
 



В НАГОДІ 20-Ї РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ЦЕРЕМОНІЯ ПІДНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО  ПРАПОРА УКРАЇНИ 
23 серпня 2011 року В Посольстві України у Республіці Хорва-

тія  відбулася церемонія підняття Державного Прапора України. 
На церемонії були присутні співробітники ПУ в РХ та члени їх 

родин,  члени української діаспори Хорватії, а також представники 
центрального хорватського телеканалу HRT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після церемонії, О.Левченко оповів про початки незалежності України 
Після завершення святкової церемонії Посол України в Респуб-

ліці Хорватія О.М.Левченко дав інтерв’ю цьому провідному хорват-
ському телеканалу на тему Дня Державного Прапора та 20-ї річниці 
Незалежності України. 

В цей же день у ефірі найбільш популярної хорватської радіо-
станції Antena Zagreb відбувся прямий ефір з Послом О. Левченком, 
присвячений Дню Державного Прапора України та 20-й річниці не-
залежності України.         www.mfa.gov.ua/croatia/ua/news/detail/65620.htm 

Після святкової церемонії, як безпосередній учасник подій, О. 
Левченко з власної точки зору оповів про початки незалежності 
України. За його словами, Україна отримала свою незалежність 
без особливих намагань, так як  інші республіки РССР. 

24.08.2011 р. № 61312/25-169-1328 
Організаціям та товариствам 
української, русинської громади 

в РХ 
Дорогі друзі, 

Від імені колекти-
ву Посольства Украї-
ни в Республіці Хор-
ватія та від себе осо-
бисто сердечно вітаю 
Вас із великим націо-
нальним святом на-
шої державності – 
20-ю річницею Неза-
лежності України! 
Народ України 

святкує в цей день 
річницю здійснення споконвічної мрії наших 
предків – бути господарями на своїй багатій, 
прекрасній, чарівній Українській землі. 
Від щирого серця зичу Вам щастя, добра, 

достатку, миру, сили і наснаги у ваших спра-
вах і нових звершеннях на благо та в ім'я со-
борної незалежної процвітаючої України. 
Зі святом Вас! З Днем Незалежності! 

З повагою, Посол О.М.Левченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посол О.Левченко 

REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE UKRAJINACA I RUSINA U HRVATSKOJ 
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih 

manjina u Republici Hrvatskoj, održanih  10. srpnja 
2011. na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini, Ukra-
jinci i Rusini izabrali su sljedeće osobe: 

UKRAJINCI 
Vijeća: Grad Vukovar - Vasilj Voras, Marija Se-

menjuk Simeunović, Slavko Vasilek, Ivica Baran, Vera 
Matušinski, Emilijan Liščuk, Vladimir Matušinski, Igor 
Semenjuk, Larisa Uglješić, Zeljko Mazurek, Nina 
Dacić, Nikola Vasilek, Zora Vojtkiv, Jozo Kavalko i 
Nada Vatralj. 

Predstavnici: Županija – Brodsko-posavska – 
Mihajlo Semenjuk; Sisačko-moslavačka – Mirko Fe-
dak; Vukovarsko-srijemska – Nataša Vovk; Gradovi 
– Slavonski Brod – Nikola Zastrižni; Zagreb – Viktor 
Filima; Općine – Bebrina – Željko Koropatnicki; Bog-
danovci – Miroslav Vovk; Lipovljani – Ivanka Slota.  

RUSINI 
Vijeća: Županija Vukovarsko-srijemska - Joakim Erdelji, Zvonko Kos-

telnik, Boris Bučko, Petar Kiš, Natalija Hnatko, Zvonimir Erdelji, Miroslav 
Hajduk, Zdenko Burčak, Zlatko Hirjovati, Mijo Šajtoš, Tomislav Rac, Slavko 
Ždinjak, Vitomir Mudri, Zvonko Rac, Marijana Džudžar, Jaroslav Međeši, 
Joakim Dudaš, Marija Takač, Željko Kostelnik, Miroslav Kolbas, Dejan Ljikar, 
Marina Kolbas, Zvonimir Kolbas i Ljubica Mudri; Grad Vukovar -Zdenko 
Burčak, Lela Đitko, Miroslav Đitko, Blaženka Dudaš, Vlado Rusin, Mirko 
Dorokazi, Mirko Pap, Zvonimir Barna, Natalija Hnatko, Zvonko Rac, Marija 
Takač, Vlado Mudri, Slavko Ramač, Natalija Barna I Kiril Hardi; Općine – 
Bogdanovci - Marijana Džudžar, Tomislav Rac, Danijel Vašaš, Mihajlo Holik, 
Janko Sopka, Joakim Vašaš, Petar Kiš, Zvonko Kostelnik i Željko Kostelnik; 
Tompojevci - Boris Bučko, Miroslav Hajduk, Đuro Biki, Dejan Ljikar, Vitomir 
Mudri, Zlatko Hirjovati, Sandra Ljikar, Slavko Ždinjak, Zdenko Ždinjak I Miro-
slav Ljikar. 

Predstavnici: Županija Osječko-baranjska - Ahnetka Balatinac; Grad 
Zagreb - Mr.sc. Irinej Mudri.  
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Umnoženo vlastitim  
elektroničkim ispisom 

U Zagrebu, 30.09.2011. 
Naklada: 200 primjeraka 

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. 

 
Poštovani čitatelji,  
Naša gazeta, kao nekomercijalni list, a sada i bez državne 

donacije, od početka izlaženja privlačila je pozornost i primala 
Vaše pohvale, koje su posljednjih godina i učestalije. Srdačno 
zahvaljujem na komplimentima i podršci.                     Urednik A.P. 

Шановні читачі, 
Наша газета, як некомерційна газета, а тепер і без 

державної дотації, від початку викликала зацікавленість та 
отримувала Ваші похвали, котрі останніх років і частіші. 
Щиро дякую на компліментах і підтримці.        Редактор А.П.  
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ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТІВ: УКРАЇНИ В.ЯНУКОВИЧА І СКУ Е.ЧОЛІЯ 
26 серпня 2011 р. в Києві відбу-

лась офіційна зустріч Президента 
України Віктора Януковича з Прези-
дентом Світового Конґресу Українців 
Евгеном Чолієм. У зустрічі також 
узяли участь співпрацівники згаданих 
президентів. 

Президент СКУ акцентував на ва-
жливості інтеграції України до Євро-
пейського Союзу та повідомив про 
звернення СКУ з цього питання до 
високих європейських інституцій. Він 
наголосив, що порушення людських 
прав в Україні, а зокрема тиск на опо-
зицію та невиправданий арешт екс-
прем’єр-міністра Юлії Тимошенко мо- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зустріч Віктора  Януковича і Евгена Чолія 

жуть пошкодити цьому процесу, а також за-
кликав до дотримання Україною європейської 
візії, що базується на принципах демократії. 

Відтак Евген Чолій звернув увагу 
на потребу відповіді від владних стру-
ктур на Меморандум СКУ про важливі 
питання, що стосуються України та 
української діаспори. 

Обговорюючи питання розвитку 
України та взаємодії влади із закордон-
ним українством В.Янукович сказав: 

«Ми, українці, і ті, хто проживають 
в Україні та за її межами – одна вели-
ка українська сім’я, яка бажає щастя і 
кращої долі Україні. Ми маємо 
об’єднуватися заради майбутнього 
нашої держави» # 
За даними зі сайтів www.president.gov.ua 

та ukrainianworldcongress.org 

V ВСЕСВІТНІЙ ФОРУМ УКРАЇНЦІВ 
18-20 серпня 2011 року у Києві відбувся V Всесвітній фо-

рум українців. У його роботі взяли участь 300 делегатів з різ-
них країн світу - по 100 від східної та західної діаспори та з 
України. Перший день Форум працював у приміщенні Націо-
нального оперного театру України, де увечері відбувся кон-
церт українських майстрів мистецтв з України і країн поселен-
ня українців світу. 2-й і 3-й день Форум працював у тематич-
них секціях в Українському домі. Форум прийняв ряд ухвал, 
звернень до владних структур в Україні, спрямованих на роз-
виток української культури, мови, правовий захист українців у 
країнах поселення, а також ряд звернень з поточних подій в 
Україні. Зокрема, конгрес українців закликав владу України зві-
льнити з-під арешту колишнього прем'єр-міністра, лідера партії 
Батьківщина Юлію Тимошенко і екс-главу МВС Юрія Луценка. 

V Всесвітній форум українців обрав нового голову УВКР — 
Ратушного Михайла Ярославовича. #       http://uk.wikipedia.org 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Вперше Всесвітній Форум українців не відвідав президент 

Декотрі цитати щодо згаданого форуму 
Михайло Петруняк, президент Асоціації «Україна» украї-

нців в Іспанії: На цьому форумі варто було кричати не «Га-
ньба!» урядові, а «Ганьба!» нам усім, що ми допустили до 
того, що маємо такий уряд неукраїнської орієнтації. Ми має-
мо виробити політику компромісу, щоб не кричати через 5 
років знову «Ганьба!». Є й провокатори, які починають зри-
вати заходи, в тому числі і тепер, коли кричали «Ганьба!» 

Петро Тима, президент Спілки українців Польщі: Як на 20 
років незалежності, п’ятий форум – я не розумію неприсут-
ності Президента.                             www.radiosvoboda.org 

Стефан Паняк, професор, директор незалежного сайту 
"Кобза – українці Росії": Хвилююча і історична подія – 5-тий 
Всесвітній форум українців, що проходив у Києві в другій по-
ловині серпня, пройшов майже не поміченим. Сталося це 
тому, що цього не хотіла нинішня влада, яка хворіє старою 
радянською хворобою на ім’я параноя: навколо вороги, особ-
ливо на Заході, діаспору можна послухати хіба для того, щоб 
зробити навпаки.  #                                    www.pravda.com.ua 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СКУ 2011 р. 
21-23 серпня 2011 р. у Києві відбулися Річні загальні збо-

ри Світового конгресу українців. На цьогорічному зібранні 
взяли участь близько 70 делегатів та 90 гостей із 26 країн 
світу. 

Місцем  проведення зборів було обрано Національний 
університет “Києво-Могилянська Академія”, головно, як йдеть-
ся в офіційному повідомленні, «щоб засвідчити свою солідар-
ність щодо боротьби вишу із згортанням демократичних основ 
в освіті та запобігти совєтизації вищої школи в Україні». На 
думку ректора Могилянки Сергія Квіта, така підтримка є дуже 
важлива. 

Під час триденної зустрічі учасники підкреслили кілька 
важливих для української спільноти тем. Українська діаспора 
переймалась проблеми дотримання прав людини і свобод 
українців. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент СКУ Євген Чолій, виступаючи за трибуною під-
час загальних зборів СКУ, підкислив : «Ми стаємо на захист 

українців не лише в діаспорі, але й українців в Україні.» 
Українська діаспора також занепокоєна недотримання 

прав українців в Росії та Угорщині. Про це розповів генераль-
ний секретар СКУ Стефан Романів. 

В останній день зустрічей, учасники конгресу обговорю-
вали також “Державну програма співпраці із закордонними 
українцями на період до 2015 р. та можливості отримання 
фінансової допомоги від неурядових організацій”. 

Кілька днів раніше, в Києві на відкритті 5-го всесвітнього 
форуму в національній опері, міністр закордонних справ Укра-
їни Костянтин Грищенко озвучив ініціативи президента Украї-
ни Віктора Януковича про співпрацю з діаспорою. Ми зверта-
лись до адміністрації глави держави, щоб зрозуміти який саме 
механізм співпраці пропонує діюча влада, але очікуваного 
коментаря так і не отримали. 

Натомість під час триденної зустрічі представники світо-
вого українства прозвітували про виконану протягом минулого 
року працю та накреслили план роботи на наступний рік. # 

http://vidia.us 
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СССпппрррааавввааа    ТТТииимммооошшшееенннкккооо   
 

 ПРЕЗИДЕНТ СКУ ЕВГЕН  
ЧОЛІЙ МАВ ЗУСТРІЧ З  
ЮЛІЄЮ ТИМОШЕНКО

 
18 серпня 2011 р. президент  Сві-

тового Конґресу Українців (СКУ) Евген 
Чолій разом з головою Европейського 
Конґресу Українців Ярославою Хортяні 
побував на суді над екс-прем'єр-
міністром України Юлією Тимошенко, 
що проходив у Печерському районно-
му суді Києва. 

Підчас перерви у судовому засі-
данні Евген Чолій мав п'ятихвилинну 
зустріч з Юлією Тимошенко, яка подя-
кувала за реакцію СКУ та світового 
українства на її арешт. У свою чергу 
Евген Чолій запевнив, що СКУ буде й 
далі робити моніторинг цього судового 
процесу та здійснювати діяльність, 
щоб Україна, згідно з українським 
законодавством та своїми міжнарод-
ними зобов'язаннями, шанувала люд-
ські права. 

Президент СКУ мав виступ у цій 
справі перед засобами масової інфо-
рмації, під час якого засудив невипра-
вданий арешт екс-прем'єр-міністра. # 

http://ukrainianworldcongress.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виступ Евгена Чолія перед ЗМІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юлія Тимошенко підчас судових дебатів 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО:  
Я ДІЯЛА ЗАКОННО, 

ЛОГІЧНО І ЕФЕКТИВНО 
(Уривок із статті) 
29 вересня 2011 -  www.tymoshenko.ua 

Лідер партії "Батьківщина", екс-
прем'єр-міністр України Юлія Тимошен-
ко заявляє, що в 2009 році під час укла-
дення газових контрактів діяла виключ-
но в рамках закону та в інтересах украї-
нської держави.  

"У той час я діяла законно, логічно, 
ефективно, по-державницьки. Я не тор-
гувала землею і Чорноморським фло-
том, я не торгувала газотранспортною 
системою, "Енергоатомом", "Укртелеко-
мом". Я не здала жодної п’яді українсь-
кої землі і жодної гривні державної вла-
сності не було поставлено під удар", - 
почала Юлія Тимошенко свій виступ у 
судових дебатах. 

 (……) 
Юлія Тимошенко, розпочинаючи 

свій виступ, підвелася "на знак поваги 
до українських громадян та світової 
спільноти, яка переконана в безпідстав-
ності висунутих обвинувачень". # 

Давня, але ще все актуальна стаття:  ФАРС НАВКОЛО ЮЛІЇ 
http://inozmi.glavred.info/articles/5780.html 
Пауль Флюкіґер, Der Tagesspiegel (Німеччина) // 12-07-2011 

У Києві розігрують виставу, а у Брюсселі – непокоять-
ся. Судовий процес проти Юлії Тимошенко відбувається 
за законами телевізійного шоу. Тим часом у Брюсселі не 
втомлюються наголошувати на стурбованості щодо полі-
тичної складової процесу, пише Пауль Флюкіґер у німе-
цькому виданні Der Tagesspiegel. 

««ВВжжее  ппррооттяяггоомм  ддввоохх  ттиижжнніівв  ппеерреедд  ППееччееррссььккиимм  ссууддоомм  уу  ККии--
єєввіі  зз  ііннттееррввааллоомм  уу  ддееккііллььккаа  дднніівв  ввііддббууввааєєттььссяя  ооддннаа  іі  ттаа  жж  ввии--
ссттаавваа»»,,  ––  ппиишшее  ППаауулльь  ФФллююккііґґеерр..  ЗЗррааннккуу  ттуутт  ззббииррааююттььссяя  ккііллььккаа  
ссооттеенньь  яякк  ппррииххииллььннииккіівв,,  ттаакк  іі  ппррооттииввннииккіівв  ЮЮллііїї  ТТииммоошшееннккоо  ттаа  
ввииггууккууююттьь  ссввооїї  ггаассллаа..  ООдднніі  ккррииччааттьь  ««ЮЮлляя!!  ЮЮлляя!!»»,,  іінншшіі  ––  ««ЗЗллоо--
ддііййккаа!!»»  ТТиимм  ччаассоомм  ббііййцціі  ссппееццппііддррооззддіілліівв  ммііллііццііїї  уу  ддеессяяттккуу  ааввттоо--
ббууссіівв  ччееккааююттьь  ттррооххии  ооссттоорроонньь  ннааппооггооттооввіі..    

ВВеессьь  ццеейй  ссппееккттаакклльь  ттррааннссллююєєттььссяя  ннаажжииввоо  ооппооззииццііййнниимм  ««55  
ккааннааллоомм»»  ––  іі  ттааккиимм  ччиинноомм  ммоожжннаа  ппооббааччииттии,,  щщоо  ввііддббууввааєєттььссяя  
ззггооддоомм  уу  ззаалліі  ссууддуу,,  ззаауувваажжууєє  ааввттоорр  ссттааттттіі..  ННеещщооддааввнноо,,  ннааппррии--
ккллаадд,,  ссттааввссяя  ссееррццееввиийй  ннааппаадд  уу  ааддввооккааттаа  ТТииммоошшееннккоо  ММииккооллии  
ТТииттааррееннккаа  ––  іі  ййооггоо  ддооппррааввииллии  уу  ллііккааррннюю..    

ППррооццеесс  ппррооттии  ккооллиишшннььооїї  ппрреемм‘‘єєррккии  ввссее  ббііллььшшее  ппееррееттввооррюю--
єєттььссяя  ннаа  ввииссттааввуу  ддлляя  ЗЗММІІ..  ННааввііттьь  ззммііннуу  ааддввооккааттаа  ммииннууллооггоо  
ппооннееддііллккаа  ТТииммоошшееннккоо  ммааййссттееррнноо  ппооддааллаа..  ««ППррии  ццььооммуу  ззббррооєєюю  
ТТииммоошшееннккоо  єє  ггррооммааддссььккаа  ддууммккаа,,  ооссккііллььккии  ннаа  ннееззааллеежжннііссттьь  
ссууддуу  ккррииттиикк  ччииннннооггоо  ппррееззииддееннттаа  ВВііккттоорраа  ЯЯннууккооввииччаа  ррооззррааххоо--
ввууввааттии  ннее  ммоожжее»»,,  ––  ппиишшее  ППаауулльь  ФФллююккііґґеерр..  

«Цей процес – фарс», наводить автор статті слова Юлії 
Тимошенко. Опозиціонерка на кожне засідання приходить із 
викладеною вінком косою та відмовляється засвідчувати суд-
ді повагу звичним в Україні зверненням. Тимошенко вже декі-
лька разів наголосила, що суддя Родіон Кірєєв є маріонеткою 
Януковича. 

При цьому прокуратура висунула проти колишньої 
прем‘єрки чимало звинувачень, нагадує автор статті. Тут і 
перевищення повноважень під час «газової кризи» 2009 року, 
що нібито завдало державі збитків на суму в еквіваленті 150 
мільйонів євро. Окрім того, «залізна Юлія» має відповідати за 
ще два випадки зловживання владою: нецільове використан-
ня коштів, отриманих від продажу квот на викиди в рамках 
Кіотського протоколу, а також закупівлю за завищеними ціна-
ми автомобілів для потреб медицини. За цей їй загрожує до 
десяти років ув‘язнення, зауважує Пауль Флюкіґер. А нещода-
вно витягнули ще одну справу з часів до Помаранчевої рево-
люції, у якій Тимошенко вже була виправдана. 

Якщо Тимошенко засудять, то Віктор Янукович, якого в сві-
ті критикують за відсутність реформ і урізання громадянських 
свобод, позбудеться своєї головної супротивниці, наголошує 
автор статті. Якщо Тимошенко отримає навіть умовний тер-
мін, то не зможе балотуватися на парламентських виборах 
наступного року та на президентських 2015-го. «У кожного 
колишнього члена уряду можна знайти такі гріхи. У цьому разі 
потрібно було б засудити майже всіх», – наводить автор стат-
ті слова політолога Юрія Якименка з Центру Размукова. 

«А тому багато спостерігачів переконані, що процес проти 
Тимошенко – політично вмотивований. Німеччина, ЄС та США 
вже висловили припущення, що його підґрунтям є боротьба 
проти опозиції», – пише Пауль Флюкіґер. Однак Янукович це 
заперечує та наголошує, що йдеться лише про боротьбу з 
корупцією.  

Тим часом минулого четверга в Брюсселі знову заявили 
про стурбованість процесами проти Тимошенко та інших ко-
лишніх прозахідних урядовців. Автор статті зауважує, що Укра-
їна сподівається невдовзі підписати угоду про асоціацію з ЄС, 
а Тимошенко заявила, що шукатиме правди в Європі і звер-
неться до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. # 
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LJETNA ŠKOLA 2011
Kao i ranijih godina, tako su i ovog ljeta, uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 

Savez Rusina i Ukrajinaca RH te Ukrajinska zajednica RH, zasebno organizirali ljetnu školu za djecu pripadni-
ke rusinske i ukrajinske nacionalne manjine. Obje škole, u zasebnim terminima, održane su u hostelu „Sunce“ 
u Starom Gradu na otoku Hvaru, a imale su svaka po dva turnusa – za učenike mlađe, te starije dobi. Struktu-
ra nastave i vannastavnih aktivnosti bila je profilirana po već uvriježenom obrascu, s tom međusobnom razli-
kom što je u organizaciji Saveza Rusina i Ukrajinaca RH nastava obuhvaćala obje nacionalne sastavnice (i po 
sudionicima i po programu), a u organizaciji Ukrajinske zajednica RH sudjelovala su samo ukrajinska djeca, te 
je sukladna tome bila i nastava, koja je uz ukrajinski jezik i književnost obuhvaćala zemljopis i povijest Ukrajine. 

Direktor oba turnusa u organizaciji Saveza Rusina i Ukrajinaca 
RH bio je animator kulture Zvonko Kostelnik, koji je ujedno držao 
poduku folklornog plesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dio učenika je u školu donio i svoju narodnu nošnju 
Prvi turnus, trajao je od 5. do 12. srpnja, a pohađalo ga je 59 

učenika. Nastavu su vodile učiteljice: Blaženka Franjić i Nevenka 
Mudri – rusinski jezik, Lesja Mudri – ukrajinski jezik, a zborno 
pjevanje je vodila Ana Bučko. 

Drugi turnus, trajao je od 12. do 19. srpnja, nastavu je poha-
đalo 55 učenika, a predavale su učiteljice: Marija Blotni i Lela 
Đitko  – rusinski jezik, Vera Pavlović – ukrajinski jezik, te Ahneta 
Timko – zborno pjevanje. 

Po tradiciji, svake godine ljetna škola se posvećuje po jednom 
rusinskom i ukrajinskom piscu, da bi se kroz nastavu, uz životo-
pis, učenici bliže upoznali i s njihovim književnim opusom. Ove 
godine to su bile ukrajinska pjesnikinja Lesja Ukrajinka - povodom 
140. obljetnice rođenja, te rusinska pjesnikinja Ahneta Bučko 
Paparhaj – povodom 60. obljetnice rođenja. #         (Fot. www.sriu.hr) 

Direktor oba turnusa u organizaciji Ukrajinske zajednice RH 
bio je Vlado Karešen, a škola je bila posvećena 140. obljetnici 
rođenja ukrajinske pjesnikinje Lesje Ukrajinke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uz državna znamenja, bio je i naslov dizajniran za vrtićku dob 
Prvi turnus, trajao je od 26. lipnja do 5. srpnja, a pohađalo ga 

je 67 učenika. Nastavnici su bili: Tatjana Lasek Žagar i Oksana 
Martinjuk – ukrajinski jezik i književnost, Tetjana Ramač – povijest 
Ukrajine, Halyna Kubinska – zemljopis Ukrajine, Vladimir Kubinski 
– glazbeni odgoj, te Ivana Matić – folklorni ples.  

Drugi turnus, trajao je od 19. do 26. srpnja, nastavu je poha-
đalo 37 učenika, a predavale su: Tatjana Lasek Žagar i Myroslava 
Mostepanjuk – ukrajinski jezik i književnost, Tetjana Ramač – 
povijest Ukrajine, Ivana Rebčak – zemljopis Ukrajine, Tetjana 
Denisjuk – glazbeni odgoj, te Ivana Matić – folklorni ples. 

Nakon dosadašnje ukupno tri ljetne škole održane u Ukrajini, 
ovogodišnji pokušaj nije uspio. Nakon praznih obećanja pripomoći 
iz Ukrajine, pokazao se i nedostatak sredstava, a izgleda nije bilo 
ni dovoljno zainteresiranih učenika.  #                (Fot. www.karpati.hr) 

ZAŠTO NAPADAJU LJUDE DRUGE RASE I NARODNOSTI? 
Izvješće Ureda pučkog pravobranitelja pokazuje da se u Hrvatskoj najviše diskriminira zbog rasne i etničke pripadnosti 

Prema izvješću o diskriminaciji za 2010. 
godinu u Uredu pučkog pravobranitelja u radu 
je bilo 186 diskriminacijskih predmeta. Prema 
izvješću, najčešće diskriminacijske osnove su 
rasa ili etnička pripadnost, boja kože i nacio-
nalno podrijetlo koje se spominju u čak 41,66 
posto pritužbi. Pritužbe na ovoj osnovi brojem 
uvelike odskaču od ostalih pritužbi s obzirom 
na to da nijedna druga osnova nije pritužena u 
postotku većem od 10 posto. Naime, prema 
Zakonu o suzbijanju diskriminacije koji je 
stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine pučki 
pravobranitelj je postao središnje tijelo nadle-
žno za suzbijanje diskriminacije, a jedna od 
njegovih obveza predviđenih zakonom jest 
podnošenje godišnjeg izvješća o pojavama 
diskriminacije. Tako je "Izvješće o pojavama 
diskriminacije za 2010. godinu" drugo izvješće 
ove vrste. (……) 

Najveći broj pritužbi pučkom pravobranitelju 
odnosi se upravo na napade zbog etničke pri-
padnosti pritužiteIja. lako podaci govore da broj 
fizičkih sukoba na nacionalnoj osnovi opada, u 

društvu su ipak i dalje prisutni razni oblici 
netrpeljivosti i netolerancije prema pripadnici-
ma nacionalnih manjina, posebice prema 
srpskoj, romskoj i bošnjačkoj manjini, navodi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

izvješće. Također je njihova zastupljenost u 
tijelima državne uprave i dalje nezadovoljava-
juća. Tako je prema podacima Ministarstva 
uprave u tijelima državne uprave zaposleno 
3,93 posto pripadnika nacionalnih manjina, a 
ako usporedimo njihov postotak u ukupnom 
broju stanovništva Hrvatske (7,47 posto), 
očigledno je da princip proporcionalne zastup-
ljenosti nije zadovoljen. Izvješće navodi da i 
dalje postoje jedinice regionalne samouprave 

koje nisu osigurale ravnopravnu uporabu jezika 
i pisama nacionalnih manjina. Prema izviješću, 
romska nacionalna manjina je u lošijem položa-
ju od ostalih. Kao razlozi za takvo stanje navo-
de se predrasude prema Romima, njihov slabiji 
stupanj obrazovanja, velika nezaposlenost i 
siromaštvo. Također je velik problem često 
vrlo negativan stav većinskog stanovništva 
prema romskoj nacionalnoj manjini. Srpska 
nacionalna manjina je pak u specifičnom 
položaju zbog posljedica rata. Problemi s 
kojima se ona susreće su postizanje proporci-
onalne zaposlenosti, poteškoće u procesu 
povratka te reintegracije, obnove i stambenog 
zbrinjavanja. Valja istaknuti kako u kategoriji 
zločina iz mržnje dominiraju mržnja i netrpelji-
vost prema Srbima i Romima. Vjera kao dis-
kriminacijska osnova nije osobito zastupljena 
u prijavama pučkom pravobranitelju te je u 
2010. zaprimljeno svega četiri pritužbe koje su 
se odnosile na diskriminaciju na temelju vjere.# 

Skraćeni članak iz lista „Manjinski forum“ 
br. 45, rujan 2011. 
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З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ ІВАНА ФРАНКА SJAJ 
Пополудню 27 серпня 2011 р., підчас паузи між заходами 

маніфестації «Липовлянські зустрічі», посол України в Хорва-
тії Олександр Левченко, та представники декотрих товариств 
й асоціацій українців в Хорватії, відвідали м. Ліпік неподалік 
Липовлян. Там, разом з головою Місцевої ради Іваном Мол-
нар та заступницею мера міста Анджелкою Секулич, поклали 
вінки до пам’ятнику українському письменнику Іванові Франку, 
який, своєчасно лікувався тут в Ліпіку, місто відоме своїми 
джерелами лікувальної води. 

В принагідних промовах підкреслені літературно-
патріотичні заслуги цього українського велета, та згадане, що 
ця святковість є з нагоди 155 років від його народження.  
Потім, в місцевій ратуші, заплановано щоб в майбутньому 
такі заходи були ширшого змісту. # 

Nakon prošlogodišnje uspješno obnovljene modificirane 
davne manifestacije, s obzirom da nije održavana od početka 
Domovinskog rata, ove godine su „Lipovljanski susreti“ bljesnuli u 
punom sjaju  folklornog ozračja. Ovogodišnja manifestacija, pod 
pokroviteljstvom predsjednika RH Ive Josipovića, održana je 27-
28. kolovoza, a sadržavala je brojne programske komponente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pjevačka skupina KPD Ukrajinaca „Karpati“ iz Lipovljana 
Već dan ranije, u petak na večer, lipovljanska mladež je or-

ganizirala zabavnu večer, a sutradan, u subotu 27.kolovoza, oko 
podneva, program je počeo održavanjem okruglog stola na teme 
„Dvadeset godina manjinske politike u RH“, te „Nacionalne manji-
ne u uvjetima ulaska RH u Europsku uniju“. Okrugao stol je orga-
nizirala Općina Lipovljani predvođena načelnikom Mariom Riba-
rom, u punoj suradnji predstavnika triju u Lipovljanima najbrojnijih 
nacionalnih manjina – Slovaka, Čeha i Ukrajinaca. Moderator skupa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Й.Е. О. Левченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Делегація м. Ліпік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grnčarija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukrajinski štand s rukotvorinama i kulinarijom 
bio je predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar 
Tolnauer, a uz njega, šire izlaganje imali su znanstvena novakinja-
asistentica na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu 
mr.sc. Antonija Petričušić i predstojnik Ureda za nacionalne manjine 
RH mr.sc. Branko Sočanec. S obzirom da su teme, na zadovoljstvo 
organizatora, po svojoj aktualnosti u cijelosti „pogođene“, ne začu-
đuje veliki odaziv sudionika kao i brojnost diskutanata, tako da 
vrijeme predviđeno za ovaj skup nije bilo ni izdaleka dostatno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частина учасників церемонії покладає вінки 
до пам’ятнику Іванові Франку в м. Ліпік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sada već muzejski primjerak vršalice žita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvorni kovač 
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LIPOVLJANSKIH SUSRETA 
  

 
 
 
 
 
 
 

Dio sudionika središnjeg programa „Lipovljanskih susreta 2011“ 
U poslijepodnevnim satima, na prostoru parka ispred zgra-

de općine, posjetitelji su mogli razgledati štandove  nacionalnih 
manjina, na kojima su svaka od njih izložile svoje reprezentativne 
narodne rukotvorine (vezeninu i suvenire), te kulinarske posebnos-
ti iz svojih  nacionalnih  kuhinja, koje su posjetitelji  mogli i kušati. 

načelnik općine Lipovljani Mario Ribar, a potom su se prigodnim 
pozdravnim govorima nazočnima obratili predsjednik savjeta za 
nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, državni tajnik u Minis-
tarstvu turizma Željko Lenart, saborska zastupnica Marijana Petir i 
županica Sisačko-moslavačke županije Marina Lovrić-Merzel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Ribar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Tolnauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Petir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Lovrić-Merzel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. Levčenko i A. Rudić 

 

Na istom prostoru predstavljeni su i stari zanati, uz pokaz rada s 
pripadajućim priborima, koji mahom već spadaju među muzejske 
eksponate. Moglo se tu vidjeti grnčara, kovača, prelju i tkalju za 
stanom, a i ručni žrvanj za mljevenje žita, kao i negdašnju žitnu 
vršalicu, kakve su već odavno zamijenili kombajni. 

 (Kao dah nadolazećih parlamentarnih izbora, primijećeno je da 
su dvije potonje uvažene dame, u svojim govorima, pomno pazi-
le da se uzajamno ne pozdrave.) Uz niz predstavnika državnih i 
županijskih struktura vlasti, među uzvanicima su bile i osobe iz 
diplomatskog establišmenta – veleposlanik Ukrajine u RH Olek- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koliko su „Lipovljanski susreti“ poželjna manifestacija svjedoči i nadasve veliki odaziv zainteresiranih gledatelja 
Uz limenu glazbu, u kasno poslijepodne, počeo je svečani 

defile četrnaest kulturno-umjetničkih društava koja su predstav-
ljala nacionalne manjine u Hrvatskoj,  uz sudjelovanje i hrvatskog 
KUD-a „Lipa“ iz Lipovljana. Defile je završio postrojavanjem 
ispred bine na malom stadionu podno spomenutog parka. 

 Prije početka programa, uzvanike i posjetitelje pozdravio je 

sandr Levčenko i drugi tajnik iz Veleposlanstva SAD u RH Scott 
John Lang, te drugi visoki uzvanici. Bogat i atraktivan program 
pjesama i plesova nacionalnih manjina završen je velebnim vat-
rometom. Kako li će biti dogodine, nakon parlamentarnih izbora? 

Naredni dan je bio posvećen brojnim športskim aktivnostima i 
ne manje zanimljivom natjecanju u pripremi lovačkog gulaša i „fiša“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uz nacionalne manjine nastupili su i Hrvati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rusini iz Vukovara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzotičan i skladan židovski ples 
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ZAGREBAČKI NASTUP „KALJINE“  ЦЕНТРАЛЬНА
Центральна маніфестація українців у Хорватії, яку органі-

зовує Українська громада Республіки Хорватія, відбувається 
рік за роком в іншому осередку, де живуть українці. В такий 
спосіб, більшості українців в Хорватії надана можливість ба-
чити огляд аматорської культурної творчості, яка спрямована 
на зберігання їхньої національної ідентичності. Це, по суті, має 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Покладання вінків в парку Класіє 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ю. Голодович 
глибший сенс, хоч в тих самих місцевостях, локальні україн-
ські самодіяльні культурно-просвітні товариства організують 
принагідні й річні концерти та інші заходи. Нажаль, в більшості 
таких нагод, зацікавленість публіки символічна навіть між 
самими українцями, а між загалом ще й менша. Вже є звиклим, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О. Соколовська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картини членів т-ва «Україна» 

що в центральних маніфестаціях, виконавців буває більше 
ніж спостерігачів. Не лиш тому, що виконавців багато, а заці-
кавлених глядачів дуже мало, тому українська громада має 
винайти способи презентації своєї культури, щоб зацікавити 
ширший загал, бо теперішні форми є шляхом до небажаної й 
шкідливої самоізоляції. 

Povodom 20. obljetnice neovisnosti Ukrajine, veleposlanstvo 
Ukrajine u RH organiziralo je 31. kolovoza 2011. svečanost u 
zagrebačkoj knjižnici „Bogdan Ogrizović“.  Na svečanosti, uz šire 
građanstvo, bili su nazočni i predstavnici hrvatske diplomacije, te 
građanskih udruga, uključujući i predstavnike udruga i pripadnike 
ukrajinske nacionalne manjine u RH, kako davnašnje autohtone, 
tako i imigrante novijeg vala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članovi pjevačke skupine „Kaljina“ u „svom elementu“ 
U sklopu svečanosti, u kojoj je, u prilično reduciranoj formi, po-

novno prikazana i izložba „Ukrajina, tradicija, transformacija“, 
nazočne je pozdravio veleposlanik Ukrajine u RH Oleksandr Lev-
čenko, nakon čega je prikazan trominutni spot „Time to discover 
Ukraine“ („Vrijeme je otkriti Ukrajinu“), s komentarom na engles-
kom jeziku.  

Atrakcija i jače obilježje programa bio je nastup pjevačke sku-
pine KPD Rusina i Ukrajinaca „Kaljina“ iz Rijeke, uz pratnju, na 
diatonskoj harmonici, njihovog voditelja i glazbenog aranžera 
Borisa Denisjuka, inače (ovdje nezaposlenog) ukrajinskog dirigen-
ta filharmonijskog orkestra. Spomenuta skupina zasluženo je 
dobila priliku nastupiti u Zagrebu, makar u skromnijem ambijentu, 
nakon što je, ojačana muškim vokalnim solistima, pobrala sve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za uspomenu – fotografiranje s Nj.E. Oleksandrom Levčenkom 
simpatije na ovogodišnjem „Petrovačkom zvonu“ u lipnju o.g., te 
nakon što je pobijedila na nedavnom hrvatskom festivalu „Melodi-
je Istre i Kvarnera“, izvodeći, uz solistu Alana Poliča, na čakav-
skom dijalektu melodiju „Črna“  po motivima ukrajinske narodne 
pjesme „Oj čorna ja sy čorna“, s umetnutim izvornim insertom. 
Vrijedi napomenuti da članovi i članice ove pjevačke skupine 
uglavnom nisu pripadnici ukrajinske i rusinske nacionalnosti. To 
pokazuje da smo kadšto zanimljiviji drugima no sami sebi. Zašto? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrhunskom ugođaju je pridonio i intiman ambijent knjižnice 
Visoki dojmovi auditorija potkrepljuju uvjerenje da ovakve 

programe vrijedi priređivati, makar i u skučenom ambijentu. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж. Ерделі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Верхас 
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МАН ІФЕСТФЦ І Я  УК РА Ї НЦ І В  2 0 1 1  
Цього року Центральна маніфестація українців у Хорватії 

відбулася 16-17 вересня у Славонському Броді, а головним 
організатором заходу було місцеве КПТ «Україна» у форма-
льній співпраці з Українською громадою РХ. Відразу можна 
сказати, що, з організаційного боку, все відбувалося на висо-
кому, майже професійному рівні. В тому числі мається на 

товариств з Кули (Сербія) і Прнявору (Боснія). Перед концер-
том делегація поклала вінки до пам’ятника воїнам загиблим у 
Вітчизняній війні, а в фойє залу була відкрита виставка картин 
членів т-ва «Україна». Важливою складовою частиною маніфе-
стації було і розважне спілкування учасників після спільної ве-
чері. Зрозуміло, що музик не бракувало, а і доброго настрою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ль. Врбат-Пеїч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Й.Е. О. Левченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Штефанек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І. Семенюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конферанс: О. Мартинюк і Н. Застріжний 
увазі дуже добре використання місцевих потенціалів – місце-
вої бібліотеки, де др. Євген Пащенко читав лекцію «Тарас 
Шевченко у хорватів», та разом з Тетяною Мельник предста-
вив свою книжку «Хорватська шевченкіана»; мистецького 
салону «Владімір Бацич» в якій була розташована виставка 

Своєю присутністю маніфестасію звеличали запрошені 
гості – посол України в РХ Олександр Левченко, пан Владімір 
Штефанек, як посланець від імені Бродсько-посавської 
жупанії, та заступниця мера міста Славонський Брод Ліляна 
Врбат-Пеїч, які привітали присутніх принагідними промовами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гімни Хорватії та України виконали з’єднані хори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга Каминська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергій Кісельов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учасниці зі Загребу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троїсті музики  з Осієку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оригінальні виконавці з Кули, з бандурою й кобзою 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гуцульські танці 
картин Жани Ерделі, Олени Соколовської й Анкіци Верхас, та 
скульптури Юрія Голодовича. Недалеко згаданих пунктів, у 
великому театрально-концертному залі ім. Івани Брлич-Мажу-
ранич, наступного дня відбувся концерт українських пісень і 
танців, за участю восьми українських товариств з Хорватії, та 

Президія Української громади РХ очолювана головою Іва-
ном Семенюком, а також і організатори з т-ва «Україна», мо-
жуть бути зовсім вдоволені перебігом і якістю програми, яка 
цього року мала багато яскравих перлин, а одна з них і виступ 
оперних співаків з Рієки – Ольги Каменської та Сергія Кісельова.# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Така знаменита програма, а зал майже порожній 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ось, молодці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надмірно успішний дебют дуету з Броду 
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ODRŽANA MANIFESTACIJA „MIKLUŠEVCI XXVI.“ 
Uz popratne prigodne aktivnosti (misa, po-

laganje vijenaca, biciklijada…), u Mikluševcima 
je 28. kolovoza 2011. održana tradicionalna 
manifestacija „Mikluševci XXVI.“ 

U domeni kulture, manifestacija je počela 
otvaranjem reprezentativne etnografske zbirke, 
te likovne izložbe slika Vladimira Provči iz Matu-
lja kod Rijeke i izložbe reprodukcija slika Tarasa 
Ševčenka. Izložbe su postavljene u „protočnom“ 
prostoru, tako da su ih, uz mještane, tijekom 
dana i večeri vidjeli svi sudionici manifestacije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renomirana ženska pjevačka skupina mikluševačkog KPD „Jakim Govlja“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Već standardno – odlična posjećenost mikluševačke manifestacije 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Hajduk, Vladimir i Verica Provči 
Spomenuta izložba predstavljanja slikarskog opusa Tarasa 

Ševčenka nije bila planirana ali je, zahvaljujući susretljivosti 
predsjedništva KUD-a „Jakim Govlja“, odnosno predsjednika 
Miroslava Hajduka, i naknadni prijedlog zahvalno prihvaćen. 

grafijama, u cijelosti je došao do izražaja, mladalački polet 
plesača i puni kolorit narodnih nošnji, a i pjevači nisu zaostajali. 

U večernjem koncertu rusinskih pjesama nastupili su izvožači 
iz Osijeka, Vukovara, Petrovaca i  Mikluševaca. Uz vokalne soliste, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksa Pavlešin daje uvodni sažetak o izložbi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izbor reprodukcija slika i dizajn postava izložbe dobili su brojne pohvale 
U poslijepodnevnom, glavnom dijelu programa manifestacije, 

pod nazivom „pozdrav ravnici“, nastupilo je deset kulturno-
umjetničkih društava, koja su pred oduševljenom publikom izveli 
birane dijelove svojih repertoara. U maštovito postavljenim koreo- 

duete i kvartete, koji su, uz glazbenu korektnost, pružili i vrlo 
nadahnutu interpretaciju, posebno se dojmila djevojačka pjevačka 
skupina iz Mikluševaca, kako izvedbom tako i repertoarom. 

Treba naglasiti i da je ukupna organizacija bila besprijekorna. # 

U VUKOVARU PREDSTAVLJEN SLIKARSKI OPUS TARASA ŠEVČENKA 
životopisa, te zanimljive usporedbe 
s drugim slikarima, uključujući nje-
govog  učitelja K. Brulova, a i Rem-
brandta, popratno predavanje je 
održao Aleksa Pavlešin. Kao mali 
dodatak, A.Pavlešin je nakon ove 
prezentacije, nazočnima prikazao i 
sažetak prezentacije velike ukrajin-
ske slikarice Katarine Bilokur. 

Zahvaljujući KPD-ima „Ivan 
Franko“ i „Osif KosteljniK“, o pre-
zentaciji su obaviješteni i na istu se 
odazvali brojni i Ukrajinci i Rusini. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.Pavlešin na prezentaciji 

Uz pohvale izložbi foto-reprodukcija izbora slika kojima je Ta-
ras Ševčenko predstavljen kao slikar, u Mikluševcima je ljetos sugeri-
rano da se ta izložba priredi i u Vukovaru. Tako je Društvo za ukrajin-
sku kulturu iz Zagreba, susretljivošću župnika o. Vladimira Magoča, 
25. rujna o.g., u društvenom prostoru gkt. crkve Krista Kralja, priredilo 
prezentaciju pod nazivom „Taras Ševčenko – Rembrandt Ukrajine“.  

Prezentacija, upriličena povodom 150. obljetnice smrti T. 
Ševčenka - slikarskog i književnog velikana, začetnika ukrajinske 
književnosti, te prijenosa njegovih posmrtnih ostataka u Ukrajinu, 
uz izložbu njegovih likovnih reprodukcija, obuhvaćala je i projekci-
ju izbora slajdova, oko 80 (od oko 460) njegovih slika, reprezenta-
tivnih kako umjetnički, tako i tematikom, stilom i tehnikom slikanja. 

O Ševčenkovom slikarskom opusu, uz elemente iz njegovog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uz prezentaciju, posjetitelji su sa zanimanjem razgledali izložbu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sam župnik je bio ugodno iznenađen dobrim odazivom publike 
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PRIMANJE POVODOM 20. OBLJETNICE NEOVISNOSTI UKRAJINE 
Veleposlanstvo Ukrajine u Republici 

Hrvatskoj priredilo je svečano primanje 
povodom jubileja 20. obljetnice neovisnosti 
Ukrajine. Na primanju, održanom 6. rujna 
2011. u zagrebačkom renomiranom hotelu 
„Antunović“, bili su predstavnici Vlade RH, 
saborski zastupnici,  predstavnici organa 
središnje i regionalne izvršne vlasti, znan-
stvenih i kulturnih institucija, religijskih 
institucija, medija javnog informiranja, te 
ukrajinske i drugih nacionalnih manjina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nj.E. Oleksandr Levčenko 

tog povijesnog datuma, prije 20 godina, 
počela novu etapu u svojoj povijesti, kada 
je, ostvarivši iskonsku težnju za neovisno-
šću, spremno preuzela odgovornost za 
svoju budućnost. U tom kontekstu je nag-
lasio i europsku orijentaciju Ukrajine, pod-
sjetivši da se ona, iako treća nuklearna sila 
u svijetu, odrekla nuklearnog naoružanja, 
te da provodi gospodarske i društvene 
reforme težeći boljitku svoga naroda. Nije 
propustio naglasiti povijesnu povezanost 

 
 
 
 
 
 

Brojni uzvanici su sa zanimanjem slušali prigodan pozdravni govor veleposlanika Ukrajine u RH Oleksandra Levčenka 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kaljina“ je ostvarila dojmljiv nastup unatoč neadekvatnoj akustičnosti prostora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Supružnici Meštrović s O.Levčenkom 
Na početku svečanosti nazočne je pozdravio i prigodnim se 

govorom obratio veleposlanik Ukrajine u RH Oleksandr Levčenko. 
Podsjetivši, da je 24 kolovoza o.g. Ukrajina svečano obilježila 20. 
obljetnicu proglašenja svoje neovisnosti, Nj.E. je rekao da je Ukrajina 

Hrvatske i Ukrajine, te da su se među prvima međusobno priznale. 
Primanje je glazbeno obogatila vokalna skupina KPD Rusina 

i Ukrajinaca „Kaljina“ iz Rijeke, koja je, uz pratnju B.Denisjuka na 
harmonici, oduševila nazočne s nekoliko ukrajinskih pjesama. # 

ЗНОВУ ЗГАДАНИЙ КИЇВСЬКО-ЗАГРЕБСЬКИЙ КАШТАН 
В Українській вулиці у Загребі 2001 р. посаджений каштан, 

якого принесено з Києва. Це було з нагоди 10-ї річниці неза-
лежності України й Хорватії, та їхнього взаємного визнання. 
Наступних років біля цього каштану, на згадку цих історичних 
подій, організовані принагідні святкування. Цей звичай остан-
ніх років занедбаний, але цього року оновлений. Свято відбу-
лося 24 вересня 2011 р. як День Української вулиці, а приуро-
чене відзначенню 20-ї річниці незалежності України і взаємного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокальна група т-ва «Карпати» з Липовлян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меморіальна дошка біля каштану 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таяна Седер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

З принагідною промовою присутніх привітав Й.Е. О. Левченко 
визнання України і Хорватії. Організаторами були КПТ русинів 
і українців Загребу, Хорватсько-українське товариство і Посо-
льство України в Хорватії, а фінансову підтримку надала Рада 
з питань національних меншини РХ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Між присутніми у значній кількості були загребські українці 
До присутніх промовами звернулись пани С.Бурда, 

М.Кірінчич, Б.Шімлеша, Ль.Квесич-Цанич та Й.Е. О.Левченко. 
В мистецькій програмі взяли участь вокальна група КПТУ 

«Карпати» з Липовлян, вокална солістка Т.Седер у супроводі 
Д.Петравич на синтезаторі, та декламатор Ж.Жужич. # 
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KRIŽEVAČKI KONCERT ZAKARPATSKOG NARODNOG ZBORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U sredini: župnik  o. Mihajlo  Simonović, dirigentica Natalija Petij-Potapčuk i Vladimir Provči 
češke, rumunjske, njemačke i ruske. Zahvaljujući svojim 85-oro vrsnih akademskih glaz-
benih i baletnih umjetnika, te rukovoditeljici i glavnoj dirigentici Nataliji Petij-Potapčuk i ba-
let-majstorici Klari Balog, ovaj kolektiv ostvaruje brojna gostovanja u Ukrajini i inozemstvu. # 

Zacijelo jedan od vrjednijih pothvata 
u nizu uspješnih aktivnosti KP Rusina i 
Ukrajinaca „Rušnjak“ iz Rijeke, čiji je po-
kretački duh Vladimir Provči, je organizi-
ranje gostovanja Zasluženog akadem-
skog Zakarpatskog narodnog zbora iz 
Užgoroda (Ukrajina). Pod ovim nazivom 
razumijeva se ansambl koji se sastoji od 
zbora, orkestra i plesne skupine. 

Gostujući ove godine u Hrvatskoj, 
povodom 20. obljetnice neovisnosti Uk-
rajine, zbor je nastupio u „Filodrammati-
ci“ u Rijeci 9. rujna s operom „Večorneci“ 
(sijelo, s ukrajinskim narodnim pjesma-
ma i igrama), te 10. rujna s opernim ari-
jama. Narednog dana održao je koncert 
sakralnih pjesama u grkokatoličkoj kate-
dralnoj crkvi Presvetog Trojstva u Kri-
ževcima. Za ovakvu prigodu, akustički i 
vizualno vrhunski ambijent dao je mogu-
ćnost zboru i solistima interpretirati puni 
suzvuk duhovnih kompozicija koji je slu-
šateljima, uz glazbeno-estetski, kadšto 
pružao i mistični ugođaj. 

Zasluženi akademski Zakarpatski 
narodni zbor osnovan je 1945. god. u 
Užgorodu, kao prvi profesionalni zbor u 
povijesti Zakarpaća. On je jedini profesi-
onalni zbor u Ukrajini koji, uz ukrajinske, 
popularizira i obogaćuje narodne pjesme 
i igre i nacionalnih manjina koje odavno 
žive u Zakarpaću  -  slovačke, mađarske,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlična posjećenost, unatoč sinoćnjem izvrsnom koncertu mjesnog katedralnog zbora 

ДЕВ’ЯТИНСЬКА МАНІФЕСТАЦІЯ  
«ЧЕРВОНА КАЛИНА» 

ПРНЯВОРСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МАЛА ЄВРОПА»  

В неділю, 3 липня 2011 р., в невеличкому боснійському селі 
Дев’ятина, де 130-ть років тому прибули українські поселенці з Галичи-
ни, відбувся ІХ міжнародний огляд української культурно-мистецької 
творчості «Червона калина». Організаторами маніфестації були КПТУ 
«Т.Шевченко» з Баня Луки у співпраці з КПТ «Козак» з м. Лакташи, Ту-
ристичної організації та Мерії м. Лакташи, а також і м. Баня Луки та Мі-
ністерства культури Республіки Сербської.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. С.Стичинська керує хором КПТ «Україна» зі Славонського Броду 
Після літургії в церкві Успіня Пресвятої Богородиці, почалася зга-

дана маніфестація, котру святково відкрила пані Оксана Драмарецька – 
завідуюча Відділення Посольства в Боснії і Герцеговині. 

В програмі взяли участь шість колективів з Боснії, два з Хорватії, та 
один колектив з Воєводини (Сербія). Після багатої програми організо-
ваний спільний полуденок та спілкування під звуками української музи-
ки. Кількість українського населення, в останніх 20-ти років, тут значно 
зменшилася, і тому, за традицією, була це нагода для зустрічей людей 
тутешнього походження, а котрі тепер розпорошені по різних країнах. # 

У невеличкому боснійському місті Прнявор, де 
живе і понад десять нацменшин, між котрими і укра-
їнці, в суботу, 2 липня 2011 р. відбувся ІІ фестиваль 
під назвою «Мала Європа». Був це огляд культурної 
творчості де, крім насиченої програми танців і пісень 
тутешніх нацменшин, були встановлені і пульти з 
принагідною експозицією вишивок і виробів, та 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ш.Бороденько, О.Драмарецька, О.Оборський і С.Гаврелюк 
специфічні страви з кулінарських скарбниць. 

В програмі взяли участь 14 колективів з п’яти 
країн, та колективи нацменшин з цього краю. Перед 
програмою всі (біля 500) учасники пройшли в дефі-
ле головною вулицею міста, а підчас дефіле грома-
дяни вітали гучними оплесками.  

Всі відповідні керівники, як з управи міста так і 
серед нацменшин, згоджуються в думці, що цей фе-
стиваль мав би в Прняворі стати традицією. # 
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Ukrajinsko-hrvatski koncert u „Lisinskom“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kraju, publika je dugim zdušnim aplauzom zahvalila sudionicima vrhunskog programa 

U maloj dvorani KD Lisinski u Zagrebu, 
30.06.2011. priređen je, kako je pisalo u 
pozivnicama, hrvatsko-ukrajinski koncert 
povodom 20. obljetnice neovisnosti Ukrajine. 
U početnoj najavi voditelji, dr.sc. Jevgenij 
Paščenko je spomenuo i 20. obljetnicu neo-
visnosti RH, no, kao ni u pozivnici, tako i u 
najavi nije naznačeno tko je organizator 
ovog, kako po sudionicima, tako i po koncep-
tu, izboru raznovrsnog sadržaja i inspirirano-
šću njegovih izvođača, svake hvale vrijedan 
koncert. Iako je organizator, udruga Hrvats-
ko-ukrajinska suradnja (HORUS, predsjednik 
dr. J.Paščenko), galantno počastila posjetite-
lje besplatnim ulaznicama, što je za ovako 
visoku organizacijsku i umjetničku razinu 
programa rjeđi slučaj, kao da je samozatajno 
htio ostati anoniman. Slučajan propust, što li 
– pa liči na rabotu „da se Vlaji ne dosjete“. 

U svakom slučaju, dr. Paščeko zaslužuje 
čestitke za organizaciju i inventivnost, jer je 
program obilovao neočekivanim nestandar-
dnim ugodnim momentima koji su, uz prateći 
visoki renome umjetnika, stvorili jednu ležer-
nu i prisnu komunikaciju publike sa zbiva-
njem na sceni. Tako, bilo je vrlo zanimljivo 
čuti anegdotalnu pripovijest primadone Nelli 
Manuilenko kako se u ratno vrijeme odlučila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Nelli Manuilenko i Terezija Kusanović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvijek dopadljivog stila – Lidija Bajuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrsni voditelji dr.sc. Tetjana Fuderer  
i dr.sc  Jevgenij Paščenko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za ovako kvalitetan, bogat i raznovrstan program očekivao bi se veći interes publike 

doći u Hrvatsku, nadalje, razgovor s Dub-
ravkom Sidorom koji je potom recitirao, o 
iznenađujućim sličnostima hrvatskih i ukra-
jinskih dječjih uspavanki o čemu je govorila 
i primjere otpjevala Vesna Mattana, o mo-
gućim ukrajinskim korijenima kantautorice 
Lidije Bajuk i njena razmatranja o sličnosti 
međimurske i ukrajinske narodne glazbe …  

U programu su nastupili i Terezija Ku-
sanović (mezzosopran), Tea Slavica (sop-
ran), Mario Krnić (bariton), Anton Kirylov 
(violina), Ljudmila Šumarova (glasovir), 
Džordž Stanču (balet) te Ivana Bojanić 
(suvremeni ples), a izvedena su glazbena 
djela Maskagnia, Bacha, Verdija, Ponchi-
nellia, D.Pejačević, Straussa, Griga, Of-
fenbacha, Webera i drugih.  

Ipak, odaziv publike mogao je biti i bolji. 

BOGAT IZBOR MOGUĆNOSTI БАГАТИЙ ВИБIР МОЖЛИВОСТЕЙ 
Biraj! 
Malo nas je, ali nudimo velike mo-

gućnosti izbora. 
Glede ove stvari, tvoja odluka je vrlo 

važna. 
Učini to slobodno, po savjesti i s 

voljom. 
Po želji – provjeravaj, percipiraj i 

kušaj. 
Neka te ne brine što je, bez obzira 

na formu i farbu, „okus“ skoro isti – to ti 
se tek čini. 

Glede trajnosti – vijek ovoga je dulji 
od tvoga. 

Neka te ne brine cijena! 
Otplata kamata bit će postupna, a 

glavnice – dugo potom (čak je mogu-
će da će to otplaćivati i tvoji potomci). 

 Вибирай! 
Нас мало, але все таки подаємо 

багато можливостей вибору. 
Щодо цієї справи, твоє рішення 

дуже важливе! 
Зроби це вільно, по-совісті та з 

охотою! 
Якщо бажаєш – перевіряй, усві-

домлюй  та смакуй. 
Нехай тебе не турбує, що, без 

огляду на форму й фарбу, „смак“ 
майже однаковий – то лиш  здається. 
Щодо тривкості – вік цього понад 

твого. 
Не журися ціною! 
Сплата лихви буде поступова, а 

основи – набагато пізніше (можливо, 
що це віддаватимуть і твої нащадки). 
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BITKA KOD HOTYNA 
Sažetak, povodom 390. obljetnice bitke kod Hotyna 

Poslije poraza poljske vojske pod Cecorom 1620. godine i tatarskog napada na Po-
dilja, sultan Osman II stvorio je plan osvajanja Ukrajine, Poljske, a vremenom i Centralne 
Europe. Protiv 250.000 turaka i 210.000 tatara stajalo je tek 87.000 poljskih vojnika. Zato 
je Poljska za saveznike pozvala ukrajinske kozake, ponudivši im razna prava i privilegije. 

Pod vodstvom hetmana Petra Zahajdačnog oko 44.000 kozaka pridružilo se poljsko-
litovskoj vojsci, koja se pod zapovjedništvom vojvode Jana Karolja Hodkevyča postavila 
u povoljne obrambene položaje na platou pod Hotynom.  

U vrijeme bitke pod Hotynom turci su devet puta poduzimali velike ofenzivne opera-
cije protiv zaporožaca, no oni su ih uspješno odbijali. Glavne učinke u obrani imalo je 
pješaštvo i topništvo, tako da je poljsko konjaništvo slabo dolazilo do izražaja. Posebno 
je bila uspješna kozačka taktika „noćnog ratovanja“ u kojoj su turci bili bespomoćni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Józef Brandt (1841-1915): Bitka kod Hotyna 1621.; ulje na platnu 190x337 cm (1867.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turski sultan Osman II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jan Karolj Hodkevyč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ataman Petar Zahajdačnyj 
Pod Hotinom je turska armija trpjela velike gubitke (oko 80.000 vojnika), a zbog us-

pješnih akcija kozačkog brodovlja na moru, trpjela je i opskrba. Zato je turska vojska bila 
demoralizirana, izgladnjena, a pojavilo se i dezerterstvo. Na kraju se njeno zapovjedniš-
tvo odlučilo na potpisivanje tursko-poljskog Hotinskog mirovnog sporazuma. 

Povijesni i geopolitički značaj hotinske bitke je taj što je 1621. god. na tim prostorima 
zaustavljena ogromna turska armija i otklonjeni su njeni planovi za osvajanjem Europe, 
te oslabljeno osmanlijsko carstvo i ojačana borba slavenskih i arapskih naroda protiv 
ovog osvajača. Jedan od rezultata je i pobuna turskih janjičara koji su ubili Osmana II. # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kamjanec podiljskyj“ – dobro očuvana utvrda na obali Dnjestra kod Hotyna 
Priređeno iz materijala Wikipedije i web-stranice Veleposlanstva Ukrajine u RH 

„OSMAN“ 
IVANA DŽIVA GUNDULIĆA 
Crtica, povodom 185. obljetnice tis-
kanja prvog izdanja u Dubrovniku i 

390. obljetnice bitke kod Hotyna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan (Dživo) Gundulić 1589-1638 

(Usputna zanimljivost: Sa slike iz 1622. god. 
vidljivo je da  Gundulić nije nosio rubac već 
kravatu. To bi značilo da se u Dubrovniku krava-
ta nosila oko pol stoljeća ranije nego na francus-
kom dvoru (portret Luja XIV krajem XVI st.). 
 

Ivan Gundulić stekao je književnu slavu 
još za života, a u preporodno je doba do-
bio i do danas sačuvao status kanonskoga 
pisca starije hrvatske književnosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U djelu su, uz određene odmake od te-
me, opjevani događaji vezani uz život, vla-
davinu i smrt turskog sultana Osmana II. 

Gundulićevim se rukopisom koristio Ni-
kola Ohmučević koji ga je prepisao te je 
njegov prijepis danas najstariji poznati 
rukopis Osmana, budući da se Gundulićev 
autograf nije sačuvao. 

Prvo izdanje Osmana tiskano je u Dub-
rovniku 1826. godine s dopunom Pijerka 
Sorkočevića. #        (Iz materijala Wikipedije) 
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СПОГАДИ 3 НАГОДИ 100-ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ О. ЙОСИФА МЕЛЕНЮКА 

Отець Йосиф Меленюк народився 21 травня 1911 року в 
Шумечу, філіал парафії Каніжа в Славонії, в сім’ї батька Івана й 
мами Теодори - з роду Сушко. Початкову школу Йосиф закінчив 
в рідному селі, а класичну гімназію - в Загребі, як семінарист 
греко-католицької семінарії. Богослов’я вивчав чотири роки у 
Львові, а п'ятий рік закінчив і здобув диплом, по латинського 
обряді, в Загребі на Католицькому богословському факультеті. 

28 серпня 1935 року одружився з Марією Гумінілович з Га-
личини. На священика був висвячений у Львові 19 жовтня 1935 
року єпископом-помічником Никитою Будкою. 

О. Йосиф душпастирську діяльність розпочав, як співробітник 
на парафії в Сошіцах у Жумберку, де перебував від 15 листопа-
да 1935 до 1 березня 1937 року. Опісля, до 1 грудня О. Йосиф 

була збудована.Її, 30 серпня 1953 року, урочисто благословив 
декан і липовлянський парох о. Богдан Мизь у присутності о. 
Олександра Біляка, пароха з Дервенти, а також багатьох наших 
вірних і мешканців довколишніх сіл. 

Завдяки своїй відвазі і працьовитості о. Йосиф подбав про 
все необхідне для будови церкви. Дякуючи умінню добре спів-
працювати з людьми, він зміг успішно виконати таке велике діло 
на славу Божу. Тим самим отець здобув повагу і довір'я своїх 
парафіян, розгорнув багате релігійне життя на парафії. Після 
землетрусу 1962 року у Сибіню був сильно пошкоджений пара-
фіяльний будинок, і о. Меленюк доклав неабияких зусиль, щоб 
збудувати тут новий і більший дім для парафії, у якому розмістив 
і каплицю. 

душпастирську діяльність 
розпочав як співробітник на 
парафії в Сошіцах у Жумбер-
ку, де перебував від 15 лис-
топада 1935 до 1 березня 
1937 року. Опісля, до 1 груд-
ня 1938 року, був парохом на 
парафії Печно в Жумберку. З 
Жумберку був переміщений 
на парафію в Ґосподжінці у 
Бачці. Тут о. Меленюк вико-
нував обов'язки пароха до 1 
березня 1942 року, тобто до 
часу, поки його звідти прогна-
ла угорська окупаційна влада, 
так що він з дружиною і трьо-
ма малими дітьми без жодних 
речей був змушений утікати, 
човном переплисти Дунай, 
щоб дістатись до Хорватії. 
Ситуація була зовсім нелегка. 
Отець коротко зупинився в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о. Йосиф Меленюк зі сім’єю (Шумече 1942. р.) 

Отець Йосиф Меленюк 
1966 року був призначений 
деканом Славонського дека-
нату. А коли 1968 року о. 
Роман Мизь був переміще-
ний з Липовлян до Нового 
Саду, о. Йосиф кілька місяців 
доїжджав обслуговувати і 
липовлянську парафію. Він 
був ревним священиком, 
який совісно виконував свої 
душпастирські обов'язки у 
розлогій Сібіньській парафії з 
декількома філіалами: Буко-
влє, Славонський Брод, 
Маґіч Мала, Одворці та інші, 
а також регулярно відправ-
ляв богослужіння і в Ґорніх 
Андрієвцях. 

Та 16 вересня 1969 року 
несподівано обірвалося 
життя ревного душпастиря:  

Шумечю, а потім відправився до Крижевців, де чекав на по-
дальші розпорядження Ординаріяту. Від 1 грудня 1942 року 
Ординаріят Крижевецької єпархії, своїм рішенням, іменував о. 
Йосифа Меленюка парохом на парафії у Вояковцу, куди він з 
родиною і переселився. Та парафія була православна, але вірні 
приєдналися до нашої Крижевецької єпархії. Люди о. Йосифа тут 
добре прийняли і поважали. Він душпастирював у Вояковцу до 
1945 року, хоч уже відчувалися непевність і неспокій через повс-
танців. Тут о. Йосиф пережив велику неприємність, коли німецькі 
вояки хотіли його розстріляти, та, на щастя, в останню хвилину 
його визволили. Після того о. Йосиф з родиною переїхав до 
Ткалцю, де певний час виконував обов'язки управителя маєтку 
Крижевецької єпархії, а потім переселився до Крижевців, де 
перебував до 15 травня 1946 року. 

Невдовзі, 25 травня 1946 року, рішенням Ординаріяту Кри-
жевецької єпархії о. Йосиф був іменований парохом у парафії 
Бачинці у Сріємі, де був душпастирем до березня 1952 року. 
Наступним місцем його священичого служіння був Сібінь, куди 
переселився 5 березня 1952 і служив тут до 1969 року. Йому як 
пароху в Сибіню вдалося те, що не вдалося жодному іншому 
священику у часі комуністичного режиму - збудувати парафіяль-
ну церкву в Ґорніх Андрієвцях біля Сибіню. Збудована церква 
посвячена у 1953 році і присвячена Успіню Пресвятої Богороди-
ці. Як відомо, 1903 року тут була наша церківця, але була в руй-
нівному стані, і неможливо було в ній відправляти богослужіння. 
Єдиним рішенням було її звалити і на тому місці збудувати нову 
церкву. Парох о. Меленюк взявся до роботи, і завдяки підтримці і 
фінансовій допомозі мешканців та наших парафіян, які і самі 
добровільно працювали на будівництві, церква за короткий час  

о. Йосиф, повертаючись на мотоциклі зі Славонського Броду до 
Сибіню, загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Неочікувана 
смерть захопила отця на 58-ому році життя і 34-ому році свяще-
ничого служіння. 

Священичий похорон відбувся після відправи заупокійної 
Служби Божої у римо-католицькій церкві у Славонському Броді 
опівдні 18 вересня 1969року. О. Йосиф похований на кладовищі 
Св. Лаврентія у Славонському Броді у присутності численних 
греко-католицьких священиків із Славонії, Бачки, Срієму і Боснії, 
яких очолював монсеньйор, почесний канонік і вікар о. Григорій 
Біляк, великої кількості римо-католицьких священиків, родини 
покійного, сестер-монахинь, багатьох вірних й мешканців Славо-
нського Броду та околиць, які прийшли велично вшанувати па-
м'ять свого духовного батька о. Йосифа Меленюка, який пере-
йшов до вічності. 

Вкінці слід наголосити, що покійний о. Йосиф Меленюк був 
першим священиком із Славонії (парафія Каніжа, філіал Шуме-
чє), який закінчив богословські студії і став священиком Криже-
вецької єпархії. 

Його вірна супутниця, дружина, паніматка Марія померла 10 
березня 2007 року і похована біля нього на кладовищі у Славо-
нському Броді. 

До цих спогадів і вшанування пам'яті о. Йосифа долучають-
ся діти з онуками, зяті, невістка, родина покійного, наші вірні з 
парафій Сібінь і Каніжа, філіалу Шумечє, рідного села о. Меле-
нюка, де буде відправлена за нього заупокійна Служба Божа і 
панахида, а в Славонському Броді, де спочивають покійні, по-
кладуть квіти і запалять на гробі свічку. # 

Підготував дипл. інженер Роман Біляк 
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POGREB VLADIKE  
SLAVOMIRA MIKLOVŠA 

ПОХОРОН ВЛАДИКИ 
СЛАВОМИРА МІКЛОВША 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogrebnu liturgiju i obrede 
služili su vladike Đ. Džužar i 
N. Kekić,  te kardinal J. Bo-
zanić i apostolski nuncij O. 

Antonioni 

Похоронну літургію і обря-
ди правили владики Г.Джу-
джар і Н.Кекич, та  карди-
нал Й.Бозанич і апост. нун-

цій О.Антоніні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na pogrebu je bilo nazočno 
11 vladika (obaju obreda), 

oko 60 svećenika, vladikina 
rodbina, časne sestre, te 

brojni vjernici među kojima i 
pripadnici fokularina 

На похороні були присутні 
11 владик (обидва обряди), 
біля 60 священиків, влади-
кова рідня, монахині та чи-
сленні віруючі, між котрими 

і фокуларини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S pokojnim vladikom Slavo-
mirom Miklovšem, u ovu kriptu 
su preneseni i posmrtni os-
tatci vladika Dionizija Njaradi, 
Gabrijela Bukatka, Joakima 
Segedija i Joakima Herbuta 

З покійним владикою Сла-
вомиром Микловшем, до 
нової крипти перепоховані 
владики Діонізій Няраді, Га-
вриїл Букатко, Йоакім Се-

ґеді і Йоакім Хербут 

U Ruskom Krsturu u Vojvodini 
pokopan je 23. srpnja umirovljeni 
28. marčansko-križevački ili 12. 
križevački biskup Slavomir Miklovš, 
koji je 21. srpnja umro u novosads-
koj bolnici. Sprovodnu liturgiju i ob-
rede u grkokatoličkoj katedrali Sv. 
Nikole vodio je apostolski egzarh 
za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori 
biskup Đuro Džudžar, uz sudjelo-
vanje apostolskog nuncija u Re-
publici Srbiji nadbiskupa Orlanda 
Antoninija, zagrebačkog nadbisku-
pa kardinala Josipa Bozanića, be-
ogradskog nadbiskupa Stanislava 
Hočevara, srijemskoga biskupa 
Đure Gašparovića i subotičkoga 
Janoša Penzeša, skopskog bisku-
pa i egzarha za grkokatolike u Ma-
kedoniji Kire Stojanova, grkokato-
ličkih ordinarija iz Slovačke, nadbi-
skupa Jana Babiaka iz Prešova i 
biskupa Petera Rusnaka iz Bratis-
lave, te 60-tak svećenika istočnoga 
i zapadnog obreda, redovnica i 
brojnih vjernika. Nakon "posljed-
njeg cjelova" tj. oproštajnog ljublje-
nja križa uz pokojnikov odar, križe-
vački biskup Nikola Kekić ukratko 
je opisao životni, svećenički i bis-
kupski put biskupa Slavomira Mik-
lovša, posebno istaknuvši njegovu 
pastirsku skrb za grkokatoličke 
vjernike ne samo na području ne-
kadašnje Jugoslavije, nego i u Slo-
vačkoj i Ukrajini. Za vrijeme njego-
va upravljanja Križevačkom eparhi-
jom osnovana je župa u Slavon-
skom Brodu, te pastoralni centar za 
grkokatolike u Samoboru i u Jas-
trebarskom, a za svećenike svoje 
biskupije zaredio je 25 svećenika. 
Prigodne govore održali su i kardi-
nal Bozanić u ime HBK i Zagrebač-
ke mitropolije kojoj pripada Križe-
vačka biskupija; nuncij Antonini, 
koji je pročitao sućut državnog taj-
nika Svete Stolice kardinala Tarci-
sija Bertonea; nadbiskup Babiak, 
podsjetivši na nekadašnje dolaske 
pokojnog biskupa u Slovačku, Češ-
ku i Ukrajinu u doba komunističke 
strahovlade, kada nije bio dopušten 
ustroj crkvene hijerarhije, u kojima 
je redio svećenike za tamošnje gr-
kokatoličke vjernike; biskup Stoja-
nov, evociravši lik biskupa Miklovša 
kojemu je bio tajnik u Zagrebu; te 
ing. Nikola Hribar u ime Djela Mari-
jina u Hrvatskoj čiji je član i svesrd-
ni podupiratelj biskup Miklovš bio. 
Na kraju su svećenici ponijeli bis-
kupov lijes zajedno s još četiri lijesa 
iz katedralne kripte, u kojima su bili 
položeni grkokatolički biskupi: Dio-
nizije Njaradi, Gabrijel Bukatko, 
Joakim Segedi i Joakim Herbut, te 
ih sve položili u novosagrađenu 
kriptu u svetištu pored katedrale. # 

www.ika.hr/bilteni/bilten_30-2011 
Fotografije su iz lista „ Dzvony“, № 7-8, srpanj-kolovoz 2011. 
Autori fotografija:  M.Hornjak, M.Afić i „Foto studio Plančak“ 

В Руському Керестурі у Воєво-
дині 23 липня ц.р. похований 28-й 
марчансько-крижевецький тобто 12-й 
крижевецький владика на пенсії Сла-
вомир Мікловш, котрий 21 липня по-
мер у шпиталі у Новому Саді. Похо-
ронну літургію і обряди, у гкт. катед-
ралі Св. Николи служив апостольсь-
кий екзарх за греко-католики в Сербії 
і Чорногорії владика Георгий Джу-
джар, з участю апостольського нун-
ція Орланда Антоніні, загребського 
надбіскупа кардинала Йосипа Боза-
ніча, білгородського надбіскупа Ста-
ніслава Хочевара, сремського біску-
па Гюри Ґашпаровича і суботицького 
Яноша Пензеша, скопського владики 
і екзарха за греко-католики в Маке-
донії Кіри Стоянова, греко-
католицьких ординаріїв зі Словаччи-
ни, митрополита Яна Бабіяка з Пря-
шова і владики Петра Руснака з Бра-
тислави, та 60-ок священиків обид-
вох обрядів, монахинь, рідні покійно-
го владики та численних віруючих. 

Після прощального цілування 
хреста біля труни покійного владики, 
крижевецький владика Никола Кекич 
коротко згадав життєвий, священи-
чий та владичиський  шлях владики 
Славомира Мікловша, окремо наго-
лосивши його душпастирську опіку за 
віруючих греко-католиків, не лиш на 
території колишньої Югославії, а та-
кож і в Словаччині та Україні. Підчас 
його очолювання Крижевецької єпа-
рхії постановлене парафію в Славо-
нському броді, та пасторальний 
центр за греко-католики в Самоборі і 
Ястребарському, а за потреби своєї 
єпархії висвятив 25 священиків. При-
нагідні промови сказали і кардинал 
Бозанич, від імені ХБК й Загребської 
митрополії, якій підпадає Крижевець-
ка єпархія; нунцій Антоніні, котрий 
прочитав співчуття державного сек-
ретаря Святої Столиці кардинала 
Тарцісія Бертонеа; митрополит Ба-
бяк, згадавши колишні візити покій-
ного владики до Словаччини, Чехії та 
України в часи комуністичного режи-
му, коли не було дозволене постано-
влення церковної ієрархії, й тому 
владика там висвячував священиків 
для тамтешніх греко-католицьких ві-
руючих; владика Стоянов, пригадав-
ши постать владики Мікловша, кому  
він якийсь час в Загребі був секрета-
рем; та інж. Никола Хрібар від імені 
Діла Марії в Хорватії, чиїм членом і 
щирим опікуном був владика Мік-
ловш. На кінці, священики понесли 
біскупову труну, разом зі ще чотирь-
ма іншими трунами з кафедральної 
кріпти, де були поховані греко-католи-
цькі владики: Діонізій Няраді, Гавриїл 
Букатко, Йоакім Сеґеді і Йоакім Хер-
бут, та всіх поклали в новозбудовану 
крипту в каплиці біля катедрали. # 

З хорватської переклав А.П. 
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IN MEMORIAM  
KIR SLAVOMIR MIKLOVŠ (1934.-2011.) 

U četvrtak, 21. srpnja 2011., u 10;35 sati u bolnici u Novom Sadu 
preminuo je Msgr. Slavomir Miklovš, križevački vladika u miru. Za-
upokojna služba Božja služena je u subotu, 23. srpnja, u Đurđevu, a 
ukopni obred u katedrali sv. Nikole u Ruskom Krsturu. Posmrtno 
slovo između ostalih izrekao je i njegov nasljednik vladika Nikola 
Kekić. Po završetku obreda zemni ostaci pokojnog vladike Slavomira 
položeni su u novosagrađenu kriptu. 

Vladika Slavomir rođen je 16. svibnja 1934. u Đurđevu u obrtnič-
koj obitelji Simeona i Veruna rod. Gnip. Kršten je i miropomazan u 
tamošnjoj grkokatoličkoj crkvi Rođenja presvete Bogorodice. 

Штварток, 21. юлия 2011., на 10,35 годзин у шпиталю у Но-
вим Садзе умар мсґр. Славомир Микловш, крижевски владика у 
миру. Заупокойна служба Божа служена всоботу, 23. юлия у 
Дюрдьове, а хованє було у катедрали св. Миколая у Руским 
Керестуре. На хованю бешедовал, медзи иншима, и його нашлї-
днїк владика Никола Кекич. По законченю обряду труна владики 
Славомира положена до новозбудованей крипти.  

Владика Славомир народзени 16. мая 1934. року у Дюрдьове у 
ремесельнїцкей фамелиї Сими и Веруни родз. Ґнип. Кресцени є у 
дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви Родзеня пресвятей Богородици.  

Dječje godine proveo je sa sestrama Mela-
nijom, Anom, Amalijom, Natalijom i Jelenom. 
Po završenoj osmogodišnjoj školi u Đurđevu, 
poslan je u Interdijecezansko sjemenište u 
Rijeku, gdje je završio šest razreda klasične 
gimnazije. Nakon što su komunističke vlasti 
zatvorile ovo sjemenište, 7. i 8. razred gimna-
zije nastavio je u Pazinskom sjemeništu. Po 
položenoj maturi 1957. primljen je za bogoslo-
va Križevačke eparhije i dolazi u Zagreb u 
Grkokatoličko sjemenište i tu od 1958. do 
1964. studira na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu. Križevački biskup Gabrijel Bukatko 
rukopoložio ga je za svećenika 7. srpnja 1964. 
u župnoj crkvi u Đurđevu. Prva mu je služba 
bila u Ruskom Krsturu, gdje je četiri godine bio 
kapelan, a zatim nekoliko mjeseci privremeni 
upravitelj župe Vukovar. Godine 1969. imeno-
van je duhovni kom bogoslova u Grkokatolič-
kom sjemeništu u Zagrebu. Uz ovu službu vršio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kir Slavomir Miklovš 1934.-2011. 

Дзецинство препровадзел зоз шестрами 
Амалу, Наталию, Меланию, Ганчу и Гелену. 
По законченю основней школи у Дюрдьове, 
пошол до Интердиєцезанского семинару до 
Риєки, дзе закончел шейсц класи класичней 
ґимназиї. З оглядом же комунистични влас-
ци заварли тот семинар, 7. и 8. класу ґим-
назиї предлужел у Пазинским семинару. 
Року 1957., по положеней матури, прияти є 
за богослова Крижевского владичества и 
приходзи до Заґребу до Грекокатолїцкого 
семинару и ту од1958 по 1964. студира на 
Католїцким богословним факултету. Криже-
вски владика Гавриїл Букатко пошвецел го 
за священїка 7. юлия 1964. року у Дюрдьо-
ве. Першу службу одслужел у Руским Кере-
стуре, дзе бул штири роки капелан, а потим 
даскельо мешаци дочасови управитель 
парохиї у Вуковаре. Року 1969. меновани є 
за духовнїка богословох у Грекокатолїцким 

je i službu ravnatelja računskog ureda Križevačke eparhije, kan-
celara te eparhijskog ekonoma. 

Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 22. siječnja 1983. križe-
vačkim biskupom. Biskupsko posvećenje primio je na blagdan 
Blagovijesti, 25. ožujka 1983., u crkvi sv. Nikole u Ruskom Krsturu 
po nadbiskupu Miroslavu Marusinu, tajniku Kongregacije za Istoč-
ne Crkve, uz suposvetitelje biskupe Joakima Segedija i Joakima 
Herbuta. Njegovo ustoličenje, kao 28. po redu marčansko-
križevačkoga, odnosno 12. po redu križevačkoga biskupa, na 
blagdan Svete Trojice, 23. svibnja 1983. u križevačkoj katedrali 
izvršio je zagrebački nadbiskup i metropolit kardinal Franjo Kuha-
rić. Navršivši 75 godina života, vladika Slavomir umirovljen je 
2009. godine. 

Biskupsku službu križevačkoga biskupa Slavomira možemo 
podijeliti na tri razdoblja. Prvih godina službeno je pohađao sve 
župe svoje Križevačke eparhije u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i 
Hercegovini te u Srbiji (Vojvodini) i tako pobliže upoznavao du-
hovno i materijalno stanje župa. Drugo razdoblje bilo je najteže - 
vrijeme ratova na ovim prostorima kada mu je bilo otežano poha-
đanje župa, posebice onih u Bosni. Treće razdoblje bilo je ono 
poslijeratno kad su nastale nove države. Prva briga bila mu je 
kako obnoviti porušene i oštećene crkvene objekte. Nadalje, 
odlukom Svete Stolice grkokatolici u Makedoniji izdvojeni su 
2001. iz Križevačke eparhije i za njih je osnovan apostolski eg-
zarhat, a 2003. i grkokatolici u Srbiji i Crnoj Gori također su dobili 
svoj egzarhat. 

U 26 godina biskupske službe vladika Slavomir rukopoložio je 
26 svećenika za Križevačku i preko 30 za Prešovsku eparhiju (u 
Slovačkoj). Osnovao je župu u Slavonskom Brodu i pastoralne 
centre za grkokatolike u Samoboru i Jastrebarskom. Za njegova 
biskupovanja obnovljeni su vanjski dijelovi križevačke katedrale 
(sredstvima Ministarstva kulture) i biskupske rezidencije (biskupij-
skim sredstvima). Bio je također pokrovitelj Odjela za kršćanski 
istok Instituta za ekumensku teologiju i dijalog KBF-a u Zagrebu, 
od njegova osnutka 1987. godine.)  

Vječnaja jemu pamjat! 

семинару у Заґребу. Коло тей служби окончовал и службу директо-
ра рахункового уряду Крижевскей епархиї, канцелара и епархийно-
го економа. 

Папа Иван Павло ІІ. меновал го 22. януара 1983. року за криже-
вского владику. Владическе пошвеценє приял на швето Благови-
щеня 25. марца 1983. року у церкви св. Миколая у Руским Кересту-
ре од надвладики Мирослава Марусина, секретара Конґреґациї за 
Восточни Церкви, зоз сопошветителями владиками Йоакимом Се-
ґедийом и Йоакимом Гербутом. Його менованє, як 28.-го по шоре 
марчанско-крижевского, односно 12.-го по шоре крижевского влади-
ки на швето Святей Тройци, 23. мая 1983. року у крижевскей катед-
рали окончел заґребски надвладика и митрополит кардинал Франьо 
Кухарич. Кед наполнєл 75 роки живота, владика Славомир пензио-
новани 2009. Року.  

Владическе служенє крижевского владики Славомира можеме 
подзелїц на три часци. Перших рокох службово обиходзел шицки 
парохиї свойого Крижевского владичества у Словениї, Горватскей, 
Босни и Герцеґовини, Сербиї (Войводини), Македониї и так блїжей 
упознавал духовни и материялни стан парохийох. Други период бул 
найчежши – час войнох на тих просторох кед му було очежане 
обиходзенє парохийох, окреме гевтих у Босней. Треци период бул 
гевтот повойнови кед настали нови держави. Перша бриґа му була 
як обновиц поваляни и очкодовани церковни обєкти. Далєй, зоз 
ришеньом Ватикану грекокатолїки у Македониї видвоєни 2001. року 
зоз Крижевского владичества и за нїх основани апостолски еґзар-
хат, а 2003. року и грекокатолїки у Сербиї и Чарней Гори тиж до-
стали свой еґзархат. 

През 26 роки владичества владика Славомир пошвецел 26 па-
ноцох за Крижевску и прейґ 30 за Пряшовску епархию (у Словац-
кей). Основал парохию у Славонским Броду и пасторални центри 
за грекокатолїкох у Самобору и Ястребарским. Под час його влади-
чества обновени вонкашнї часци крижевскей катедрали (средства 
Министерства култури) и владическей резиденциї (владически 
средства). Бул тиж и покровитель Оддзелєня за християнски восток 
Институту за екуменску теолоґию и диялоґ КБФ-у у Заґребу, од його 
снованя 1987. року)  Вичная му памят! 

Izvornik na hrvatskom je iz lista gkt. župe Sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu  //  На руски перекладла О.Т.Д. 
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20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ЗДОБУТКИ ТА ПОРАЗКИ 
Ірина Славінська, Українська правда – Життя, 23.08.2011 

(Цитати вибрані редактором Нашої газети) 
 
24 серпня - День незалежності України. "Українська пра-

вда. Життя" продовжує збирати підсумки двадцяти років 
незалежності. 

Чого країна досягнула за дві декади свого існування? Са-
ме час поставити собі це запитання і почути приємні чи не 
надто приємні відповіді.

Українські письменники та інтелектуали розповіли 
"Українській правді. Життя" про свої підсумки життя про-
тягом 1991-2011 років. Що сталося за цей час із країною та 
з ними самими?

Юрій Андрухович (письменник) 
20 років української незалежності - це в цілому досить 

сумний, хоч і повчальний підсумок. Нікуди не подінешся від 
враження, що не тільки "не вдалось", але й дедалі більше "не 
вдається".  

Те, що "не вдавалося" на початку, можна було ще зрозумі-
ти й терпляче пояснювати собі самим надто сильною інерцією 
совка. І ми, в тому числі я, так це розуміли й так собі поясню-
вали. Дерево, мовляв, мусить вирости. Мойсей, мовляв, во-
див свій народ 40 років. Ну, і так далі. 

Але те, що десь приблизно починаючи з 2006 року, "не 
вдається" дедалі більше, "не вдається" ганебно, скандально і 
жалюгідно, тепер залишається пояснювати хіба що цілком 
абсурдним фізичним явищем - нібито з часом інерція совка не 
слабшає, а посилюється. 

Зрозуміло, що такого не буває. Тобто слід шукати іншого 
пояснення. Можливо, про ніяку інерцію взагалі не йдеться?  

Помилка в оцінюванні нашої ситуації, на мій погляд, у то-
му, що багатьом із нас настільки хотілося бачити Україну 
єдиною й неподільною, що ми напівсвідомо закривали очі на її 
жахливу нерівномірність. Бо якщо в одних реґіонах Україна і 
справді досить швидко ставала з радянської пострадянською, 
то в інших того радянського лише більшало.  

Умовно кажучи, в одних реґіонах переміг дикий капіталізм, 
а в інших дикий феодалізм.  

Це і спричинило ту обставину, що є визначальною для на-
шого нинішнього занепаду - в межах формально єдиного дер-
жавного утворення протягом 20 років виникли і все ще форму-
ються дві політичні нації з діаметрально протилежними погля-
дами не тільки на історію чи мовно-культурну орієнтацію, але й 
на власну ідентичність та шляхи до кращого майбутнього. 

І якщо відносно історії ще можна домовитися, проголоси-
вши на неї такий собі "мораторій", то стосовно майбутнього 
жодних мораторіїв бути не може, його слід творити тут і те-
пер, майбутнє на майбутнє не відкладають. 

Таким чином, Україна протягом 20 років розплачується 
можливістю свого розвитку за свою територіальну цілісність, 
причому радше формальну. Залишається сліпо вірити, що в 
цьому, можливо, є якийсь високий історичний сенс, у чому 
переконаються хіба що наші далекі і щасливі нащадки 

Про особисті ж підсумки лише таке: незалежній Україні я 
все-таки, попри все написане вище, вдячний. За те, що вона 
завжди випускала мене й завжди впускала назад. Отже, 20-
ліття, що минає, таки минає для мене недаремно: я багато 
мандрував. А що може бути краще і важливіше? 

Іван Андрусяк (письменник)
Усе набагато гірше, ніж хотілося б, але набагато краще, 

ніж могло би бути. 
Люко Дашвар (письменниця)

Головним, на мою думку, є те, що сам факт існування 
української державності не піддається сумнівам і ревізії. А що 
уже за 20 років у власній хаті зварили - так те і їмо. Не факт, 

що геть неїстівне. Не факт, що усі ми до того не причетні. 
Я особисто констатую тільки одне: мені усе те край необ-

хідно. Знати, що моя земля обнесена тином, який усім світом 
визнаний і тому ніхто його не повалить, аби мені тут своє 
вказувати. Отак. На рівні інстинктів, аж ніяк не геополітичних 
реалій. 

Віктор Неборак (письменник)
Наші досягнення стосуються переважно окремих проєктів 

(з олігархічними включно), а не держави в цілому. Середній 
вік життя сучасного українця - найпереконливіше цьому свід-
чення.  

За двадцять років незалежності нас вплутали в нові зале-
жності, які контролює якийсь квазі-феодальний режим зі сво-
єю налагодженою системою виплат, нагород і покарань. Якщо 
мої спостереження не надто далекі від дійсності, то невдовзі 
ми побачимо й інші вияви квазі-феодалізму - земельні між-
усобиці, народні бунти, нову гайдамаччину, привселюдні 
страти, прибуття зі Сходу теперішніх кочівників.  

Як поведуть себе за такого розвитку подій наші "князі"? 
Було б справжнім чудом, якби вони стали на захист землі 
Руської (тобто Української), а не пішли б збирати данину для 
нових господарів.  

Візит китайського лідера в Україну - подія першорядна. 
Так що, можливо, цілком на часі запровадити в наших загаль-
ноосвтніх школах якісь початкові курси з китайської мови, літе-
ратури, історії і культури. Бо впевнений, що саме у цій царині 
ми темні, як українська безмісячна ніч в похмуру погоду.  

Прийде нова дисциплінована робоча сила разом зі своїми 
наглядачами у кількостях, співмірних з населенням України, і 
як те населення буде спілкуватися з прибульцями? Часу ма-
ло, українських фахівців з китаїстики мало, і міністерство 
освіти вдає, що проблеми не існує.  

Андрій Портнов (історик, публіцист)
Оскільки я належу до покоління, яке пішло до школи ще в 

СРСР, а закінчувало її вже в незалежній Україні, а перші са-
мостійні кроки робило із середини 1990-х, мені здається, що 
незалежність України дала нам передусім можливість вільно 
подорожувати (нехай і долаючи абсурдні й принизливі візові 
перепони).  

Водночас, незалежна Україна для мого покоління науко-
вців-гуманітаріїв практично не створила адекватних можливо-
стей самореалізації в межах країни і професії. Саме тому 
більшість моїх колег вирішили реалізуватися або за кордо-
ном, або у прибутковіших, ніж наука, сферах. Відчуваю, що 
втрату оцього покоління гуманітаріїв Україна ще відчує.  

Натомість, загальнодержавні підсумки, які б суперечливі 
чи часами прикрі вони не були, мають передусім брати до 
уваги одну просту річ: це вперше в багатовіковій історії Украї-
нській державі вдалося втриматися протягом двадцяти років. 
І, думаю, що це тільки початок.  

Ірена Роздобудько (письменниця)
Зовнішні ознаки незалежності будь-якої країни: власні ко-

рдони, гроші, символіка. І це у нас є. А в "загальнодержав-
ному" плані ще купа безладу, котрий неможливо навести 
всього лише за двадцять років. Єдине, що безперечно: пове-
рнення назад не буде!  

А "особисті підсумки" загалом оптимістичні. Після прого-
лошення незалежності і протягом цих років (якщо відкинути 
весь негатив "загальнодержавного" становлення), з'явилася 
можливість РУХАТИСЬ. 

І в це поняття я вкладаю все: від можливості читати те, 
що раніше "діставали з-під поли" і отримували за це 5 років 
ув'язнення, до... відкриття світу. Тому ця можливість РУХУ і є 
для мене визначною за ці роки. # 
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