про автора та перекладача. 
Про творчість Олександра Ірванця, в 
тому числі і про п’єси, розповів проф. 
Джуро Відмарович. Перекладач згада-
них п’єс, Алекса Павлешин розповів про 
свої враження та згадав цікаві момен-
тами під час їхнього перекладу. Окремо 
звернув увагу на драматургічну симет-
рію перекладу багатомовних діалогів та 
жаргонної мови й суржику, що ускладню-
вало перекладання й вимагало винаходу 
специфічних нестандартних вирішень. 

Цікавою несподіванкою для публіки 
було те, що після презентації А. Павле- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жіноча вокальна група т-ва «Калина», під керівницвом баяніста Бориса Денисюка 
(Радимо подивитися http://www.youtube.com/watch?v=HKl7yI_P7lo) 

шин відіграв уривок з монодрами «Recording», а Д. Павлешен 
– уривок з монодрами «Мала п’єса про зраду, за одну актор-
ку», що присутні нагородили бурхливими оплескам. Подібний 
досвід з презентаціями у Загребі та Липовлянах, очевидно, 
свідчить, що українці потребують створення драмгуртків. 

Між частинами програми члени т-ва «Калина» виконали 
декілька українських і русинських народних пісень. Очивидно, 
це т-во виявилося добрим організатором, в чим залуги має і 
голова т-ва проф. Славица Дудаш. Після програми, спілку-
вання продовжилось фуршетом і піснями у приміщенні т-ва.  #
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ZAGREBAČKA SAMOSTALNA IZLOŽBA OLENE SOKOLOVSKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O slikanju Olene Sokolovske govorio je Stanko Špoljarić, - kustos Umjetničkog paviljona u Zagrebu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olena Sokolovska Đeri, rođena 1969. 
u Ivano-Frankivsku (Ukrajina), diplo-
mirala je na Akademiji likovnih i 
primijenjenih umjetnosti u Ljvovu 
1994. god., te likovnu umjetnost na 
prikarpatskom sveučilištu u Ivano-
Frankivsku 1996.. Živi i radi u Zagrebu. 

Zalaganjem predsjednika Božidara Marku-
ša i tajnika Hrvatsko-ukrajinskog društva Miro-
slava Kirinčića, u Galeriji Chromos u Zagrebu, 
postavljena je prodajna izložba akademske 
slikarice Olene Sokolovske Đeri. U nazočnosti 
članova Hrvatsko-ukrajinskog društva, pripad-
nika ukrajinske nacionalne manjine i drugih 
posjetitelja, izložba je otvorena 01.12.2010. god.. 

Uz nove radove, na izložbi su prevladavali 
vrlo dojmljivi radovi iz opusa „Stampedo“ , 
izlagani u rujnu 2009. u galeriji „Zvonimir“ u 
MORH-e. U ovoj prigodi kustos S. Špoljarić je, 
između ostalog, rekao: „….Olena Sokolovska 
potencira silnice energije koje izražavaju sna-
gu konja i njegovu ljepotu….“  # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ciklusu prevladavaju konji u galopu 

ВИСТАВКА КАРТИН «ХОРВАТІЯ В МОЄМУ СЕРЦІ» ТАРАСА БЕЛЕЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет проф. Младена Ловрича 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тарас Белей з мамою Оленою й др. Хрвоєм Качич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кам’яні двері в Загребі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Моя Адріатика» 

Через рік після його попередньої виставки в За-
гребі, 20 вересня 2010 р. відкрито виставку картин 
(олія на полотні) українського художника Тараса Бе-
лея, під назвою «Хорватія в моєму серці». Цього разу 
виставка проходила у загребській галереї «Мірко Вірі-
юс», а на відкритті, з широким колом публіки були при-
сутні і представники тутешньої української діаспори, 
Хорватсько-українського т-ва і посольства України в РХ. 

Тарас ще хлопчиком, зовсім німий і з порушенням 
слуху, прибув до Загребу на реабілітацію в СУВАГ. З 
допомогою проф. Младена Ловрича і колег, йому зов-
сім не були потрібні спецшколи, а сьогодні Тарас воло-
діє не лише українською, російською та англійською 
мовами, а і хорватською, на котрій привітав присутніх. 

Тарас Белей (народжений 1978 р. в Івано-
Франківську) в Києві закінчив Національну академію 
образотворчого мистецтва та архітектури в Києві. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Зрінєвац» в Загребі 
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Uz srdačnu zahvalu za ustupanje intervjua, ured-

nik se ispričava sudionicima razgovora – prof. Kos-
tjantinu Tyščenku i dr.sc. Jevgenu Pašćenku, kao  i 
čitateljima, što ovaj ekskluzivan i nadasve vrijedan 
materijal, zbog malog i ograničenog opsega lista „Na-
ša gazeta“, nije u mogućnosti publicirati integralno, 
već skraćeno na četvrtinu izvornog opsega. Skraćiva-
nje je obavljeno čim više cjelovitim izvadcima iz teksta,  

bez promjena izrečenoga, s naslovom i uvodom dr.sc. 
Jevgenija Paščenka. Uglavnom su izostavljeni dijelovi 
šireg konteksta znanstvenog rada prof. Tyščenka u 
ovom području, o čemu je u prošlom (80.) broju „Naše 
gazete“ citiran jezgrovit članak s portala UNIAN, a ovaj 
put pozornost je sužena na toponimiju Hrvatske, što 
je bila i sastavnica predavanja profesorovog predava-
nja u Matici hrvatskoj sredinom 2010. godine.   Urednik    

RAZGOVOR O TOPONIMIJI HRVATSKE: OD GABRA I ARAPA DO KRIŽARA 
   Na molbu Katedre za ukrajinski jezik i književnost, u 

Zagrebu je boravio poznati kijevski lingvist Kostjantin M. 
Tyščenko.  U toj prigodi dao je intervju pročelniku spo-
menute katedre Sveučilišta u Zagrebu, dr. Jevgenu Paš-
čenku. 

Razgovor je bio posvećen trima kronološkim sku-
pinama toponimije Hrvatske – rimskoj, gotskoj i al-
tajskoj. Za njima slijedi skupina gabrijskih (odnosno, 
perzijskih ili zoroastrijskih) toponima. Ispostavlja se 
da su oko nas, u običnom mjesnom nazivlju, skrive-
na burna zbivanja dalekog VIII. stoljeća. 

   

Prof. Kostjantin M. Tyščenko  dr. Jevgenij Paščenko 
◊ U predavanju u Matici hrvatskoj, veći dio vremena posvetili 

ste toponimskom tragu kretanja Persa-Gabra u Europi, te napose 
u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je veliki interes glede iranskog vektora 
lokalne povijesti. No, Vi ste naveli sasvim nove podatke o nama 
bliskim, premda i zaboravljenim, zbivanjima u VIII. stoljeću. 

♦ Da, oni su bili neočekivani i za Vašeg sugovornika. Prvi zna-
ci ovog povijesnog događaja pokazali su se slučajno  tijekom rada 
2008. god. na članku o Arapima na sjeveru.  Tijekom 2009. god., 
na znanstvenoj konferenciji pripremljena su tri rada na ovu temu, 
a ukrajinska nacionalna agencija UNIAN je na svom sajtu posveti-
la i posebnu vijest na ovu temu (Iljčenko). 

◊ Tko su to Gabri? 
♦ U perzijskom jeziku riječ gabr označava „zoroastrijca“ (ona 

potječe od arapskog kafr što znači „nevjernik“). Iz tog arapskog 
izvorišta je i turski gjaur  - „nevjernik“, ali u lokalnim uvjetima dobi-
lo je konkretno značenje „kršćanin“. (kaur, kaurin – op.prev.) 

Na zemljovidu Hrvatske trag Gabra postoji u vidu naziva sela 
ne samo Gabričani, već, kako se vidi iz okolice ovog sela, i (Veliki 
Grabičani NB, Mali Poganac, Veliki Poganac, Rijeka Koprivnička). 
Odnosno, ova posebna skupina naziva pet susjednih sela je te-
matski povezana, a blisko tome ima još jedna: Koprivnica (Kop-
rivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Herešin). U ovu leksičku grupu 
spadaju i toponimi Gabrili, Gabelice, Gavran (cf. ukr. Ĥavronci), 
Čabrunići, Čabar, Čavle, ot. Kaprije, Koprivnica, Koprno, Koprivno 
(blisko ukrajinskom kopyr - „Gabr“). Takva zvučna varijabilnost 
osnove ne čudi: ona već opetovano ukazuje na etničku šarolikost 
i mozaički karakter naseljenosti bilo Ukrajine, bilo Posavine, Pod-
ravine ili Dalmacije. Nemalo se naziva Gabrje očuvalo u susjed-
nim državama, a posebno u Sloveniji. Suvišno je dokazivati da na 
Gabre upućuje i povijesni naziv Zagreba, sačuvan u talijanskom – 
Zagabria. 

◊ U Hrvatskoj se susreću nazivi koji osnovama podsjećaju na 
etnonim Perzijanaca, poput Peršaves, Perušič, Parčić, ali narav-
no, ljudi ih ne povezuju s Persima-Gabrima. 

♦ Doista, nakon arapskog vojevanja naziv Iran nestaje, ustu-
pivši mjesto novom geografskom realitetu – Perziji, arapski – Fars 
(u sastavu Arapskog kalifata), odakle u stvari i naziv šahovske 
figure ferz (ma kakva tamo „kraljica“! – bojno polje nije za dame; 
ova šahovska figura  je – pers, načelnik šahovog stožera). Topo-
osnove Pers- i Pars- vrlo su raširene u Europi, a najčudnija je 
njihova skupina u Švedskoj (ovo je ilustracija za predavanje „Per-
zijske kućice u Švedskoj“, koje ste spomenuli). 

U tom skrivenom perzijskom svijetu u toponimiji Europe, svoj 
dio ima i Hrvatska. Već i kontekstualni pristup daje mogućnost  

uvjeriti se da su oko naselja s osnovom Pers-, razbacani i dru-
gi ulomci povijesti perzijskih prognanika. Tako, u okolici sela koje 
ste spomenuli, Peršaves – {Grabrovec, Poznanovec < -gn-}, po-
red sela Parčić ~ Ervenik BiH <*arap, ima još і Praščevac, Pračno 
і Perjasica. Ali najčudnije je što su se u dalmatinskom dijelu Hr-
vatske (pored Gospića i Splita) sačuvali vrlo slična i dijagnostički 
dokazivi perzijski toponimski konteksti: naselje Perušić ~ rijeka 
Otešica i Peručko jezero ~ selo Otešić. Stvar je u tome što perzij-
ska riječ ateš označava „svetu vatru Zoroastrijaca“. Slavensko O 
je uobičajeno umjesto stranog A (lat. calenda > ukr. koliada; gr. 
kamara > ukr. komora). 

◊ I što da se sada radi s ovim gabrovskim materijalom? 
♦ Daljnja logika je očita: kad je u toponimiji Hrvatske do sada 

upoznata ovakva zoroastijska realija, onda vrijedi potražiti i druge 
pojmove iz istog tematskog kruga. Evo njihovog mogućeg pregle-
da: 1) otoci Arta Mala, Arta Vela (iranski arta 'božanstvo'; у 
Словенії сela Arto, Artiče, Artviže, a u tom okruženju i selo 
Gabrje); 2) Ravanjska, Ravnice, Ravneš, Ravno, otok Ravnik, 
Rovinjsko Selo, Rovinj = Rovigno, (< farsi ravan 'душа'); Urban 
{Ormož! 'Ormuzd?'} (< staroperzijski urvan 'duša'); 3) Raić, Rajić, 
Rajačić, Rajčići, Rajevo Selo, Rajino Polje, Rajsavac, Rojnići; 
Rogač, Rogočana, Rogotin, Rogovac (<Raga, Raj, sveto mjesto u 
okolini današnjeg Teherana); 4) Varivode (aluzija na uvijek gorući 
oganj u zoroastrijskoj naseobini, na kojem se nikada ništa ne 
kuha); 5) Pogana, Poganovci, Poganac, Pogančec – s kršćan-
skog aspekta, zoroastrijci su jednoznačno svrstavani u ovu kate-
goriju; …. 

◊ Prodiskutirali smo niz oznaka povijesnog bijega Zoroastrijaca 
u VIII. stoljeću u Europu i napose u Hrvatsku. Jesu li oni uspjeli 
izbjeći daljnje kontakte s Arapima?  

♦ Arapski etnonimi su na zemljovidu Hrvatske također zabilje-
ženi u posebnim formama: 1) s tipično slavenskom jotacijom hrv. 
Jarebinjak < 'arab-? (sl. polj. Jarzębina Pl, ukr. Jaropovyci Žt 
{Koteljnia, Harapivka = Ara-povka}, Jaremča IF {Vorohta < ar. 
barakat}), hrv. Jerovec (spomenimo analognu jotaciju u parovima 
riječi hrv. jabuko ~ njem. Apfel, apple; hrv. javor < njrm. ahorn; 
hrv. jagnje ~ lat. agnus i t.d.); 2) s vjerojatnim gubljenjem jotacije 
Mali Erjavec (ili metatezom, sl. Jerovec); 3) sa slavenskim О < А 
Orebić, Orubica?, Oriovac, Oriovčić (sl. ukr. Orjava, Oriv = Orów 
Lv, ali i Arapuša BiH, Arapovyči Čh, Arabač RF); 4) s apokopom 
(gubljenjem prvog glasa) Arba = Rab, Rabac …. 
◊ Arape je nemoguće predočiti bez islama. U dugoj povijesti 

Balkana, islam je oznaka raznih naroda – i Turaka, i Bošnjaka i 
Albanaca.                                     Nastavak na narednoj stranici 
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Nastavak s prethodne stranice 

 
♦ To i nije čudno. Pogledavši na zemljovid, naći će se oznake 

islama i u raznim državama ovog područja, i oko njega: u Hrvats-
koj postoje nazivi sela Islam Grčki, Islam Latinski. U Rusiji postoji 
Aslamov RF Lip. {Jelec < Allach, Argamač, Kukuj < Cuicul}, Os-
lanj RF Kir. {Suna, Smyki}, і u Hrvatskoj (Mislina, Primišlje, Miš-
ljenovac; cf. Muslići BiH), і Poljskoj (Mysłowice, Wymysłów 
{Gołonóg}, Przemyśl Pl, Peremyšelj Hm, Peremyšliany Lv, 
Peremyslivci Lv). (Zapravo, dva naziva iz ove cjeline Argamač, 
Harmaky ukazuju na važnu arapsku realiju – tat. Argamak 
'arapski rasni konj'; nije isključeno da tu pripada i izmijenjeno hrv. 
Gromača kod Dubrovnika s bogatim arapskim okruženjem {Sliv-
nica, Jasenica, Mravinjac, Rapti, Rt Sokolić}. Nadalje, Bosonohy i 
Gołonóg su oznake druge arapske tradicije – hodati bosonog, ovo 
je posebno istraženo (Tyščenko) – nije li odavde i naziv Bošnjaci. 

Kv, a također Ščyborivka Хм, Styborivka Lv, Ščypylivka Sm – 
Vidljivi su izravni anologoni u Hrvatskoj: Sibinj, Šibenik, Šibikovac, 
Stipernica < sqip- {Ivanić}.  Kao mogući prototip je i naziv pokraji-
ne u Grčkoj s Albanskom manjinom Çamёrisё; u Hrvatskoj su to 
Čemernica, Čomborje, u Sloveniji Čimerno, a u Bosni Čemerno, 
Čemernica. Do ove topoosnove postoje potpuni analogoni i u 
Ukrajini: Čemerysy Vn, Čemerivci Hm, Čemerne Rv, Čemer Čĥ, 
Čemeryn Vl, Čemerynci Lv, Čemerpilj Kĥ. 

U osnovama naziva Detkovac, Đakovac, Đakovo, (također Đa-
kovići BiH) mogu biti alb. det 'more', gjak 'krv' (sl. u Ukrajini 
Ditkovyči, Didkovyči, Dytynka u Kijevu, selo Djakivci, Djakove, 
Djaĥova i drugi). Alb. luft, rum. luptă 'boj' mogli su nekoć začeti 
popriličnu grupu toponima s osnovom Lup- (ukr. Lupasove, Lupa-
čivka, glagol lupasyty 'snažno tući')/kasnije Lip- Lipovljani, Oseko-
vo (sl. Oseščyna Kv, Rakova Sič Sm) <sjeći. Vidite, zemljovid 
nam često govori o bitkama i vojnicima  – i jezicima raznih naroda: 

◊ Znajući Vašu argumentaciju 
prethodnih tema, sjećam se da Vi 
imate primjere i drugih oznaka islama 
na zemljovidu…. 

♦ Upravo tako. U toponimiji Hr-
vatske postoje njegove nedvojbene 
oznake u vidu poznatih ključnih riječi 
i pojmova islama: Kuran (rijeka Kora-
na, Kornić, Korenić Brdo, Lug Koran-
ski, Krnjak, Koreničani, Korenica 
{Kozjan < kadija-sudija}); sunna (Su-
nja < ar. sunna, – sl. ukr. Sunjky Čk); 
Alah (Jalšje < Allah, Jelsa, Jelisavac). 

U hrvatskoj toponimiji postoji i ja-
san trag arapskih naziva: Rosulje < 
ar. rasul 'izaslanik (Alaha)', Ridulja < 
ar. raḍiullah 'odabranik Alaha', Ram-
ljani, sl. ar. ram 'smjeran, pokoran'. 
Prepoznatljiv je i niz običnih arapskih 
leksema – ktl- 'ubijati': Kotlenice, 
Kotlina {Zmajevac, Podolje, Karanac}. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoroastrijska sveta vatra u urni 

o ar. katala već je rečeno, a evo još i 
davnoiransko śipah 'vojska', vidljivo u 
nazivima rt Spačva i selo Spačva {sl. 
Lipovac NB} (sl. ukr. Špaky, Špakiv 
šljah, Spaščyna Sm). 

◊ Kada je Saladin zaposjeo Jeru-
zalem, to je prouzročilo Treći križarski 
pohod. Po ovoj logici, zbivanja iz tog 
vremena trebala bi ostaviti tragove na 
zemljovidima? 

♦ Zagreb-Agram je bio polaznim 
punktom jednog od križarskih pohoda 
(petoga). Na zemljovidu Hrvatske 
sasvim je prirodno naići na spominja-
nje križara: Križanče, Križevci, Križi-
će, Križpolje, Križ, a tu je vjerojatno i 
replika naziva rijeke Jordan i sudioni-
ka tih bojeva – Jurdani, Jurdaši (sl. u 
Ukrajini Irdynj Čk, Ordanivka Po, 
Ordaša Kv, Rusalivka Čk). No puno 
su važnija brojna svjedočanstva mje-  

◊ Spomenuli ste Turke, a takva misao se već i sama nameće. 
Toponimiju Balkana i predalpskog područja teško je interpretirati 
zbog dugotrajnih povijesnih preseljenja. Ne čini li Vam se da je 
dosad navedenim toponimima – čak i s mogućim arapskim podri-
jetlom – teško dati točniju vremensku i etničku atribuciju? Možda 
je to ipak trag pretežno turskog doba? 

♦ Neosporno, među ovim nazivima mogu biti i takvi, a i vrijeme 
pojave posebno uzetih naziva ovog tipa stvarno su neodređeni. 
Naprotiv, da se argumentira njihova povezanost ne prosto s mus-
limanskim svijetom, već s doosmanlijskim vremenom, dovoljno je 
naći oznake ranog kalifata, koje bi mogle kotirati kao simboli svo-
ga doba. U hrvatskoj toponimiji takve oznake postoje. Poznato je 
da povijest islama datira od hidžre – bijega proroka Muhameda iz 
Meke u Medinu. Područje Medine ima davni naziv Yathrib (ljetopi-
sno Jatriv), u svim mjestima ranog džihada u slavenskim zemlja-
ma ovaj naziv je dao brojne prilagođene izraze od toponimske 
osnove Yastreb-/ Yastrub-: u Ukrajini to su Yastrubenjka Žt, 
Yastrubyne Sm, Yastrubynci Vn і još desetak naziva. Oni postoje i 
u Poljskoj, i u Slovačkoj, i u Češkoj, i u Rusiji. U Hrvatskoj, u ovu 
grupu naziva spadaju Jastrebarsko kod Zagreba, a u Sloveniji 
Jastrebi. 

◊ Među selima u Hrvatskoj negdje postoji i Arbanija, vrlo slična 
na povijesno ime Albanaca. 

♦ Ovo je posebna tema – jasan albanski trag, prepoznatljiv u 
masi mavarskih naziva. Povijesne forme naziva Albanija / Arbani-
ja stvarno su sadržane u hrvatskim toponimima Arbanija, Orbani-
ći, Erpenja (sl. Ervenik BiH <*arban-), kojima u Ukrajini odgovara-
ju ne samo Irpenj Kv, Orvjanycia Rv, več i fonetički najkasniji 
Olbyn Čh <Alban-, Olybiv Rv (sl. hrv. otok Olib). Od osnove sa-
monaziva Albanaca sqip- stvoreni su nazivi Šybena Hm i Šybene  

snih bitaka s Mavarima: tu su Myslibory, i Šumbor, i Sambory, i 
Sanobor. 

◊ U razgovoru s Vama, prof. M. Popović je spomenuo da sta-
rosjedioci hrvatskog grada Sἃmobora nazivaju svoje mjesto 
Sanòbor. Zašto je to bitno za našu temu? 

♦ U skupini povelike grupe naziva tipa "Sam(o)bor", raspros-
tranjene od Hrvatske i Poljske do Lijevoobalne Ukrajine, naziv 
sela Sanobor očuvan je samo u toponimiji Slovenije – i zato se 
može promatrati kao periferni arhaizam. Jednako, kako je ljubaz-
no istaknuo prof. M. Popović, stariji žitelji hrvatskog mjesta Sa-
mobora izgovaraju naziv svoga grada kao Sanòbor. To osjetno 
pojačava tretiranje obiju formi Sanobor Sln, Sanòbor Hr kao arha-
izama, očuvanih i u korpusu kasnijih prilagodaba. U Hrvatskoj ima 
još i Samoborec, u Poljskoj – Sambory, Samborzec, Sambórz, u 
Ukrajini – Sambir / Sambora < Lv, Sm, Samburky Kv, Samborivka 
Hk, – ukupno 13 naziva. Ovaj toponimski model je važan zato što 
ga je moguće izvesti iz Sano-bor 'borba sa zmajem' (sl. analogni 
rezon je u nazivima Dragobija Alb., Dragovia Polje CG). 

◊ Kakve se zaključke može izvesti iz ove etape vaše toponim-
ske studije? 

♦ Uobličuje se sasvim realna stratografija toponimskih formi 
Hrvatske: antički, gotski, hunsko-avarski, gabrovski, džihada (s 
mavarskim, albanskim, turskim i magrebskim sastavnicama), 
križarskih pohoda, mađarski, turski. Ovdje postoje osvjedočenja 
svake od povijesnih etapa prožete hrvatskim narodom. Pokazale 
su se i neke nove povijesne okolnosti. A sve ovo utemeljeno je na 
sasvim novom fundusu znanstvenih činjenica – u toponimiji. 

◊ Hvala za sadržajan razgovor. Želim Vam zdravlja i uspjeha. 
♦ Hvala za pozornost. Vama i Vašim čitateljima želim kućni 

spokoj i svako dobro.                              S ukrajinskog preveo A..P.  
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„U SLUŽBI DOMOVINE“ ČEKA UKRAJINSKO IZDANJE 
U tijeku su pripreme za tisak knjige Hrvoja 

Kačića  „U SLUŽBI DOMOVINE - Croatia Re-
diviva“ na ukrajinskom jeziku u izdavačkoj kući 
«TEMPORA», Kijev, Knjigu je s hrvatskog pre-
veo ukrajinski grkokatolički svećenik Oleh 
Hirnyk (zaređen u Zagrebu), a predgovor je na-
pisao sveučilišni profesor Maksim Kameneckij.  

Za obavijest o toj knjizi ovdje se daje skra-
ćeni tekst dr.sc. Inge Lisac – pregled dosadaš-
njih izdanja i odlomci citata bitnih dijelova iz re-
cenzija i predstavljanja navedene knjige. 

PREGLED DOSADAŠNJIH IZDANJA 
Prvo izdanje knjige Hrvoja Kačića  „U 

SLUŽBI DOMOVINE - Croatia Rediviva“, iza-
šlo je 2003., cijela naklada rasprodana je već 
2005., a u prosincu 2006. izašlo je njeno drugo 
izdanje. Izdavač  obaju  izdanja je  Matica hr-
vatska, Zagreb.  

  U prosincu 2006. g. izašlo je treće izdanje 
knjige istog autora, na engleskom jeziku, pod 
naslovom «SERVING MY COUNTRY - Croatia 
Rediviva» (hrv. «U službi domovine»), u izda-
nju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zag-
reb.  

U studenom 2006. je izašlo iz tiska  prvo 
izdanje  knjige istog autora na njemačkom jeziku 
pod naslovom «MIT DER WAHRHEIT IN DIE 
WELT- Croatia Rediviva» (hrv. «S istinom u 
svijet»), izdavač  Volksbund der Deutschen 
Kroatiens (Narodni savez Nijemaca Hrvatske), 
Zagreb. 

U lipnju 2009. je iz tiska  izašla knjiga na 
španjolskom jeziku pod naslovom „AL 
SERVICIO DE MI PATRIA, Croatia Rediviva “ 
(hrv. „U službi domovine“) u zajedničkom iz-
danju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pi-
lar“ i Hrvatske matice iseljenika, obje instituci-
je iz Zagreba.  

CITATI BITNIH DIJELOVA IZ RECENZIJA 
I PREDSTAVLJANJA KNJIGE  

Vladimir Ibler, akademik i sveučilišni pro-
fesor na pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagre-
bu: 

„... Kad se radi o ...knjizi pred nama, o knjizi 
kolege Kačića, ... tada želim istaknuti barem ne-
ki od onih razloga zbog kojih držim da Kačićevo 
izlaganje zaslužuje da ga se pažljivo i opetova-
no pročita. 

... Ono što je za nas čitatelje najvrednije je 
autorovo izlaganje zbivanja u kojima je učestvo-
vao, ili im je bar prostorno i vremenski bio vrlo 
blizu....Jednim, donekle sudskim jezikom reče-
no, on je svjedok „iz vlastitog zapažanja“ a ne iz 
druge ruke. … 

 
Dr.sc. Žarko Domljan, predsjednik Hrvats-

kog sabora u prvom mandatu, znanstveni savje-
tnik: 

„... Tekstovi ... tematski i vremenski čine 
zaokruženu cjelinu, otkrivajući neke činjenice i 
detalje koji su ....  ostali široj hrvatskoj javnosti 
do sada nepoznati. To proizlazi iz okolnosti što 
autor ... vrstan pravnik, posebno upućen u 
složenu problematiku međunarodnog prava, 
pa je razumljivo da on u postupcima, ali i u 
formalnim odlukama međunarodnih faktora  

uočava neke detalje koji su 
drugim piscima promakli ili im 
nisu znali dati odgovarajuću 
političko-pravnu interpretaci-
ju..... U pionirskim danima borbe 
za međunarodnu afirmaciju Hr-
vatske dr. Kačić je vodio sabor-
ske delegacije u Vijeću Europe, 
pa su njegova svjedočanstva iz 
tog vremena dragocjena.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.sc. Hrvoje Kačić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.dr. Katheleen Wilkes, 

profesor na ST. Hilda College-u 
Sveučilišta na Oxfordu: 

„ Za mene je velika čast  
napisati predgovor knjizi Hrvoja 
Kačića....Hrvoje Kačić je imao  
veliko političko iskustvo na do-
maćoj i međunarodnoj sceni. Bio 
je u najboljoj mogućoj poziciji da 
upozori sve one iz bivše Jugos-
lavije, kao i drugdje, o svim opa-
snostima koje su proizašle iz 
srpskog Memoranduma, raspa-
ljivog Miloševićevog govora Sr-
bima na Kosovu, kao i ukidanja 
autonomije Kosova i Vojvodi-
ne.... Zalagao se u Haagu i Be-
ogradu, obraćao se Europskom 
parlamentu, Vijeću Europe, raz-
govarao s parlamentarcima ze-
malja članica NATO-a, često pra-
teći poglavare država, ministre  

vanjskih poslova iz raznih zemalja, veleposlani-
ke, diplomate, poznata imena kao što su  Fitzroy 
McLean, Bernard Kouchner, lord Carrington, 
Cyrus Vance, čak i generale JNA, i mnnogo više 
od toga..... Možemo ga nazvati «putujućim 
ambasadorom» u svakom pogledu, služeći 
svojoj domovini Hrvatskoj i Dubrovniku po-
sebno...» 

 
Dr. Alois Mock,  ministar vanjskih poslova i 

potkancelar Republike Austrije, predsjednik Eu-
ropske Demokratske Unije (Vizekanzler und Au-
ssenminister Oesterrichs a.D., Praesident der 
Europaeischen Demokratischen Union): 

„... Raduje me što se prof. Kačić predano 
angažirao na pisanje knjige, stvorivši djelo, koje 
čitatelju približava događaje u godinama 1991. i 
1992. ... Kačić je imao uvida u interne procese 
donošenja odluka koji su bili nedostupni javnos-
ti. Opisuje mnoštvo zanimljivih pojedinosti koje 
bi u rijetkim slučajevima mogle naći put u povi-
jesna ili političko-znanstvena djela. Unatoč sve-
mu pravnik Kačić je s najvećom pažnjom 
stvorio znanstveno djelo, koje je vrlo vrijed-
no kako po sadržanim važnim dokumentima 
tako i po vlastitim zapisima. Kačićeva knjiga 
nije samo povijesni pregled jednog svjedoka, 
nego je zanimljiv i uzbudljiv dokument toga vre-
mena, s  mnoštvom podataka za čitatelja. Prof. 
Kačić nikada nije bio član neke političke stranke, 
ni u Jugoslaviji ni u Hrvatskoj. Time njegovi na-
vodi postaju još vrjedniji jer im je mogao pristupi-
ti s najvećom objektivnošću.  Njemačkoj govor-
noj javnosti ovu knjigu preporučam.“. 

 
Đuro Vidmarović, veleposlanik u mirovini, 

književnik i povjesničar:: 
„....Sudionik sam jednog dijela događaja o 

kojima gospodin Kačić govori....prema upravo 
izrečenom pred početak ovog predstavljanja, 
gospodin Žarko Domljan, prvi predsjednik Hr-
vatskog sabora, je rekao nešto vrlo važno: ....Mi 
imamo fonograme, ali nemamo mnogo toga za-
pisano što se u Saboru dešavalo ... pisani povi-
jesni dokument ... je za povjesničara primarno 
vrelo.. Sve drugo mogu biti špekulacije...teze...a 
onda ovisi o povjesničaru s koliko će etičnosti  
interpretirati ....povijesna vrela. ....ovu knjigu 
(autora H. Kačića) trebalo bi prihvatiti kao 
zbirku dokumenata za suvremenu hrvatsku 
povijest. Njegova knjiga govori i o njemu sa-
mom kao čovjeku, u našem prvom sastavu Sa-
bora, neobičan je bio, nezavisni zastupnik, jedan 
jedini.... izabran u Dubrovniku, ... uz podršku 
HDZ-a i Koalicije narodnog sporazuma.... imao 
je prije svega briljantnu športsku karijeru.... pot-
puno nezavisan jer je imao kancelariju s među-
narodnim ugledom za međunarodno pomorsko 
pravo, čovjek koji je sveučilišnu karijeru prekinuo 
u danom momentu kad je fakultet dao počasni 
doktorat admiralu Mamuli, jer to se nije slagalo s 
njegovom etikom, ... napušta katedru i ide... u pri-
vatni advokatski posao. Dakle takav slobodoumni 
mislilac, državotvorno opredijeljen, ostao je i u 
saborskim klupama i sjećam se kao danas ... nje-
govih intervencija i riječi....a posebno osnovna 
njegova misao, koja proizlazi iz iskustva dubro-
vačke povijesti „treba razgovarati ... “…..        # 
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ІН МЕМОРІЯМ АКАДЕМІК ОЛЕКСАНДР ФЛАКЕР 
 

На світанку, 25.X.2010, відійшов у вічність великий учений 
і щирий друг України, людина високого благородства, рідкіс-
ної ерудиції, в науці вимоглива до себе й до інших, академік 
Олександр Флакер / Flaker, Aleksandar (24.VII.1924, 
Białystok,  Польща – 25.X.2010, Zagreb) - видатний хорватсь-
кий філолог-славіст, один з провідних славістів у Європі і світі, 
літературознавець (теорія та історія  літератури, пoрівняльне 

Значне місце в працях О. Флакера, поряд з хорватською, 
російською та  іншими літературами, відведено і українській.  
Від статті Taras Ševčenko - borac i revolucionar (1950, ж. Izvor), 
яка дала новий поштовх для осмислення творчості Шевченка 
в колишній Югославії, він не тільки пропагує укр. літ. і мову, а 
й відстоює їх самобутність, так, саме в 1964-му р., коли в 
Україні почалися політичні процеси, проф. О. Флакер і проф.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Академік 
Олександр Флакер 

1924 – 2010. 

вивчення літератур, в першу чергу 
слов’янських, співвідношення літератури й 
мистецтва, зокрема живопису, інтеркульту-
ральність), перекладач, есеїст, з 1975-го р. 
академік ХАЗУ (Хорватська академія наук і 
мистецтв), Словенської АН та почесний 
член Угорської АН; багаторічний завкафед-
ри російської літератури філософського 
факультету Загребського університету і 
директор Інституту літератури, один із за-
сновників Загребської стилістичної школи, 
організатор (понад 30 років) щорічних Між-
народних симпозіумів (Флакерівських), на 
які приїздять учені з різних континентів, 
головний редактор 9-томного Понятійника 
російського авангарду (Pojmovnik ruske 
avangarde), 6-томного Загребського поня-
тійника культури XX ст. (Zagrebački poj-
movnik kulture XX. st.) та  ін., укладач чис-
ленних антологій і збірників, викладач  
провідних університетів Європи й Америки, 
який публікувався в Хорватії та за її межа-
ми, багато перекладав, особливо з російсь-
кої й української мов. 

Oлександр Флакер - знавець германсь-
ких, романських і майже всіх слов’янських 
мов, автор біля 1000 вагомих наукових 
праць, більшість з яких завдяки його теоре-
тичним постулатам, власним методологіч-
ним прийомам, нетрадиційним підходам і 
висновкам відкрила нові  напрямки і стала 
дороговказом у науці (Стилі і епохи / Stilovi 
i razdoblja, 1964 (у співавт. зі З. Шкребом), 
Російські класики XIX ст. / Ruski klasici XIX. 
st.,1965, Літературні пoрівняння / Književ-
ne poredbe,1968, Стильові формації / Stil-
ske formacije,1976, Поетика заперечування 
/ Poetika osporavanja,1982, Проза в джинсах 
/ Proza u trapericama,1983, Російський ава-
нгард / Ruska avangarda, 1984, Номади 
краси / Nomadi ljepote, 1988, Вибрані твори 
/ Izabrana djela, 1987, Слово, картина, 
місто / Riječ, slika, grad, 1995, Літературні 
ведути / Književne vedute, 1999 (у цій книзі, 
подарованій Р. Тростинській, знаходиться 
його власноручний запис: Dragoj Raisi, s 
isprikom što nema kijevske, а kamoli harkiv-
ske vedute. Bit će! На жаль, уже не буде ...), 
Живописная литература и литературная 
живопись, 2008, Autotopografija I, 2009, 
Riječ, slika, grad, rat, 2009, Autotopografija II, 
2010 та багато ін.).  

Фот.: Патрик Мацек – Vjesnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пам’ятка: Раїсі Тростинській  

– присвячено академіком 
Олександром Флакером 

А. Менац добилися відкриття лекторату 
україністики на філософському факультеті 
Загребського університету, на Міжнародно-
му конгресі славістів у Києві O. Флакер 
свою доповідь присвятив творчості Б.-І. 
Антонича, тоді забороненого (опублікована  
в енциклопедії Zapadna duhovna lirika 
(1970), а до лексиконів Strani pisci (1961, 
1968) вніс 14 укр. письменників; у книгах 
Leksikon stranih pisaca (2001) і Leksikon 
svjetske književnosti (2005) завдяки О. Фла-
керу і Р. Тростинській  вміщено відповідно 
42 / 43 українські письменники; добре пред-
ставлена Флакером українська література у 
8-томній ециклопедії (Opća enciklopedija, 
1977-1982), а особливо широко – Р. Трос-
тинською  (150 письменників) – у 11-томній 
енциклопедії (Hrvatska enciklopedija, 1999 - 
2009-й рр.). 

Велика подяка Олександру Флакеру і за 
тe, що такі пам’ятки давньоруської літера-
тури, як Повість временних літ, Слово о 
полку Ігоревім та ін., які традиційно 
пов’язували лише з російською літерату-
рою, вiн визначив, в першу чергу, як україн-
ські, а потім білоруські, російські (це вже 
зафіксував і Leksikon svjetske književnosti / 
Djela (2004)), що був одним з рецензентів 
Програми української мови і літератури 
(1996) для відкриття відділення Українісит-
ки. Праці Ukrajinska književnost u Hrvatskoj: 
bilješke uz građu iz XIX. st. (1970), Iz hrvats-
ko-ukrajinske bilježnice: bilješke s puta (1980), 
Od Taljige do Velikog putovanja (1982), O 
Mykoli Hvyljovom i ukrajinskoj avangardi 
(1997) та багато ін., переклади окремих 
творів і підбірки поезій Л. Костенко, І. Дра-
ча, М. Вінграновського, В. Коротича, Р. 
Лубківського, Є. Плужника, В. Сосюри, про-
зи В. Шевчука, В. Дрозда, О. Гончара та ін. 
друкувалися в найпопулярніших журналах 
(Mogućnosti, Književna smotra та ін.), знайо-
мили хорватів з Україною, її культурою, 
народом, його історією і вічним прагненням 
до свободи. 

Україна академіка О. Флакера нагороди-
ла орденом, а в серцях людей залишиться 
вдячність.              

Дорогий професоре! Низький Вам уклін 
до землі і вічна Вам пам’ять... 

З глибоким болем 
Раїса Тростинська
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КОМУ І НАВІЩО ПОТРІБЕН СПІЛЬНИЙ З РОСІЄЮ ПОСІБНИК З ІСТОРІЇ? 
  

Уривки зі статі підготував А.П. 

Середа, 10 листопада 2010 
…..Учора Росія і Україна домовилися створити робочу 

групу в складі учених-істориків з підготовки єдиного навчаль-
ного посібника для вчителів історії.   

…..А в Росії до того ж вирішили написати і свою окрему вер-
сію  української історії, через розбіжності в поглядах українсь-
ких і російських істориків. Про це повідомив директор Інститу-
ту загальної історії РАН, академік Олександр Чубар`ян. Кому і 
навіщо потрібен спільний з Росією посібник історії, ми запита-
ли у експертів.                                Опитувала Анна Ященко  

 

 ЄВГЕН СВЕРСТЮК, 
письменник, дисидент: 

ЦЕ НЕ Є ІСТОРІЯ, 
ЦЕ Є АГІТАЦІЯ 

…Для вчителів це буде велике 
баламутство, плутанина, непоро-
зуміння. Та я думаю, довго така 
практика не втримається. … 

Вся українська інтелігенція про-
тягом всіх віків, коли було дозволено і коли було не 
дозволено, користувалася працями українських істори-
ків. І буде користуватися тільки українською історією, бо 
кожна нормальна нація сама собі пише історію.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДМИТРО СТЕПОВИК, доктор філософії, 
мистецтвознавства, богослов’я: 

ЦЮ ІСТОРІЮ МОЖНА БУДЕ ВИКИНУТИ 
НА СМІТНИК - НІХТО ПО НІЙ ВЧИТИСЯ 

НЕ БУДЕ 
За 19 років незалежності України не тільки 

у дорослих людей, але й у дітей, у школярів 
старших класів вже склався певний стереотип 
поглядів на українську історію як на історію 
окремого від Росії народу і самостійної держави, яка час від часу 
переривалася різними нападами. Україна веде свій початок від Ки-
ївської Русі. …Але потім за Петра I у XVIII столітті все це було “при-
шпандьорено” до Росії, мовляв, це частина російської історії. ……. 

…Цю історію можна буде викинути на смітник. Ніхто по ній вчи-
тися не буде.  

Український нації і українській школі цей посібник не потрібен. Йо-
го будуть заперечувати вчителі. … 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ЄВГЕН ГОЛОВАХА, заступник 
директора Інституту соціології 
НАНУ: 
УЗГОДИТИ ДРАЖЛИВІ ПИТАННЯ 

ІСТОРІЇ МОЖУТЬ ТІЛЬКИ  
НАЙБЕЗДАРНІШІ 

І НАЙПОКІРНІШІ ВИКОНАВЦІ 
Це один з кроків на шляху 

встановлення радянського поряд-
ку. Таких кроків вже було не мало.  

Ідея створення чогось єдиного – це шлях до норма-
тивного. У радянські часи були нормативні підручники – 
єдині, узгоджені, благословенні “нагорі”. Та це не відпо-
відає віянням часу… 

Не треба повертати те, від чого ми пішли. … 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

МИРОСЛАВ ПОПОВИЧ, академік, директор 
Інституту філософії НАНУ: 

ЦЕ БУДЕ ЧЕРГОВЕ НАСИЛЬСТВО НАД  
ПРАВДОЮ. І ВОНО ПРОВАЛИТЬСЯ 

Думаю, ця ідея провалиться у будь-якому 
випадку.  

Об’єктивне розуміння і, відповідно, виклад 
подій, безумовно, мають бути досягнуті. Але 
спочатку треба мати позицію науки в цьому 

відношенні. А її нема. … 
http://www.unian.net/ukr/news/news-403511.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IZ ZAPISNIKA 38. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 
Zagreb,14. listopada  2010. god. 

Mr.sc. Ružica Jakešević i Tomislav 
Lacović s Fakulteta političkih nauka u 
Zagrebu ukratko su prezentirali Istraživač-
ko izvješće Sveučilišta u Zagrebu, Fakulte-
ta političkih znanosti, Centra za međuna-
rodne i sigurnosne studije o funkcioniranju 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 
na razini općina, gradova i županija. Nag-
lašeno je da rezultati navedenog istraživa-
nja pokazuju da manjine ne pokazuju  
dovoljan interes za ostvarivanje nekih 
prava koja su bila namijenjena funkcioni-
ranju vijeća i predstavnika nacionalnih 
manjina, te da vijeća i predstavnici nacio-
nalnih manjina još uvijek u punom opsegu 
ne ostvaruju prava utvrđena Ustavnim 
zakonom o pravima nacionalnih manjina. 
Istaknuto je da je u vremenu od donošenja 
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 
manjina postignut napredak u financiranju 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, 
organiziranosti, osposobljenosti, suradnji i 
komunikaciji s tijelima lokalne (regionalne) 
samouprave, no istraživanje ukazuje da je 
potrebno otkloniti sve pravne praznine i 
nedovoljno  dobra  rješenja  iz  Ustavnog  

zakona o pravima nacionalnih manjina kao 
i neusklađenost s izbornim zakonodav-
stvom. Posebno je naglašeno, da su drugi 
manjinski izbori od 17. lipnja 2007. godine, 
sve predizborne i edukacijsko-informativne 
aktivnosti i post–izborne aktivnosti, te 
tiskanje priručnika pod nazivom «Potpora 
vijećima nacionalnih manjina na područji-
ma posebne državne skrbi» financirani 
isključivo sredstvima iz projekta EU 
CARDS 2003б «Potpora vijećima nacio-
nalnih. manjina u područjima od posebne 
državne skrbi u Republici Hrvatskoj» iz 
programa «Održivi razvoj ratom pogođenih 
područja u Hrvatskoj», prvenstveno angž-
manom Savjeta za nacionalne manjine i 
Europske komisije u Republici Hrvatskoj. 
Savjet za nacionalne manjine smatra da je 
posebnu pozornost potrebno obratiti na 
planiranje financijskih sredstava u Držav-
nom proračunu za 2011. godinu za prediz-
borne i edukacijsko informativne aktivnosti 
u provođenju javne kampanje u svezi odr-
žavanja izbora za Vijeća i predstavnike 
nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave koji će 
se održati u svibnju 2011. godine. # 

Тутешні хитрості: 
'АРИНА (НОВА) ПІСНЯ 
Ovdašnje mudrolije: 

'ARINA (NOVA) PJESMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добре здогадалась – бандуру заграю. 
Може колись здасться – цю косу сховаю.  

Dobro se i sjetih – banduru svirati. 
Ako kad zatreba – pletenicu skriti. 
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