


Українській, русинській  громаді 
в Республіці Хорватія та Боснії і Герцеговині 

Шановні друзі! 
З нагоди Нового Року та Різдва Христового прийміть сердечні вітання для 

всіх українців і русинів, які проживають у Хорватії та Боснії і Герцеговини. 
Підсумовуючи минулий рік, з приємністю згадую значні успіхи в роботі україн-

ської і русинської громади, проведені на високому рівні мистецькі заходи, важливі 
досягнення у розвитку шкільництва.  

Особливо великого значення надаю плідній співпраці між товариствами діас-
пори та Посольством України, що є важливою опорою для української справи на 
території Хорватії та Боснії й Герцеговини. 

Бажаю усім Вам подальших успіхів, натхнення у щоденній праці, міцного здо-
ров’я та Божої ласки. Нехай свято Нового Року та Рождества Господнього при-
несе у кожну родину мир, щастя і злагоду.  

З Новим 2012 Роком! З Різдвом Христовим! 
31.12.2011                                                     Посол України Олександр Левченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IZ BOŽIĆNE POSLANICE KRIŽEVAČKOG  
VLADIKE NIKOLE KEKIĆA 

„SLAVA BOGU NA VISINI I NA ZEMLJI MIR! DANAS BETLEHEM PRIMA ONOGA KOJI 
UVIJEK SJEDI S OCEM. DANAS ANĐELI ROĐENO DJETEŠCE KAO BOGA SLAVE 
KLIČUĆI: SLAVA BOGU NA VISINAMA I NA ZEMLJI MIR LJUDIMA DOBRE VOLJE! 
(…..) 
…Moleći Isusa Krista, jedinorođenoga Sina božjega, za nas u Betlehemu rođena, da nam 

svima u ovoj godini velikoga jubileja proslave 400. obljetnice crkvenog zajedništva s Rimskom 
Stolicom, otvori uši da čujemo njegovu Radosnu vijest. Neka nam svima otvori oči da ga gle-
damo licem u lice i tako i mi postanemo lice Božje, da nam svima otvori srce kako bismo imali 
srce za njega i za svakoga čovjeka, želim sa svima vama podijeliti radost Božića. Neka naše 
srce bude kolijevka malog Isusa, Božića našega. Amin!“ 

Slika lijevo: Bogorodica s malim Kristom (detalj) – ikonostas crkve Sv. Trojstva u Križevcima 

 ВИСТАВКА РІЗДВЯНИХ 
ЛИСТІВОК З КОЛЕКЦІЇ 

ЛІДІЇ НІКОЛИЧ  
В галереї «Купола» Бібліотеки 

м. Загреба, підчас Різдвяних свят 
проходила тематична виставка 
листівок з колекції п. Лідії Ніколич. 
Виставку відкрила завідувачка зга-
даної бібліотеки Ліляна Сабляк, а 
принагідну промову про листівки  
казала п. Катерина Тодорцев Хла-
ча – завідувачка Центральної біб-
ліотеки русинів і українців РХ, котра 
була організатором цієї виставки. 

Ліво: Взірець листівки з колекції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пані Лідія Ніколіч і Ліляна Сабляк (Foto: Nenad Hlača) 
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Arhiv izdanja Naše gazete je na sajtu 
http://lemko.org/books/Nasha_Gazeta_Zagreb/index.html 

Архів видань Нашої газети є на сайті 
http://lemko.org/books/Nasha_Gazeta_Zagreb/index.html 

Publiciranje autorskih članaka ili citiranje drugih izvora ne znači uje-
dno da redakcija „Naše gazete“ i dijeli izložene stavove i mišljenja, 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. 

Od početka 2010. godine Savjet za nacionalne manjine Republike hrvatske više ne daje donacijsku potporu neovisnom listu Naša gazeta. 
Від початку 2010 року, Рада з питань нацменшин Республіки Хорватія більше не фінансує незалежну Нашу газету.  
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ПРЕЗИДЕНТ ЙОСИПОВИЧ ВІДВІДАВ ЗАГРЕБСЬКИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ 
Цього року, на саме Різдво, в загребській греко-

католицькій парафії св. Кирила і Методія, після літургії відбу-
лася ще одна святкова подія – візит президента Республіки 
Хорватія Іво Йосиповича. Після урочистої літургії у загребсь-
кій кафедральній церкві, яку правив митрополит, кардинал 
Йосип Бозанич, разом з дружиною Президент провів зустріч з 
з владикою Николою Кекічем і загребськими гкт. парафіянами. 

  Спілкування відбулося у залі семінарії, яка є в комплексі  
гкт. конкафедральної церкви св. Кирила і Методія. Президен-
та привітав і побажав щасливих Різдвяних свят, сам владика 
Н.Кекіч, який є і парохом згаданої парафії. В тій нагоді пан 
владика в коротких рісах оповів про цю парафію та Крижеве-
цьку єпархію, яка цього року святкує великий ювілей – 400 
років від заснування у м. Марча, звідки потім перенесена в 
Крижевці. 

Відповідаючи на щирі вітання, президент Йосипович, з на-
годі свят, висловив найкращі побажання пану владиці та па-
рафіянам, наголошуючи приємні враження від цього візиту, та 
підкреслив, що це його перший, але напевне не остатній візит 
до цієї парафії. 

На початку зустрічі, в честь президента, церковний хор ви-
конав коротку програму, а після вітань, п. Маруся Юриста 
принагідно оповіла про декотрі різдвяні звичаї, в тім і про тра- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент РХ Іво Йосипович з жінкою у спілкуванню з влади-
кою Николою Кекічем й загребськими греко-католиками 

 
диційну кулінарію. Це був зручний момент, щоб попросити 
президента й присутніх поласувати кутею та тістечками, які 
підготовили ґаздині з цієї нагоди.                      (Foto: Igor Gerjavič) 

РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ В ЛИПОВЛЯНАХ BOŽIĆNI KONCERT KLAPE SLAVONICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокальна група КПТ-ва «Карпати» з Липовлян 
Хорватський хор «Ліра» в с. Липовляни організував 17 

грудня 2011 р. концерт з нагоди Свят Різдва Христового. Була 
це нагода щоб і чехи, словаки та українці, котрі тут живуть як 
національні меншини, представили свої пісні котрі традиційно 
виконують з нагоди Різдва. 

На початку, присутніх привітали начальник Липовлян пан 
Маріо Рібар, та український парох Василь Крин. 

В програмі виступили хор «Ліра» (з хорватськими й слова-
цькими піснями), хор Чеської бесіди,  вокальна група україн-
ського КПТ-ва «Карпати» та молоді співаки з римокатолицької 
парафії в Липовлянах. #                      (За даними сайту www.karpati.hr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastup Klape Slavonica u Đakovu 
U božićno vrijeme na televiziji je emitirana i snimka cjelokup-

nog Božićnog koncerta "KLAPE SLAVONICA" koji se održao 
18.prosinca 2011. godine, u Samostanskoj Crkvi Presvetog Srca 
Isusova u Đakovu, a koji se može poslušati na Internet-stranici 
http://www.youtube.com/watch?v=aHONzJawLn4 

Ova pjevačka skupina, iako relativno mlada, jer je osnovana 
tek prije tri godine, ima bogat i raznovrstan repertoar, a poseže i 
za egzotičnim zvukom (na pr. – gajdaši). No, ovdje je riječ o toj 
klapi upravo zbog spomenutog božićnog koncerta, na kojem je u 
repertoar uz hrvatske božićne pjesme uvrstila i one na crkvenom 
staroslavenskom, te ukrajinskom  -  „Nova radist' stala“. # 

ZASTUPNIK VELJKO KAJTAZI 
U 7. saziv Hrvatskoga sabora, za 

zastupnika austrijske, bugarske, nje-
mačke, poljske, romske, rumunjske, 
rusinske, ruske, turske, ukrajinske, 
vlaške i židovske nacionalne manjine, s 
863 glasa, izabran je Veljko Kajtazi, 
rođen 14. veljače 1960. u Kosovskoj 
Mitrovici (Kosovo). Završio je Višu 
elektrotehničku školu u Prištini, Višu 
trenersku školu u Splitu i Vojnu aka-
demiju u Sarajevu. Pri Županijskom 
sudu u Zagrebu položio je ispit za stal-
nog sudskog tumača za romski jezik. 

 
DIO REZULTATA PARLAMENTARNIH 

IZBORA 2012. – XII JEDINICA 
Od ukupno 13.163 birača austrijske, bugarske, njemačke, polj-

ske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške 
i židovske nacionalne manjine glasovalo je 4.638 odnosno 35,24%. 

DIO REZULTATA 
1. VELJKO KAJTAZI     – 863 gl. 6. MILAN IGNAC           -  270 gl. 
2. ŽELJKO BALOG        – 839 gl. 7. RANKO NIKOLIĆ       - 219 gl. 
3. NAZIF MEMEDI          - 544 gl. 8. VIKTOR FILIMA     - 177 gl. 
4. RENATA TRISCHLER - 371 gl. 9. ŽELJKO BOGDAN - 156 gl. 
5. BAJRO BAJRIĆ          - 303 gl. 10. MIJO ŠAJTOŠ      - 134 gl.  
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ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA O MARČANSKOJ UNIJI 
Povodom 400. obljetnice Marčanske biskupije daju se ulomci iz znanstvenog rada  

Zlatka Kudelića “Čaplovičeva* povijest Marčanske biskupije” (Zagreb, 04.12.2009.) 
*) Slovak Ján Čaplovič (Iohann von Csaplovisc), 

1780- 1847. Nekoliko godina bio je tajnik pakračkog 
pravoslavnog episkopa Josifa Putnika, a nakon toga 
više od 30 godina živio je u Beču radeći kao dvorski 
agent, te kao namještenik grofa Schönborna. Osta-
vio golemi opus od 20 knjiga i mnoštvo članaka 
posvećene ugarskoj etnografiji, pravu, povijesti, 
privredi i statistici. 

Fusnota Z.Kudelića o Marčanskoj biskupi j i 
Marčanska biskupija nazvana je po 

mjestu Marči u kojem je biskup Simeon 
(Simeon Vratanja – op.ur.)obnovio srušenu 
katoličku crkvu Svih Svetih i podigao 
„zgradu nalik na samostan”, kako stoji u 
breveu pape Pavla V. Bečki dvor je Sime-
ona i njegove nasljednike nazivao i „vlaš-
kim biskupom” zbog naziva „Vlah” za pra-
voslavne doseljenike u Vojnu krajinu, a 
njegova nasljednika Maksima Predojevića 
Dvor je imenovao „vretanijskim” biskupom, 
naslovom koji je u Pećkoj patrijaršiji ozna-
čavao zapadna područja izvan Osman-
skog Carstva u kojima su se naselili pra-
voslavni kršćani, u ovom slučaju Ugarsku i 
Hrvatsku. No, Rimska kurija nije bila 
spremna prihvatiti biskupski naslov podrije-
tlom iz kancelarije pravoslavne Pećke 
patrijaršije, pa je Beč od 1642. godine 
marčanskim biskupima dodijeljivao naslov 
„svidničkih” biskupa po rimokatoličkoj Svi-
dničkoj biskupiji, koja se nalazila u dijelu 
Ugarske pod osmanskom vlašću i nije 
imala biskupa. Rim je odbio i ovaj prijedlog 
pod objašnjenjem da grkokatolički biskup 
nije mogao nositi naslov rimokatoličke 
biskupije. Rimska kurija novu grkokatoličku 
biskupiju prvo je nazivala „episcopatus 
Montis Feletrii”, tj. „biskupija uskočkih 
gora”, a od 1670. godine, kad je marčanski  

biskup Pavao Zorčić imenovan i naslovnim 
platejskim biskupom po gradu Plateji u 
Grčkoj, nazivala ju je „Platejskom”. Bečki 
dvor to nije prihvatio nego je i dalje mar-
čanskim biskupima dodjeljivao svidnički 
naslov, pa su marčanski biskupi za Beč 
bilisvidnički biskupi, a za Rimsku kuriju i 
platejski biskupi. Predzadnji marčanski 
biskup Gabrijel Palković (1751.-1759.) 
nosio je naslov „druziparski” (Drusiparien-
sis), a zadnji, Vasilije Božičković (1759.-
1785). do 1777. godine bio je „dioklecija-
nopoljski” (Diocletianopolitanus), a od 
1777. križevački biskup. 

Kudelićev zaključak o Čaplovićevoj 
povijesti Marčanske biskupije 

Opis povijest grkokatoličke Marčanske 
biskupije koji je iznio slovački znanstvenik 
Jan Čaplovič 1819. godine velikim dijelom 
se temelji na povijesnoj predaji Srpske 
pravoslavne crkve o Marčanskoj biskupiji 
kao prvoj srpskoj pravoslavnoj episkopiji u 
Habsburškoj Monarhiji i o slobodnom ispo-
vijedanju pravoslavlje u Krajini sve do 
1670. godine, kada da su Bečki Dvor, 
Katolička crkva i krajiški zapovjednici silom 
počeli provoditi unijaćenje, što je rezultiralo 
pobunama i nasilnim postupanjem prema 
protivnicima unije u prvoj polovici18. sto-
ljeća te oduzimanjem marčanskog samos-
tana i crkve pravoslavnim krajišnicima. Ovi 
Čaplovičevi zaključci ušli su u krajišku 
historiografiju u 19. stoljeću (A. Stojačko-
vič, J. Schwicker, F. Vaniček) zajedno s 
brojnim pogrešnim kronološkim i biografs-
kim podacima o marčanskim biskupima 
koje ne potvrđuju podaci iz relevantnog 
arhivskog gradiva, a dodana im je i netoč-
na, ali tendenciozna teza francuskog 

povjesničara E. Picota o isusovcima kao 
glavnim promicateljima unije u Krajini, koji 
da su poticali vojne zapovjednike na pro-
vođenje netolerantne vjerske politike i 
pridobili neke marčanske biskupe za uniju. 
Čaplovičevi i Picotovi netočni zaključci 
preko Vaničekova i Schwickerova djela ušli 
su u historiografiju 20. stoljeća pa su ih 
spominjali inozemni povjesničari Vojne 
krajine i autori sinteza hrvatske povijesti 
poput E. G. Rothenberga, K. Kasera, M. 
Tannera i J. Finea. Oni su Habsburšku 
Monarhiju opisali kao netolerantnu državu 
u kojoj su isusovci bitno utjecali na vjersku 
politiku prema pravoslavnim krajišnicima, 
iako relevantno arhivsko gradivo kao glav-
ne zagovornike unije spominje zagrebačke 
biskupe, čijim su se prijedlozima o unija-
ćenju odupirali vojni zapovjednici zbog 
opasnosti od izbijanja krajiških nemira. 
Argumente vojnih zapovjednika prihvatio je 
i Bečki dvor i odbio mnoge prijedloge zag-
rebačkih biskupa o uniji, dok isusovci uop-
će slobodno nisu mogli djelovali na krajiš-
kom području nego su se tamo pojavljivali 
rijetko, ali ni tada nisu poticali rasprave o 
mogućoj uniji zbog negativnih reakcija 
krajišnika na tu temu. Budući da su rezul-
tati istraživanja hrvatske historiografije o 
ovom pitanju potpuno nepoznati inozemnoj 
historiografiji, i danas se ponavljaju pogre-
šni podaci o habsburškoj vjerskoj politici u 
Krajini koje su u 19. stoljeću od J. Čaplovi-
ča preuzeli spomenuti autori. Takvo stanje 
u historiografiji moći će promijeniti samo 
daljnja i temeljita istraživanja crkvene i 
vjerske povijesti Hrvatsko-slavonske vojne 
krajine i prezentiranje novih spoznaja do-
maćoj i inozemnoj znanstvenoj javnosti. # 

http://hrcak.srce.hr/file/86123 

U ZAGREBU ODRŽAN PETI HRVATSKI SOCIJALNI TJEDAN 
Ulomci iz „Glasa Koncila“ 44 (1949): 

Po odluci Hrvatske biskupske kon-
ferencije i u organizaciji Centra za 
promicanje socijalnoga nauka Crkve, 
od 21. do 23. listopada u Zagrebu je 
održan Peti hrvatski socijalni tjedan o 
temi »Kultura rada u Hrvatskoj«, s kojeg 
je tristotinjak sudionika, predstavnika 
svih (nad)biskupija i gotovo svih katolič-
kih udruga u Hrvatskoj i šezdesetak 
predavača raznih struka, cjelokupnoj 
hrvatskoj javnosti, pojedincima i usta-
novama uputilo posebnu deklaraciju u 
kojoj je izneseno niz smjernica i potica-
ja za preobrazbu hrvatskoga društva.  

»Nadam se da će... i ovaj socijalni 
tjedan biti veliki poticaj svima nama na 
odlučnije zalaganje za ispunjavanje 
svojega poslanja u svijetu: biti svjetlo 
svijeta kako naše društvo ne bi izgubi 
lo iz vida cjelovitu sliku o čovjeku«, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment s otvorenja V. socijalnog tjedna u Zagrebu 
rekao je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić pred 
više od dvjesto predstavnika biskupija, katoličkih 
udruženja i organizacija i javnog života u Hrvatskoj. 

„71 godinu nakon Četvrtoga hrvatskog socijal-
nog tjedna, možemo... okupiti širok krug ljudi, koji 
nam iz raznih perspektiva mogu iznijeti na vidjelo 

stanje rada u Hrvatskoj, ali i naznačiti 
kako to stanje razvijati u kulturu rada 
primjerenu trajnoj istini o čovjeku ali i 
vremenu u kojem živimo«, rekao je 
predsjednik HBK-a. Mons. Srakić. 

Posljednji je plodonosni rad sku-
pu poželio Bernard Chenevez, pot-
predsjednik Socijalnih tjedana Fran-
cuske, zemlje u kojoj je 1904. godine 
održan prvi katolički socijalni tjedan. 
»Ne bojmo se, mi smo nositelji vrijed-
nosti koje su od značenja u društvu. 
Te vrijednosti nisu zastarjele, kako bi 
mnogi željeli da se povjeruje« 

 
U radu Petog hrvatskog socijalnog 

tjedna sudjelovao je i križavački biskup 
Nikola Kekić, a kao predstavnici iz kruga 
vjernika sudjelovali su Andrij Čebotarjev, 
Mihajlo Timko i Aleksa Pavlešin, svi iz 
zagrebačke gkt. župe sv. Čirila i Metoda.. 
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NAJSTARIJA UKRAJINSKA DIJASPORA ŽIVI U HRVATSKOJ 
Citat intervjua s Nj.E. Oleksandrom Levčenkom, veleposlanikom Ukrajine za Republiku Hrvatsku 

 i Bosnu i Hercegovinu  („Manjinski forum“ br. 48 ; str. 8 ; prosinac 2011.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Njegova Ekscelencija Oleksandr Levčenko 
 

Odnosi 
 
Oleksandr Levčenko, ukrajinski 

veleposlanik, zadovoljan je odnosom 
hrvatskih vlasti prema ukrajinskoj 
manjini, kao i sustavom obrazovanja 
za manjine 

Ukrajinci i Rusini u Hrvatskoj kažu 
da pripadaju najstarijoj ukrajinskoj 
dijaspori u svijetu. Rusini su na ove 
prostore došli već krajem 18. stoljeća, 
a Ukrajinci krajem 19. stoljeća. 

Danas u Hrvatskoj živi dvije tisuće 
Ukrajinaca i dvije i pol tisuće Rusina. 
Ukrajinski veleposlanik za Hrvatsku i 
Bosnu i Hercegovinu Oleksandr Lev-
čenko kaže kako očekuje podatke 
novog popisa stanovništva. 

 
Učenje jezika 

 
"Ukrajinci su u Hrvatsku došli s te-

ritorija koji se od 5. do 11. stoljeća u 
Ukrajini nazivao „Bijelom Hrvatskom“, 
a s kasnijim migracijama najviše su 
odlazili živjeti u Slavoniju. Tamošnji 
mentalitet najviše odgovara ukrajin-
skom, te tamo Ukrajinci žive više od 
sto godina", kaže Levčenko. 

Odnos vladajućih prema ovoj ma-
njini u Hrvatskoj ocjenjuje kako dobar, 
a zadovoljan je i obrazovnim susta-
vom. Naime, ukrajinski se za sada uči 
u tri škole prema modelu C, tj. djeca 
subotama ili u poslijepodnevnim sati-
ma uče o jeziku, zemljopisu i kulturi 
zemlje iz koje potječu. "Dolaze katkad 
i učenici koji su djeca Hrvata. Drago 
mi je da pokazuju interes i oni kojima 
to nije materinji jezik, ali im je relativno 
blizak", kaže Levčenko. 

Navodi kako je njemu ipak gospo-
darska diplomacija najvažniji prioritet. 
Spominje kako u Ukrajini od hrvatskih 

RAT S KORUPCIJOM 
"Ukrajina je bila prva među prvim državama 

koje su priznale neovisnost Hrvatske 11. prosinca 
1991. godine. Iste godine, 5. prosinca, Hrvatska 
jedna od prvih priznaje neovisnost Ukrajine. Ukraji-
na i Hrvatska prošle su intenzivan put razvoja, nep-
rekidno održavajući kontakte u svim najvažnijim po-
dručjima za suradnju. Ukrajina dijeli s Hrvatskom 
strateški prioritet - pristupanje EU. U dijalogu s Eu-
ropom Ukrajina ima dva cilja: prvo je bezvizni re-
žim, a drugi sklapanje sporazuma o asocijaciji iz-
među EU i Ukrajine uključujući stvaranje zone slo-
bodne trgovine. Što se tiče slučaja Timošenko, u 
Ukrajini su postignuti vidljivi rezultati na području 
borbe s korupcijom uključujući i najviše razine vlasti. 
Pokrenuto je 360 kaznenih postupka protiv djelatni-
ka koji su se nalazili na vlasti", rekao je Levčenko. 

 

 
tvrtki za sada radi Dalekovod koji je 
na prošlom natječaju dobio posao u 
konkurenciji šest europskih tvrtki, 
među kojima je bila i ukrajinska. No 
na velike projekte Levčenko ne cilja. 
Kaže kako mu je najvažnije da us-
postavi suradnju malih i srednjih 
podu-zetnika između dvije države, a 
to namjeravaju ostvariti povezivanjem 
među županijama. 

 
Suradnja poduzetnika 

 
"Predlažemo suradnju ukrajinskih 

županija s hrvatskim i obrnuto. Do 
sada je sedam županija u izravnom 
kontaktu, a još pet je u pripremi. 
Gotovo su sve slavonske županije 
uključene jer je tamo i najviše Ukraji-
naca. Vukovarsko-srijemska je najra-
nije krenula u ovu suradnju, tu je i 
Brodsko-posavska, Osječko-
baranjska, Virovitičko-podravska. U 
Dalmaciji su to Splitsko-dalmatinska i 
Zadarska županija, a na sjeveroza-
padu Hrvatske to je Varaždinska 
županija i Zagrebačka", kaže Lev-
čenko. 

Pitali smo ga je li mu poznata ko-
ja uspješna priča u BiH. Kazao je da 
u Bosni imaju druge ciljeve. Zbog 
dosta niske robne razmjene dviju 
zemalja intenzivno su radili na pove-
ćanju. Tako od 2009. godine robna 
razmjena godišnje raste 200% i, kako 
navodi, to ne znači da su podaci sada 
previsoki, već su bazični bili relativno 
niski. Što se tiče vanjskotrgovinskih 
pokazatelja bilateralne suradnje s 
Hrvatskom, i ona je porasla. Za raz-
doblje prvih devet mjeseci ove godine 
u odnosu na prošlu brojke robne 
razmjene porasle su za 55 posto. # 

 

«ЦІКАВОСТІ» ПРО КОЛИШНІ РЕЛЯЦІЇ УКРАЇНІ З МУАММАРОМ АЛЬ-КАДДАФІ 
У К А З  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

Про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого   
За визначний      особистий      внесок      у       розвиток  

українсько-лівійських відносин  п о с т а н о в л я ю:  
Нагородити орденом  князя  Ярослава  Мудрого  I  ступеня 

Його Високоповажність полковника  МУАММАРА  КАДДАФІ  -  
Лідера  Великої Вересневої революції. 
   Президент України                                              Л.КУЧМА 
  м. Київ, 11 жовтня 2003 року  ; N 1177/2003  

У К А З  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
Про нагородження М. Каддафі орденом Богдана Хмельницького 

За визначний       особистий      внесок      у      розвиток  
українсько-лівійських відносин  п о с т а н о в л я ю: 

Нагородити орденом Богдана Хмельницького I ступеня 
Муаммара АЛЬ-КАДДАФІ  -  Лідера  Великої  Вересневої  
революції, полковника. 
Президент України                                              В.ЮЩЕНКО  
м. Київ, 4 квітня 2008 року  ; N 300/2008 

Зі Статуту ордена князя Ярослава Мудрого: 
- Девіз ордена князя Ярослава Мудрого — «Мудрість, 
честь, слава». 

Статутом ордена Богдана Хмельницького передбаче-
не нагородження цим орденом лише громадян України за 
особливі заслуги у захисті державного суверенітету, …. 
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НА ЗАГРЕБСЬКІЙ СЦЕНІ РОЗСЕКРЕЧЕНИЙ «БРЕХУН З ЛИТОВСЬКОЇ ПЛОЩІ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОНА  балакуча «киця», а ВІН мовчазний брехун 
Сюжет драматичної події виглядає наступним чином: 

Літнім вечором, в році 199*, на Литовській площі в Любліні 
(Польща), стрічаються учасники події. Все почалося випадково і 
виникають незвичайні діалоги, в яких кожний учасник представ-
ляє свої інтереси і зі співрозмовниками розмовляє по-своєму. 
Цікаво те що слова кожного з них приходять дуже природно. 
Все, що вимовляється було вже побачено та пережито крізь 
призму повсякденних подій. Тут дійсність переплітається і 
показує як ці люди думають і як кожен з них має свій власний 
спосіб погляду на сьогодення.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ой хвали м’ня мій язичку, бо тя перекушу!» 
Всі між собою розмовляють про дуже важливі актуальні пи-

тання, наприклад: "Солідарність", перебудова, крах комунізму, 
незалежність національних держав, і т.д.. Все разом є у зв'язку з 
появою нових країн у Європейському Союзі. У цій несподіваної 
зустрічі з’явиться короткострокова (буцімто?) любов. На пер-
ший погляд здається, що любов є дуже перспективною, але це 
буде тривати коротко бо врешті-решт брехун розсекречений... 
Найцікавіші проблеми виникають у подіях минулого, які мають 
невпинно зв'язок із сьогоденням ... 

Подорож до м. Загреб 
18 грудня 2011 

 
На запрошення Товари-

ства української культури, 
представники Товариства 
українців в Словенії, виру-
шили в м. Загреб для того 
щоб подивитися багатомо-
вну п’єсу українського пись-
менника Олександра Ірва-
нця  під назвою «Брехун з 
Литовської Площі». Дра-
матургічний спектакль від-
бувся в Культурному центрі 
Національного університету 
Дубрава в Загребі. 

При цьому хочу згадати, 
що основним організатором 
всіх подій був пан Oлекса 
Павлешин: перекладач, 
режисер, актор, організатор 
і редактор музики та ефек-
тів сцени Треба підкресли-
ти, що все це було здійсне-
но за підтримкою його дру-
жини Славці Павлешин. 
Варто сказати, що пан Пав-
лешин провів кропітку ро-
боту, адже оригінальний 
текст який був написаний 
польською, українською і 
російською мовами та сур-
жиком (говірка як суміш 
української та російської 
мови), пан Павлешин пере-
клав симетрично, на декіль-
кох мовах колишньої Юго-
славії: хорватською, сло-
венською, хорватсько-серб-
ською. Щиро дякуємо пане 
Павлешин! Молодець! 

 А тепер до суті. 
П’єса «Брехун з Литов-

ської Площі» підготовлена в 
наступних форматах: 
Режисер: Олекса Павлешин 
Актори: 
ВOНA -  Славіца Павлешин 
ВІН - Олекса Павлешин 
Поліцай Ткачик - Владо 
Лагура 
Брокер - Бранімір Сук 
Бродяга – Філип Побран 
Радники щодо перекладу: 
 - Проф. Олександр  Ірва-
нець (суржик) 
- Др. Тетяна Фудерер (сур-
жик та російська мова) 
- Дарія Павлишин (україн-
ська та російська мова) 
- Карло Завацький (польсь-
ка мова) 
- Андрій Гевка з Любляни 
(сло-венська мова) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На кінці – привіт публіці й подяка співпрацівникам  

Радник в режисурі: 
- Акад. актор Андрій 

Туніч 
 
Драматургічна робота 

нерозривно пов'язана з 
музичними ефектами. З 
моменту входу в зал, ми 
почули "музичні медитації 
про Європу", то є колаж 
коротких уривків європей-
ської класичної та народної 
музики. На цьому заході, п. 
Павлешин від імені Това-
риства української культури 
подякував всім, хто допо-
магав у здійсненні і реалі-
зації першої п’єси українсь-
кої національної меншини в 
Хорватії. Він підкреслив що 
це вперше  відбулося за 
останні 70 років (можливо, 
навіть у цілому віці). Окре-
ме спасибі автору Олекса-
ндру Ірванцю, якій не вима-
гав будь-якого авторського 
гонорару. Спасибі також 
всім радникам. 

Всі зусилля дали хоро-
ший результат. Хотілось би 
щоб п’єсу, яка є цікавою та 
актуальною, побачила шир-
ша аудиторія. Головну 
роль знаменито зіграла 
пані Славця Павлешин, 
але і інші актори не посту-
пались її в майстерності. 
Також, варто відмітити ролі 
п. Алекси Павлешина та п. 
Влада Лагурі в інтерпритаії 
словенською мовою. 

Слід зазначити також, 
що в театрі гра складаєть-
ся не тільки з тексту, ціла 
інтерпретація також має 
інші важливі значення, 
наприклад, особи та їх 
фізичні мімікрії. За все даю 
дуже хорошу оцінку. Слід 
зазначити, що це була 
прем'єра, так що дещо 
можливо доопрацювати.  

Все разом тривало бли-
зько години, котра швидко 
минула, а ми хотіли ще 
дивитися та слухати, хоч 
більше не було ... Тому ми 
пропонуємо, хай вище 
зазначена гра повторюєть-
ся ще багато разів вдома і 
за кордоном. Ми з нетер-
пінням чекаємо на цю п’єсу 
у Словенії. 
м. Любляна,  19 грудня 2011  

Текст і фото - Андрій 
Гевка 
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Р ОМА Н  ЮР І Я  А НД Р У Х О В И Ч А   
П Е Р Е К Л АД Е Н И Й  Х О Р В А Т С Ь К ОЮ  

DANI UKRAJINSKE 
KULTURE U ZAGREBU 

 
На літературному вечорі, підготовленим видавництвом 

«Фрактура», 18 листопада 2011 р, в загребській бібліотеці ім. 
Богдана Огрізовича, в присутності автора Юрія Андруховича, 
представлений роман «Дванадцять обручів» (випуск оригіналу – 
Київ, 2003 р.) в хорватському перекладі Дамира Пешорди.  

В розмові з директором «Фрактури» Сеідом Сердаревичем, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роман і його автор Юрій Андрухович 
про роман говорив сам автор, а з огляду на його важливу 
літературну постать й надто цікаву особистість, була нагода 
запитати відомого письменника і про інші теми, як літературні 
так і суспільні. Андрухович, як завжди, розповідав в своєму 
оригінальному стилі, так що літературний вечір промайнув як 
хвилина. Попри те, що присутні розуміли українську мову, 
технічне забезпечення давало можливість слухати переклад, 
як хорватською так і українською мовами. 

Бувають моменти, коли навязується висновок, що світ все-
таки  маленький.  Елементи  в  цьому  випадку  такі:  Загреб, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зліва – перекладач Дамір Пешорда і  аташе Оля Рось 

Бу-Ба-Бу, видавництво «Фрактура», бібліотека ім. Богдана 
Огрізовича. В тім існує випадковий секундарний зв'язок зі 
загребським Товариством Української культури. Десяток ро-
ків тому, несуджений «четвертий» член літературної групи 
Бу-Ба-Бу (буфонада, балахан, бурлеск ; засновники – Андру-
хович, Ірванець і Неборак) Юрій Лисенко (псевдонім – Ю.-
Позаяк), був посадовець Посольства України в Хорватії. Вла-
сне він порадив звернути увагу на творчість згаданої популя-
рної групи. Результат того був, випуск Товариством перекла-
ду хорватською «Пять п’єс» О. Ірванця, з цієї нагоди він і від-
відав Загреб. Далі – у згаданій бібліотеці, спільно з видавни-
цтвом «Фрактура», Товариство провело літературний вечір з 
українською тематикою. Ось, тепер, в тій самій бібліотеці, 
пощастило познайомитися і з велетом сучасної української 
літератури¬, колишнім бу-ба-бістом - Юрієм Андруховичем. # 

 
U sklopu svoje redovite, iz državnog proračuna financirane 

aktivnosti, Ukrajinska zajednica Grada Zagreba je u vidu manife-
stacije „Dani ukrajinske kulture“ priredila gudački koncert Ansam-
bla solista “Classicus” (4 violine, 3 viole, 2 violončela i kontrabas) 
i njihovog osnivača (2011.) maestra Oresta Šurgota. Koncert je 
održan  29. listopada  2011. godine u zagrebačkom  Muzeju  za 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativno mlad ansambl brzo je dosegao visok renome 

umjetnost i obrt, a kao suorganizator je naveden i Predstavnik 
ukrajinske nacionalne manjine Grada Zagreba.  

Jedina logička poveznica naziva manifestacije i koncerta je u 
tome što su trojica od gudača: Orest Šurgot (prof. violine, Glaz-
bena akademija, Zagreb), Nazar Džuryn (prof. violončela, Illinois, 
USA), te Serhij Viljčynskyj (violinist u Zagrebsčkoj filharmoniji) – 
podrijetlom iz Ukrajine. Uz  solističke izvedbe  prve  dvojice, sva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudački kvartet: O.Šurgot, S.Viljčynskyj, L.Brnadić i N.Džuryn  
trojica su zajedno s Lucijom Brnadić (viola, Zagrebačka filharmo-
nija) izveli Mozartov „Gudački kvartet br. 13, u b-molu. Inače, na 
repertoaru su bila djela Maxa Regera, Johanna Sebastiana Bac-
ha, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Josepha Haydna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvođači su šarmirali publiku i samostalnim dopadljivim najavama 
Primjereno renomeu izvođača, odaziv publike je bio izvrstan. 

Brojni su bili iz kruga glazbenika – među njima i maestro Valter 
Dešpalj, a preko trećine od 120-tak nazočnih bili su pripadnici 
ukrajinske nacionalne manjine. Uz izvanredan nesvakidašnji 
glazbeni ugođaj, nije bilo za primijetiti da su „Dani ukrajinske 
kulture“ kontrahirani tek na minute, doduše, umjetničko-anto-
logijski vrlo kvalitetne, ali ipak neukrajinske klasične glazbe. # 
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КОНЦЕРТИ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО КОЛЕКТИВУ «СУЗІР’Я» 
01 грудня 2011 року    (http://www.mfa.gov.ua/croatia) 
 
01 грудня ц.р. в столиці Республіки Хорватія м.Загреб, за 

сприяння Посольства України в РХ, з успіхом відбулися кон-
церти культурно-мистецького колективу «Сузір’я» Національ- 

РХ Олександру Левченку диплом та мантію почесного профе-
сора Національного університету податкової служби України. 

Концерт для української громади відбувся в рамках від-
значення 20-ї річниці Всеукраїнського референдуму щодо 
проголошення незалежності України.                       (Фот. А.П.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Був це, кажучи одним словом - спектакль 
ного університету податкової служби України, які були органі-
зовані в рамках візиту до Хорватії офіційної делегації цього 
вищого навчального закладу на чолі з ректором, народним 
депутатом, заступником Голови комітету з питань бюджету 
Верховної Ради України  Петром Мельником. 

Візит у Хорватію делегації Національного університету по-
даткової служби України відбувся як продовження співпраці 
цього українського університету з Економічним факультетом  

Про Культурно-мистецький колектив "Сузір'я" 
Візитною карткою Національного університету ДПС України 

є Культурно-мистецький центр "Сузір'я". "Сузір'я" – це велика 
родина творчо обдарованої студентської молоді, яка налічує 
понад 20 різножанрових творчих колективів і студій. Це ан-
самбль народної пісні і танцю "Сузір'я", оркестр народних 
інструментів, духовий оркестр, диксиленд, ансамбль бального 
та сучасного танцю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ректор НУДПС П.Мельник та посол О.Левченко, разом з керівниками "Сузір'я", могли пішатись  концертом 
Загребського університету, з нагоди святкування 91-ї річниці 
його заснування. 

Два концерти, гостями яких стали українська діаспора та 
студенти-україністи, а також колектив Економічного факульте-
ту в Загребі, пройшли з великим успіхом. 

Під час заходу Ректор Національного університету подат-
кової служби України Петро Мельник вручив Послу України в  

Ансамбль української народної пісні і танцю "Сузір'я" 
створений у 1996 році. За розвиток і пропаганду українського 
мистецтва ансамблю пісні і танцю "Сузір'я" у 1997 році було 
присвоєно почесне звання "народний". У концертній програмі 
ансамблю представлені майже всі регіони України.  "Сузір'я – 
це спектр народних пісень та танців: від ліричних і швидких 
жіночих до феєрії чоловічих козацьких.        (З www.asta.edu.ua) 

   

Частина вокальних солістів колективу "Сузір'я" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важко повірити і тим хто це  побачив 
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„“T. SEVCENKO - REMBRANDT UKRAJINE“ PREDSTAVLJEN I U RIJECI 

U maloj dvorani riječke Filodrammatike,  04. prosinca 2011. 
godine, s početkom u 18 sati, po četvrti put održana je „Večer 
rusinske i ukrajinske književnosti“, koje je priredilo KPD Rusina i 
Ukrajinaca „Kaljina“ iz Rijeke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za multimedijski kolaž-program pokazan je veliki interes 
 

Tema večeri bilo je predstavljanje ukrajinskog pjesnika Tarasa 
Ševčenka, ali ovaj put – kao slikara, pod nazivom „Taras Ševčenko 
– Rembrandt Ukrajine“. S ovom prezentacijom, gost večeri bilo je 
Društvo za ukrajinsku kulturu iz Zagreba, a predavač je bio pred-
sjednik spomenutog društva Aleksa Pavlešin. Uz odgovarajuću iz-
ložbu foto-reprodukcija odabranih Ševčenkovih crteža i slika, u 40-
minutnom predavanju, popraćenom video-projekcijom osamdese-
tak slajdova njegovih likovnih djela kao i dokumentarnih fotografija 
biografske  naravi,  predstavljen  je njegov  život  i  rad. Sukladno 

naslovu, težište prezentacije bilo je na slikarstvu, no posebni nag-
lasci bili su na međusobnom uplivu njegovog slikarstva i poezije, a 
veća pozornost bila je i na usporedbi njegovog slikarskog razvoja 
s tehnikama i stilu njegovih početnih uzora, uključujući i analizu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za visoku interpretativnost skupine zaslužan je i voditelj Boris 
Denisjuk – diplomirani glazbenik dirigentskog smjera 

 
eventualno mogućeg djelomičnog ugledanja na Rembrandta. 

Iako je riječ bila o utemeljitelju ukrajinske književnosti, tema-
tika je ipak bila likovna, jer je takav bio njegov inicijalni umjetnički 
izričaj. Kada se tome pridodaju i glazbeni prilozi programu, koje 
su izveli pjevačka skupina društva „Kaljina“ s vokalnim solistom 
Alanom Poličem, te pjevačka skupina riječke Matice slovačke, 
ovako bogat 90-minutni program mogao bi se nazvati i „Večer 
rusinsko-ukrajinske kulture“.  # 

В ЗАГРЕБІ ПРОЙШЛА ВИСТАВКА «УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА 60-х - 90-х РОКІВ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виставка української графіки проходила в Загребі 12-23 жовтня 2011 р. 
12 жовтня 2011 року  
В столиці Республіки Хорватія м.Загреб 

відбулося урочисте відкриття виставки Наці-
ональної Спілки художників України  «Украї-
нська графіка 60-х - 90-х років» 

Ця подія стала черговим успішним кроком 
співпраці між Національними Спілками худо-
жників України та Хорватії, започаткованої в 
2010 році на ініціативу Посольства України в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.Гордійчук – «Сім’я», 1986 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

О.Губарєв – «Лісоруби» 
 зі серії «Карпати», 1971 р. 

Республіці Хорватія 
Члени НСХУ привезли до Хорватії 

понад 70 робіт українських графіків зі 
своїх художніх фондів, які цими днями 
демонструються в одному з кращих ви-
ставкових залів столиці Хорватії – галереї 
Спілки художників РХ «Перстень» 

http://www.mfa.gov.ua/croatia  ;  (Фот. А.П.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Й.Черешніков – «Ритми міста» - 

«Діалог», 1980 р. 
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ЩЕ ОДНА ЛОКАЛЬНА МАНІФЕСТАЦІЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цікава троїста музика групи з Осієку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юні виконавці т-ва «Іван Франко» з Вуковару 
Крім принагідних заходів, проводити свою річну маніфес-

тацію культури стало сучасним імперативом для майже всіх 
наших самодіяльних колективів. Зміст, менш-більш – той 
самий, публіка -  переважно самі виконавці, зацікавленість 
громадськості – слабка. Це, щодо публіки, вже стає сумною 
традицією. (Чи то шлях спонтанної аутогеттоізації?) 

В такому контексті 19 листопада ц.р. відбулася і перша 
маніфестація УКПТ «Леся Українка» в м. Осієк, а під назвою 
«На крилах пісні», посвячена Лесі Українці. 

Головна подія був концерт пісень та танців у виконанні 
членів домашнього т-ва та українських товариств з Вуковару,  

Славонського Броду  і Липовлян, та словацького т-ва з Осієку. 
Колективи презентували якнайкращі перлини зі свого репер-
туару. У вже традиційній програмі, було цікаво побачити і 
новіші досягнення групи троїстої музики та юних  музикантів, 
співаків та танцюристів,  які показали, що заслуговують висту-
пати в програми зі старшими за віком колегами.  

Варто було подивитись і на виставку аматорських художніх 
картин та яскраву виставку українських народних костюмів, 
яку підготувало домашнє товариство. 

Не менше цікаве було спілкування учасників після концер-
ту, на фуршеті, як і належить. # 

У ОСИЄКУ ОТРИМАНИ 7. „ДРАВСКИ ГАБИ“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Културно-уметнїцке дружтво Руснацох зоз Осиєку 
З нагоди Дня городу Осиєку, КУД Руснацох Осиєк, 03. 

децембра, у Осиєку орґанизовало 7. „Дравски габи“ -  
стретнуце хорох и шпивацких ґрупох Руснацох РГ. 
Манифестацию нащивело вецей як 200 госцох и патрачох. 

Концерт отворела п. Дубравка Рашлянин – председателька 
домашнього дружтва, чий хор перши и наступел зоз поздравну 
писню „Мой Осиєк“ , а потим одшпивало ище три писнї зоз про-
вадзеньом тамбуровей оркестри. У предлуженю наступело КД 

Цвелферия з Райового села, КУД „Осиф Костелник“ з 
Вуковару, КД Руснацох и Українцох з Винковцох, КУД „Яким 
Ґовля“ з Миклошевцох и Дружтво „Руснак“ з Петровцох. 

Публика витала и госцох -  Матицу Словацу зоз Осиєку и 
РКУД „др.Гавриїл Костельник“ зоз Кули (Войводина). 

З помоцу гудакох, пестованє рускей шпиванки и преширенє 
приятельства медзи Руснацами зоз рижних крайох 
Горватскей наставене през друженє и под час вечери. # 
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SMOTRA DJECJEG STVARALASTVA 
 
Kao eho Europskog dana jezika (26. 

rujna), ovogodišnja Smotra dječjeg stvara-
laštva, koju je pod paskom Ukrajinske 
zajednice RH organiziralo KPD „Ukrajina“ 
u Slavonskom Brodu 22. listopada 2011., 
bila je pod geslom „Naš jezik je slavujni“, 
što se odrazilo i u literarno profiliranim 
elementima programa. Time je nastavljen 
višegodišnji trend da se raznovrsnošću 
sadržaja programa smotre glede tipova 
reproduktivne i kreativne umjetnosti, mla-
dim naraštajima pruži bolja mogućnost 
potvrđivanja nacionalne sastavnice identi-
teta kroz poticaj vlastitih talenata, te uspo-
redba s drugima i uklapanje u zajedništvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Već tradicijski - zajedničko fotografiranje po završetku programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zavirivanje u tajnovitu škrinju 

U restoranskom ambijentu (vrlo pogo-
dnom upravo za tu sastavnicu nakon prog-
rama manifestacije) brojne sudionike-
publiku sačinjavala su djeca iz ukrajinskih 
društava iz Osijeka, Vukovara, Slavonskog 
Broda, Šumeća, Kaniže, Lipovljana i Zag-
reba, te Kule i Banje Luke. Sudjelovali su i 
učenici nastave ukrajinskog jezika iz os-
novnih škola „A.M. Reljković“ – Kaniža / 
Šumeće,  „J. Kozarac“ – Lipovljani, te  „A. 
Bauer“ – Vukovar / Petrovci. Manje brojni 
glazbenici i recitatori na podiju, bili su u 
povoljnijim okolnostima od plesača kozač-
ka i hopaka na glatkom kamenom tlu sce-
ne u parteru. #    (Fotografije iz www.karpati.hr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uigrana koordiniranost pokreta 

ЛИПОВЛЯНСЬКИЙ ВЕЧІР УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ Й ТАНЦІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Між публікою була і аташе Оля Рось 

В с. Липовляни, міське КПТ українців 
«Карпати», 15. жовтня 2011. провело 
шостий «Вечір українських пісень й тан-
ців». Організатор старався щоб ця ма-
ніфестація по суті була міжнародною, 
але через те що дитячому ансамблю 
танцю «Верховинка» з Дрогобича не 
вдалося приїхати, ознаку «міжнароднос-
ті» подали лиш гості з Сербії та Боснії. 

Тому, що до останнього моменту че-
калось на згаданих гостей з Дрогобича, 
до програми не було запрошено більшої 
кількості колективів, але це надолужене 
багатшою програмою виступаючих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танцюристи КПТУ «Карпати» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор т-ва «Т. Шевченко» з Баня Луки, має на цих просторах найдовшу традицію 

Після вітань пані Олі Рось - аташе з 
Посольства України в РХ, пані Анни 
Долежал – члена місцевої Ради, Івана 
Семенюка – голови УГРХ, та Іванки 
Слота – голови т-ва «Карпати», почала 
програма в котрій разом з домашнім 
КПТУ «Карпати« виступали колективи 
товариств українців «Т. Шевченко» з 
Каніжи, «І. Франко» з Вуковару, «Т. Ше-
вченко» з Баня Луки (Боснія), та «Коло-
мийка» зі Сремської Мітровіци (Сербія). 
Хоч вже добре звикли до такого змісту 
програми, липовлянці не шпарували 
оплесків. # 
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КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ ВЕЧАР И ДЗЕНЬ РУСНАЦОХ У ЗАҐРЕБУ 
У Заґребу, 19. новембра 2011. року, у орґанизациї Пред-

ставнїка рускей националней меншини городу Заґребу, мр.сц. 
Иринея Мудрого, у ресторану „Казабланка“ отримани Културни 
вечар Руснацох - бал и Дзень Руснацох Републики Горватскей.  

Як  наглашел у  своїм  поздравним  слове, мр.сц. Ириней 

оддзелєня за национални меншини Городу Заґребу, як и 
предсидателє Радох мадярскей, македонскей и бошняцкей  
националней меншини Городу Заґребу. Спред руских 
политичних институцийох були: заменїк предсидателя Ради 
рускей националней меншини ВСЖ Борис Бучко та представ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мр.сц. Ириней Мудри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танцоше КУД-а  „Яким Ґовля“ зоз Миклошевцох  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Янко Чордаш 
Мудри вжал себе за задаток, з допомогу запошлєного 
тайомнїка Йоакима Павловича, позберац цо вецей Руснацох 
котри жию на подручу городу Заґребу и з єдного боку их 
поинформовац о Уставних правох котри маю як припаднїки. 
националней меншини,  а  з другого, оможлївиц им же би ше 

нїца Руснацох Осиєцко–бараньскей жупаниї Агнетка Балати-
нац, як и член Совиту за национални меншини влади РГ Звонко 
Костелник, а спред културних дружтвох предсидатель КУД 
„Яким Ґовля“ зоз Миклошевцох, Мирослав Гайдук, представ-
нїца  дружтва  Руснак зоз  Петровцох, Наталия  Гнатко и пред- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руски шпиванки презентовало КУД  „Яким Ґовля“ зоз Миклошевцох 

ставнїк Дружтва за українску културу зоз 
Заґребу, Алекса Павлешин. 

На културним вечаре була предста-
вена и кнїжка доаєна нашей музичней 
творчосци Янка Чордаша,  „Крачунски и 
Руски шпиванки“, а видаватель праве 
Представнїк рускей националней мен-
шини Городу Заґребу. 

Члени КУД „Яким Ґовля“ зоз Микло-
шевцох подаровали нащивительом и 
даскельо крачунски шпиванки же би ше, 
тоти котри их знаю здогадли, а гевти 
котри ше першираз стретаю з руску кул- 

стретли и упознали медзи собу. 
Дзепоєдни з нїх уж покус позабували 

свой мацерински язик, ридко можу чуц 
руски шпиванки, а затанцовац ище ридше. 
Прето таки стретнуца за нїх барз значни.  

Руски шпиванки и танци презентова-
ло КУД „Яким Ґовля“ зоз Миклошевцох, 
а госцом на културним вечару грала ор-
хестра Янка Чордаша. Медзи госцами 
котри мали нагоду упознац часц рускей 
култури були и визначни особи зоз друж-
твено-политичного животу Заґребу, медзи 
котрима бул Желько Занинович, водитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Госцох на културним вечару забавял оркестер Янка Чордаша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таки стретнуца барз значни 

 туру и традицию, упознали и з тоту 
файту нашого шпиваня – колядованьом. 

У добрим розположеню и коло богато 
порихтаного стола зоз єдзеньом и 
пицом, подий за танєц бул нєпреривно 
полни, а гудаци старших нашивительох 
здогадовали на писнї з їх дзецинства 
док младшим указовали дражки по 
котрих най би ходзели. 

Агнетка Балатинац 
 

http://www.rusini-zg.hr/novosci.html 

Фотографиї – Алекса Павлешин 
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