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ськаукраїн

Голодомор -

 Голгота

Голодомор 1932-1933 рр. 
– один з найстрашніших 

злочинів у історії не лише ук-
раїнського народу, але й цілого 
людства. Радянський тоталітар-
ний режим сприймав Україну і її 
населення як найгіршого ворога і 
провідника впертого протистоян-
ня більшовизму. Той режим вдав-
ся до небачених досі злочинних 
дій– винищення народу за до-
помогою добре огрганізованого 
голоду. В Кремлі було вирішено 
відібрати в українських селян всі 
продукти харчування і спостері-
гати, як “ворог” тихо вмиратиме. 
Агонія тривала протягом 1932-
33 рр., багата чорноземом земля, 
житниця Європи була перетворе-
на в могильний склеп. Точне чис-
ло жерв Голодомору встановити 
важко, мова йде про 5, 7, 9 або 10 
мільйонів. 

Цього року, 29 листопада україн-
ці в цілому світі відзначали 76-ту 

річницю цієї жахливої трагедії та 
вшановували пам’ять невинних 
жертв Голодомору. В Осієку в мо-
настирській каплиці Христа Царя 
на недільній відправі вірні молили-
ся за упокій душ всіх, хто помер від 
холоднокровно спланованого голо-
ду в Україні в 1932-33 рр. Після св. 
Літургії на монастирському подвір’ї 
біля хреста була відправлена пана-
хида, яку служив о. Любомир Стур-
ко. Сестри Василіянки та парафіяни 
запалили свічки як тиху молитву і 
знак пам’яті про жертви Голодомору. 
На завершення прозвучала віршова-
на “хроніка” подій 1932-33 рр., і всі 
присутні на мить торкнулися жахіт-
тя голодної смерті і пройнялись 
співчуттям до мільйонів, яким вона 
щодня заглядала в очі. 

Народ не повинен забувати своїх 
мучеників, не має права прикривати 
злочини. Отож, нехай наше мину-
ле буде осяяне світлом і правдою, і 
як казав Ісус та “правда визволить” 
нас (Йо 8,32) і ми як народ будемо 
спроможні прямувати далі.

Усім жертвам Голодомору 
в Україні 1932-1933 рр.

Вічная пам’ять!

сс. Василіянки
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Голодомор - Глaдомор - Gladomor - Посольство України в Хорватії

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ  В  РЕСПУБЛІЦІ ХОРВАТІЯ

Ц
ими днями 
Україна зно-
ву вшановує 
пам’ять жертв 

страшної  трагедії ук-
раїнського народу – Го-
лодомору 1932-1933 рр.

Уже вкотре будуть 
горіти поминальні свічки 
за вікнами українських 
міст і сіл, по церквах Ук-
раїни та у цілому світі.

Тема Голодомору дуже 
складна.

Говорити про смерть 
– нелегко. А про смерть 
мільйонів – тим біль-
ше. Минуло вже понад 
три чверті століття з 
того часу, як в Україні 
жертвами голоду стали 
мільйони людей.

Кожна родина нашої 
країни втратила когось з 
рідних у ті голодні роки. 

Але, не дивлячись на 
страшні втрати, Україна 
вижила.

Сам факт голоду, що 
замовчувався впродовж 
55 років, сьгодні офіцій-
но визнаний.

У 2006 р. Верховна 
Рада України прийняла 
Закон, яким Голодомор 
визнається актом гено-
циду проти української 
нації.

Голодомор визна-
ли геноцидом у майже 
20 країнах світу і кіль-
кість цих країн постійно 
зростає. 

Окремі заяви про вша-
нування пам’яті загиблих 
в роки Голодомору зро-
били ООН (2003 р.) та 
ЮНЕСКО (2007 р.).

До сьогодні написа-
но понад 20 000 статей, 
збірників, документів 
монографій про Голодо-
мор,  його причини, пе-
ребіг  і наслідки.

Оприлюднюються  
щоденники та записки 

іноземних журналістів 
і дипломатів, які були  
свідками страшних подій 
Голодомору на Україні.

Все ще тривають чис-
ленні дискусії на тему 
Голодомору, які стсують-
ся формальних моментів 
і деталей: чи можна його 
визначити геноцидом 
згідно з діючими міжна-
родними конвенціями, 
чи слід говорити про зло-
чин проти людяності, чи 
є якийсь інший термін? 
Скільки мільйонів заги-
нуло – 5, 7 чи 10? Що 
вважати хронологічни-
ми рамками Голодомору 
-1932-33 рр., чи враху-
вати голодні прояви ще 
у 1930,

Проте дискусії не мо-
жуть  полегшити біль 
втрати нашого народу, 
наш загальний біль. Бо 
всі ми – діти і онуки тих, 
хто врятувався. Нас мог-
ло бути в кілька разів 
більше. І всі, кого ми 
зараз не дорахувалися -  
це наші рідні, наші спів-
вітчизники.

Наш святий обов’язок  
перед минулим – вшану-
вати пам’ять загиблих, 
запалити свічки, про-
читати молитви, роз-
повісти про них нашим 
дітям. Вшановуючи 
пам’ять жертв трагедії, 
вивчаючи свою історію 
ми робимо ті кроки, які 
об’єднують нас, пробуд-
жують нашу історичну 
пам’ять. 

Вічная пам’ять за-
гиблим,  усім невинним 
жертвами Голодомору.

Посол
Борис Зайчук

O
vih dana Ukrajina 
ponovo obilježava 
spomen na žrtve 
strašne tragedije 

ukrajinskog naroda – glado-
mora 1932-1933. Kao znak 
sjećanja na tu tragediju 
gorjet će spomen-svijeće na 
prozorima ukrajinskih mje-
sta i sela, u crkvama širom 
Ukrajine, kao i u cijelome 
svijetu.

Tema gladomora vrlo je 
kompleksna.

Govoriti o smrti nije laga-
no. Govoriti o smrti milijuna 
ljudi još je teže.

Prošlo je ¾ stoljeća od 
vremena kada su u Ukraini 
kao žrtve gladomora stradali 
milijuni njenih stanovnika. 

Svaka obitelj u našoj zem-
lji izgubila je nekog od svojih 
najbližih tih strašnih godina. 
Bez obzira na te strašne gu-
bitke Ukrajina je preživjela-

Činjenica  gladomora koja 
je prešućivana tijekom pro-
teklih 55 godina danas je 
službeno priznata.

Godine 2006 Parlament 
Ukrajine usvojio je Zakon 
kojim je gladomor  priznat 
kao čin genocida nad ukrajin-
skim narodom. Gladmor su 
kao čin genocida priznalo 
skoro 20 država svijeta. Broj 
tih zemalja stalno raste.

Posebnu izjavu o 
poštivanju sjećanja na umo-
rene tijekom godina glado-
mora dale su OUN  (2003) i 
UNESCO (2007).

Do danas je objavljeno 
preko 20 000 članaka, zbor-
nika, dokumenata, monogra-
fija o gladomoru, njegovim 
uzrocima, tijeku i polsjedi-
cama. Objelodanjuju se dne-
vnici i zapisi inozemnih di-
plomata koji su bili svjedoci 
strašnih događanja tijekom 
gladomora u Ukrajini.

Još  uvijek traju rasprava 
na temu gladomora, a odno-

se se na formalne momente 
i detalje:

-Da li gladomor možemo 
priznati genocidom suklad-
no s važećim međunarodnim 
konvencijama, ili treba go-
voriti o ZLOČINU PROTIV 
ČOVJEČNOSTI, ili pronaći 
neki drugi termin?

- Koliko je milijuna ljudi 
umoreno – 5, 7, ili 10?

- Što smatrati kronološkim 
okvirom gladomora 1932, 
1933?  Ili uzimati u obzir 
parcijalne pojave gladomora 
već 1930?

Sve ove rasprave ne mogu 
ublažiti bol zbog gubitka 
našega naroda. To je naša 
zajednička bol, jer smo mi 
djeca i unuci onih koji su se 
spasili. Danas  nas je moglo 
biti mnogo više. Svi koje da-
nas ne možemo ubrojiti naša 
su rodbina i naši zemljaci.

Naša je sveta obaveza 
pred prošlošću poštovati 
sjećanja na uspomene, za-
paliti svijeće, pomoliti se i o 
njima ispričati našoj djeci.

Poštujući spomen na žrtve 
ove tragedije, proučavajući 
svoju povijest, mi činimo 
korake koje nas ujedinjuju 
i bude naše historijsko  
sjećanje.

Slava svima umorenima, 
svim nevinim žrtvama glado-
mora.

Veleposlanik
Boris Zajčuk 

Veleposlanik Ukrajine
Zagreb



�Нова Думка6/2009

Голодомор - Глaдомор - Gladomor

Голодомор 1932-1933 років на-
завжди залишиться одною 

з найчорніших та найболючіших 
сторінок української історії. Це 
страшне слово несе  на собі тягар 
витканий з болю, сліз і страждань 
цілого українського народу. 

Цілий світ, а разом з ним і Украї-
на мовчали про цей злочин більше 
ніж 55 років, але сьогодні - світ має 
право знати, а ще світ має змогу 
зробити свій власний вибір: Визна-
ти  голодомор  ґеноцидом  чи знову 
змовчати? 

Цього року у Рієці знову не мов-
чали.Культурне товариство Русинів 
і Українців “Рушняк” у співпраці з 
філією Матиці Хорватської  у Рієці  
в приміщенні філодраматики 
організували цікаву маніфес-
тацію присвячену Голодомо-
ру.

Вечір розпочався з приві-
тального слова п.Провчі, який 
коротко розповів про вистав-

ки, що 

супрводжува-
ли маніфес-
тацію. Було 
підготовано 
виставку пос-
терів на тему 
“Голодомор 
в Україні”, 
виставку пла-
катів на тему 
“Хроніка ко-

муніс-
тичної 
інквізиції 
в Україні 
1932-
1933”, та 
виставка 
копій до-
кументів 
про го-
лодомор.

Наступним до слова був запроше-
ний голова філії Матиці Хорватсь-
кої у Рієці, проф. Горан Црнкович, 
який повідомив про те, що Матиця 
Хорватська також підписалася на 
Декларації про визнання голодомо-
ру, яка була передана на розгляд 
Сабору.

Серед гостей був і Славко Бурда. 
Він  зачитав звернення Посла Украї-
ни в РХ п. Бориса Зайчука, на жаль 
п.Посол, не зміг сам взяти участь в 
маніфестації. П.Бурда розповів про 
те, що питання про визнання Голо-
домору було піднято і на ХІІ З’їзді 
Європейського Конґресу Українців в 
Лондоні.

Надзвичайно цікавою була лек-
ція проф. Джури Відмаровича  на 
тему”Що було в Україні: ґеноцид чи 

голокост”. Проф. 
Відмарович зміг 
донести навіть до 
недуже обізнаного 
слухача всю жор-
стокість Сталінсь-
кого режиму, під-
тверджуючи свої 
слова різними доку-
ментами, він довів 
спланованість зни-
щення українського 
народу, тому ціл-
ком погоджується з 
тим, що голодомор 

за визначенням цілком  відповідає 
ґеноциду. Крім того, Відмарович ви-
користовує власні спостереження 
з часів свого мандату проведеного 
в Україні, а це безперечно є дуже 
важливим. 

Після лекції відбулася жвава дис-
кусія, виявляється ця проблема була 
цікавою для багатьох, про це свід-
чили і повна зала, а ще повна медіа 

підтримка ХРТ. Нагадаємо, 
що подія була висвітлена і в 
програмі “Призма”. 

Наприкінці, всіх присутніх 
чекала ще одна несподіванка 
- свідчення очевидиці голо-
домору п. Лідії Кріле - Бесуг-
лов. Погодьтесь в Хорватії не 
часто можна почути спогади 
очевидців цього страшного 
злочину.

П. Лідія не готувалася до свого 
виступу, тому її розповідь була про-
стою, але дуже зворушливою і дуже 
щирою. Голодомор застав сім’ю пані 
Лідії в Харкові, тоді їй було всього 
5 років... Вона розповіла про те, що 
в Харкові не було так важко, як на 
селах, хоча теж діяли обмеження на 
продукти . “В місті було дуже бага-
то жебраків, особливо дітей. Спа-
ли вони на вокзалах і на сходах в 
будинках,  випрошували будь –які 
залишки їжі, навіть голови від риби. 
Мені здається, що Україна ще дуже 
довго, не могла оговтатись після 
цього голоду”. 

Навіть по закінченні вечора, при-
сутні не поспішали залишати при-
міщення філодраматики, ще довго 
велися дискусії про почуте... 

Вічна пам’ять невинним жертвам 
голодомору.

Підготувала Надія Саджак.

Дай їм всім, Господи, царство небесне,
Геноциду зазнав український народ.

І в пам’ять про них Україна воскресне,
Щоб душам убитих світити з висот.

Ген від Збруча і до тихого Дону 
Зморено голодом було мільйони.
Тих, що зростили центнери хлібів,
Тисячі вбито за п’ять колосків.

ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ У РІЄЦІ

Зліва Дю. Відмарович і С.Бурда

В. Провчи
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Članovi Kulturno-prosvjetnog 
društva Rusina i Ukrajinca Zagre-

ba, Društva za ukrajinsku kulturu  u  su-
radnji s Hrvatsko-ukrajinskim društvom, 
u Zagrebu su  9.prosinca 2009.godi-
ne , u prepunim prostorijama društva 
,održali prigodnu komemoracija u povo-
du obilježavanja sjećanja na žrtve  „Ho-
lodomora 1932./33.“ 

Nakon upaljene svijeće i minute 
šutnje ,svi nazočni su se pomolili za 
žrtve „Holodomora 1932./33. Svećenici 
o.Petar Rebčen i o.Ivan Hrinešin su pre-
dvodili molitvu.

Predsjednik KPD R i U ZG , Slavko 
Burda pozdravio je sve nazočne, nje-
govu ekselenciju,veleposlanika Ukraji-
ne u Republici Hrvatskoj,gosp.Bori-
sa Zajčuka sa suprugom, gosp.Đuru 
Vidmarovića,književnika i bivšeg vele-
poslanika Republike  Hrvtake u Ukraji-
ni, gosp.Andriju Karafilipovića , glavnog 
tajnika Društava prijateljstva Hrva-
tske s drugim zemljama,gops. Andriju 
Limiča,predsjednika roda i fundacije 
Limića iz Ukrajine,potpredsjednike i 
tajnika Hrvatsko-ukrajinskog društva, 
g.Teodora Frickog , g.Ivicu Trnokopa 
i g.Miroslava Kirinčića,,predstavnika 
rusinske nacionalne manjine Grada 
Zagreba,gosp.Irineja Mudrog,časne se-
stre ČSSV iz Zagreba,kao i sve druge 
nazočne.

U prostorijama društva postavljena je 
izložba o Holodomoru ,a uz to su se prika-
zivale projekcije fotografija,dokumenata 
te inserti iz filma o provedenoj 75.obljet-

nici Holodomora u Londonu.
Sve uzvanike i sudionike komemora-

cije pozdravio je i predsjednik Društva 
za ukrajinsku kulturu,g.Aleksa Pavlešin.

Nakon toga svim nazočnima se s pri-
godnim govorom obratio veleposlanik 
Ukrajine u RH,gospodin Boris Zajčuk.

Tematska izlaganja imali su profesor 
Đuro Vidmarović i Slavko Burda.

Profesor Đuro Vidmarović imao je iz-
laganje na temu : „ Da li je u Ukrajini 
izvršen genocid ili holokaust“, a Slavko 
Burda - „Holodomor 1932./33.“ – susta-
vno skrivan genocid“

O Holodomoru 1932./33. govorio je i 
Aleksa Pavlešin.

Nakon pauze i prigodnog domjenka 
kulturno-umjetnički program izveli su 
Tajana Seder,Dragana Petravić i Jona-
than Zalutski. U neslužbenom dijelu prije 
završetka koncerta o spomenu na žrtve 
Holodomora govorio je gost iz Ukrajine 
gospodin Andrija Limič.

Članovi gore spomenutih zagrebačkih 
društava su se s ovom prigodnom ko-
memoracijom  u povodu obilježavanja 
76.obljetnice sjećanja na žrtve „Holo-
domora 1932/33. ,održanoj u Zagrebu, 
pridružili akciji  u 2009.godini „Zapali-
mo svijeću“ s kojom ukrajinska dija-
spora širom svijeta i Ukrajina odaju 
počast žrtvama „Holodomora 1932./33.“ 
osuđujući „Holodomor 1932./33.“  geno-
cidom nad ukrajinskim narodom.

Slavko Burda 

Komemoracija u povodu obilježavanja 
sjećanja na žrtve Holodomora 1932/33

Stoji - njegova ekselencija, veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj gosp. 
Boris Zajčuk

12 листопада ц.р. Відбулася зуст-
річ Посла України в Республіці Хор-
ватія Бориса Зайчука з Єпископом 
греко-католицької єпархії у Респуб-
ліці Хорватія Владикою Ніколою Ке-
кичем.

Глава греко-католицької церкви в 
РХ обговорив з Послом України стан 
розвитку греко-католицької общини 
в Хорватії та її зв’язки з Україною. 
Було заначено, що більшість при-
хожан єпархії є представниками ук-
раїнської діаспори в Хорватії, а та-
кож Боснії і Герцеговині та Словенії.

Посол України Б.Зайчук відзначив 
важливість ролі церкви як духовного 
лідера народу і, зокрема, українсь-
кої національної меншини в Респуб-
ліці Хорватія та Боснії і Герцеговині.

Під час розмови сторони обговори-
ли перспективи процесу об’єднання 
православної церкви в Україні, які 
тривають зараз, та висловили споді-
вання на позитивні зміни, що очіку-
ються від об’єднання. В контексті 
церковної громади греко-католиць-
кої єпархії було висловлене спіль-
не бачення сторонами необхідності 
єдності українсько-русинської мен-
шини в Хорватії, потрібної  для до-
сягнення спільної мети поза межами 
своєї прабатьківщини.

Була обговорена можливість за-
початкування недільної церков-
ної школи для українських дітей 
– членів сімей української діаспори 
в Хорватії.

Як важливий і доцільний шлях 
співпраці Хорватії з Україною в 
релігійному житті обговорилася до-
цільність організації паломницьких 
поїздок віруючих із Хорватії в Ук-
раїну, метою яких є зближення двох 
країн та представлення закордон-
ним українцям і всім прихожанам з 
Хорватії духовних скарбів України.

Посольство України в РХ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ДЛЯ ЗМІ

ПОСОЛЬСТВО 
УКРАЇНИ В  

РЕСПУБЛІЦІ 
ХОРВАТІЯ
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Нa схaдзки Предсидaтельствa 
отримaней 5. новембрa у про-

сторийох Союзу Русинох и Укрaїнцох 
у Вуковaре, члени Предсидaтельс-
твa детaльно упознaти зоз новимa 
критериюмами зa финaнсовaнє по 
хторих молби зa финaнсийну пот-
римовку можу поднєсц лєм тaки 
здруженя хтори нaйменєй двa роки 
уписaни до реґистру здруженьох 
Републики Горвaтскей.

Финaнсийнa потримовка достaвa 
ше по aнaлизи потерaшнїх резултa-
тох, a у предносци буду тaки здру-
женя хтори облaпяю векшину при-
пaднїкох нaционaлней меншини и 
уж през длугши чaс мaю оствaрени 
зaмерковaни резултaти.

Критериюми преписую точни стн-
дaрди спрaм хторих члени Союзу Ру-
синох и Українцох РГ поднєсли мол-
би зa финaнсовaнє нaшого видaвa-
тельствa и информовaня, културно-
го aмaтеризму и нaших културних 
мaнифестaцийох. 

По нових критериюмох шицки 
културно-уметнїцки дружтва муше-
ли достaвиц и свой ОИБ. 

Скорей конєчного приношеня 
буджету зa нaступаюци рок, чежко 
предвидзиц же яки буду средствa цо 
достaнєме зa дaльше пестованє нa-
шей култури, язикa и нaционaлного 
идентитету.

В. Пaвлович

Совит зa нaционaлни меншини 
РГ принєсол нови критериюми 
зa финaнсовaнє прогрaмох нa-
ционaлних меншиннох

СПРAМ НОВИХ 
КРИТЕРИЮМОХ 
ПОшЛИ МОЛБИ 

ЗA фИНAНСИЙНУ 
ПОТРИМОВКУ 

СПРAМ СОВИТУ 
ЗA НAЦИОНAЛНИ 

МЕНшИНИ

ЗОЗ РОБОТИ СОЮЗУ 

У орґанизациї Уряду за нацио-
нални меншини, Уряду за люд-

ски права и Министерства науки, 
образованя и спорту, 17. новембра 
2009. року, отримани округли стол 
на тему: „Вихованє и образованє на 
язику и писму националних менши-
нох у РГ“

Округли стол отримани у Заґребе, 
у Министерству науки, образова-
ня и спорта (МНОС). На самим по-
чатку, шицких присутних привитал 
Мирко Маркович, директор управи 
за национални меншини у МНОС, 
а потим Лука Мадєруч, предстой-
нїк Уряду за людски права отворел 
округли стол. Др сц. Радован Фукс, 
министер МНОС зоз кратшу бешеду 
визначел же културна розличносц 
оплеменює людзох и же наша де-
ржава може послужиц як приклад 
у очуваню идентитету и образова-
ню националних меншинох. Потим 
проф. др сц. Слободан Узелац, под-
предсидатель Влади РГ визначел же 
нас чекаю даскельо уровнї роботи у 
розвою образованя за национални 
меншини. Длугорочна пракса указа-
ла же єст успиху у образованю по 
одвитуюцих моделох, а указує ше и 
можлївосц афирмативного способу 
ученя на далєкосц. Образованє Ро-
мох, хторе приоритет, муши мац ви-
ходзиско у вихованю за живот, а нє 
лєм за школу.

Кратке преподаванє о вихованю 
и образованю отримал Мирко Мар-
кович, а предстойнїца Уряду за на-
ционални меншини мр.сц Милена 
Клайнер винєсла европски искуства 
у вихованю и образованю на язику 
националних меншинох, окреме ука-
зуюци на приклад у Французкей.

Потим свойо викладаня винєсли 
совитнїки и учителє у настави на 
язику и писму националних менши-
нох. Совитнїца за италиянски язик, 
Патрициа Питако, бешедовала о 
ученю мацеринского язика при на-
ционалних меншинох з длугшу тра-
дицию, як цо то италиянска, мадяр-
ска и ческа, окреме визначуюци же 
ше италиянски язик у Истри скорей 
учел як язик штредку у вельо вецей 
школох як нєшка.

Ушлїдзели викладаня учительох 

и совитнїкох провадзени зоз пре-
зентациями роботи школох у хторих 
ше пестую мадярски, чески, сербски 
и словацки язик, а зоз хторих ше 
заключує же ше у шицких школох 
намага цо вецей и цо лєпше вихас-
новац можлївосц образованя наци-
оналних меншинох по одвитуюцим 
моделу.

Кажда национална меншина стре-
та ше з одредзенима почежкосцами 
у витворйованю свойого образованя 
по єй одвитуюцим моделу, велї по-
чежкосци заєднїцки шицким, як цо 
то ускладзованє школскей докумен-
тациї, зазберованє школярох (окре-
ме у варошских штредкох), та ище 
велї ствари хтори треба розришиц и 
положиц на свойо место же би ше 
конєчно могло положиц точку и по-
весц же шицки национални менши-
ни у РГ подполно вихасновали свойо 
достати права хтори им держава по-
нукла.

Як ше, з горе поведзеного, може 
заключиц, викладанє о пестованю 
руского язика и култури нє було по-
нукнуте, а причина можебуц у тим 
же ше руски язик виучує лєм у двох 
школох. Медзитим, кед ше спатра 
шицки почежкосци зоз хторима ше 
стретаю нашо учительки и школяре 
у настави (як цо то нєдостаток од-
витуюцих кнїжкох, наставних средс-
твох, фахового усовершовсня, як и 
нєдостаток совитнїка за руски язик), 
пестованє руского язика и култури у 
цалосци ше одвива по Моделу Ц, без 
гоч яких препущеньох и винїмкох. 
Доказ тому успишни наступи наших 
школярох, як у школи та так и на 
рецитаторских и других наших кул-
турних манифестацийох. Без помо-
ци других з боку, сами будую свойо 
успихи, а то на моцних фундаментох 
националней свидомосци хтору на 
годзинох пестованя руского язика и 
култури ткаю од перших школских 
крочайох.

Мария Хома, проф. руского язика и 
кнїжовносци

Округли стол 
“Вихованє и образованє на язику и 

писму националних меншинох у РГ”
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Міжнародний інститут освіти 
культури та зв’язків з діас-

порою Національного університету 
“Львівська політехніка” на виконан-
ня ухвали ІІ Міжнародного конгре-
су “Діаспора як чинник утверджен-
ня держави Україна у міжнародній 
спільноті 28-29 жовтня 2009 року” 
провів Другу Міжнародну науко-
ву конференцію “Іван Фещенко-
Чопівський – вчений і патріот”, спі-
ворганізаторами якої були Інститут 
прикладної математики і фундамен-
тальних наук Національного уні-
верситету “Львівська політехніка” 
(кафедра інженерного матеріало-
знавства та прикладної фізики) та 
Громадський просвітянський фонд 
імені Івана Фещенка-Чопівського 
“Джерело”.

Адже цього року минає 125 років 
від дня народження Івана Фещенка-
Чопівського – вченого-металурга, 
автора фундаментальної моногра-
фії “Металознавство” (у трьох то-
мах), члена-кореспондента Академії 
технічних наук у Польщі, дійсного 
члена Наукового товариства імені 
Шевченка, міністра промисловості і 
торгівлі та міністра народного гос-
подарства в уряді УНР, голови Ради 
Республіки (тодішнього парламенту 
УНР), українського патріота і гро-
мадського діяча.

“Працівники Міжнародного інсти-
туту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою, проводячи конференцію, 
не лише виконали ухвалу Конгре-
су, за яку проголосувало понад 400 

учасників 
з 28 країн 
світу, але 
й виконали 
свій гро-
мадянсь-
кий та мо-
ральний 
обов’язок, 
відкрива-
ючи для 

широкого загалу постать, великого 
державотворця. Ми намагались пос-
прияти тому, аби повернути ім’я Іва-
на Фещенка Чопівського в суспіль-
но-громадський та науково-освітній 
простір України” – зазначила у своє-
му виступі директор Інституту Ірина 
Ключковська.

Захід відбувся у рамках відзна-
чення 165-річчя Львівської політех-
ніки. У конференції взяли участь 
науковці і представники громадсь-
ких організацій з України, Респуб-
ліки Польща, Російської Федерації. 
Україна зокрема представляли спе-
ціалісти з Києва, Дніпропетровська, 
Донецька, Маріуполя, Запоріжжя, 
Рівного, Львова.

Конференцію відкрив ректор На-
ціонального університету “Львівсь-
ка політехніка” Юрій Бобало. На 
відкриття конференції прибув онук 
видатного вченого Юрій Чопівський. 
Він висловив глибоку вдячність орг-
комітету за проведення конференції 
та вшанування пам’яті його діда на 
такому рівні. “Для мене і для нашої 
сім’ї це велика честь” – зазначив 
Юрій Чопівський.

Станіслава Вармбранд, журналіс-
тка із Катовіц, оприлюднила вітання 
для учасників конференції від Пре-
зидента Катовіц. Саме у цьому поль-
ському місті зараз проживає донька 
ученого Ірина Фещенко-Чопівська-
Богун, яка через стан здоров’я не 
змогла прибути до Львова. Її лист-
привітання зачитала науковий спів-
робітник МІОК Наталія Гумницька.

Вітання надійшло також від голови 

Відділення технічних наук Польської 
Академії Наук професора Владісла-
ва Влосінського.

На пленарному засіданні висту-
пили гості з Гірничо-металургійної 
Академії імені С. Сташиця у Кракові, 
де тривалий час працював Іван Фе-
щенко-Чопівський. Декан факуль-
тету Інженерної металургії та ін-
форматики Мірослав Карбовнічек 
презентував учасникам конференції 
діяльність Академії та факультету, а 
керівник кафедри металознавства і 
порошкової металургії Анджей Цясь 
представив науковий доробок про-
фесора Чопівського за період його 
роботи в Гірничо-металургійної Ака-
демії. Голова громадського просві-
тянського фонду імені Івана Фещен-
ка-Чопівського “Джерело” Ярослав 
Гелетій виголосив доповідь про сус-
пільно-політичну діяльність вченого. 
Завідувач кафедри інженерного ма-
теріалознавства та прикладної фізи-
ки Григорій Понеділок зробив огляд 
монографічної спадщини Івана Фе-
щенка-Чопівського. Про Гулагівсь-
кий період вченого надзвичайно 
зворушливо, з демонстрацією рідкіс-
них світлин із місця загибелі вченого 
розповів голова ЛОО Всеукраїнсько-
го товариства  “Пошук” Віктор Феду-
щак, співавтор книги “Абезь і Адак 
– дорога у вічність”.

Секційна робота конференції про-
вадилась у двох напрямках: “Іван 
Фещенко-Чопівський – державний і 
громадський діяч” і “Наукова діяль-
ність Івана Фещенка-Чопівського та 
сучасні проблеми матеріалознавс-
тва”. Виступи і доповіді учасників 
конференції опубліковані у двох ок-
ремих збірниках.

На заключному пленарному засі-
данні учасники конференції заслу-
хали звіти керівників секцій (На-
талію Гумницьку і Зою Дурягіну) і 
прийняли ухвалу.

Старші покладають надії на молодих,
віддають їм пошану і спадок.
Іван Фещенко-Чопівський

Вшанування вченого-
металознавця і державотворця

Робота конференції
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– Приoритeти: ришoвaнє 
прoблeмaтики у шкoлству, oрґa-
низaция Спoртских бaвискoх 
„RUTHENIADA” и сoтруднїцтвo 
зoз Руснaцaми у инoжeмствe

Кoнцoм нoвeмбрa мeшaцa oт-
римaнa пoряднa схaдзкa 

Рaди рускeй нaциoнaлнeй мeнши-
ни Вукoвaрскo-сримскeй жупa-
ниї нa хтoрeй шe у пeршeй чaсци 
бeшeдoвaлo o пoсцигнутих рe-
зултaтoх у прeшлим пeриoдзe дзe 
нaглaшeнe жe плaн рoбoти нє у 
цaлoсци рeaлиoзoвaни, aлє тo нaй-
вeцeй прe oбєктивни причини. Ту 
нaсaмпрeдз трeбa спoмнуц нєзрeд-
зeни стaн у нaстaви пeстoвaня рус-
кoгo язикa и нaциoнaлнeй култури. 
Мeдзитим дзeкуюци мoрaлнeй и 
мaтeриялнeй пoтримoвки успиш-
нo oрґaнизoвaни Спoртски бaвискa 
„Rutheniada”, нaшo културно-умет-
нїцки дружтва рoбя и пoсцигую 
знaчни рeзултaти, a oкрeмe трeбa 
нaглaшиц жe Рaдa вєднo зoз Кooр-
динaцию Рaдoх и oфицийнo дoстaлa 
свoю зaстaву, гeрб и швeтoчну 
шпивaнку.

Нa схaдзки булo дoсц бeшeди o 
плaну рoбoти зa 2010. рoк як и o 
мaтeриялних срeдствoх хтoри би 
були пoтрeбни зa рeaлизaцию спoм-
нутoгo. Прeдсидaтeль Яким Eрдeлї 
мeдзи иншим видвoєл:

– Свидoми сoм жe змe шe у 
прeшлим пeриoдзe стрeтaли зoз 
рижнимa пoчeжкoсцaми, aлє дзe-
куюци всeстрaним нaмaгaньoх 
думaм жe змe дoсц тoгo зрoбeли. 
Тoтo цo змe нє ришeли пoлoжeли 
змe дo плaну зa шлїдуюци рoк. Oд 
знaчнєйших плaнoвaних aктивнoс-
цoх видвoєл бим нaйзнaчнєйшe: 
кeд у питaню шкoлствo будзeмe 
пoпрoбoвaц устaнoвиц сoтруднїц-
твo нa рeлaциї Кoмисиї зa шкoлствo 
при Сoюзу, нaшeй рoбoтнeй ґрупи и 
Aктивa руских учитeльoх, лєбo oс-
нoвaц зaєднїцку кoмисию хтoрa би 
вoдзeлa стaрoсц o нaстaви нa рус-
ким язику взaгaлї. У плaну рoбoти 
змe нaглaшeли вeкшe aнґaжoвaнє 
кoлo вeрификaциї нaстaвнoгo плa-
ну, друкoвaню учeбнїкoх зa нaших 
шкoлярoх, oрґaнизoвaнє Спoртских 

бaвискoх „Rutheniada”, учaствoвaнє 
нa Спoртских бaвискoх „Яшa Бaкoв”, 
пoтим рoзвивaнє сoтруднїцтвa зoз 
Руснaцaми у инoжeмствe у цo вeцeй 
oблaсцoх, oрґaнизoвaнє oкруглoгo 
стoлa лєбo тeмaтску схaдзку нa 
хтoрeй би шe рoзпaтрaлo o стaну у 
инфoрмaтивнeй и видaвaтeльнeй 
дїялнoсци при Руснaцoх у Рeпубли-
ки Гoрвaтскeй и иншe – нaглaшeл 
Яким Eрдeлї.

Истoчaснo кeд шe бeшeдoвaлo 
o плaну рoбoти рoзпaтрaни и плaн 
прихoдoх и рoзхoдoх. Прeдсидaтeль 
Яким Eрдeлї нaглaшeл жe мa инфoр-
мaциї oд oдвичaтeльних у Жaпaниї 
жe, бeз oгляду нa пoчeжкoсци у 
финaнсoвaню, мoжeмe oбчeкoвaц 
жe би дoтaциї мoгли буц нa урoвню 
прeшлoрoчних. Нa тoт спoсoб Рaдa 
би зa вкупну свoю aктивнoсц мoглa 
дoстaц кoлo 140 тисячи куни, тa тaк 
срeдствa и рoзпoрeдзeни пo стaвкoх 
у рoзхoду зa 2010. рoк.

Нa кoнцу, прeдсидaтeль Яким Eр-
дeлї упoзнaл члeнoх Рaди o рeзул-
тaтoх пeршoгo стрeтнуцa члeнoх 
Кooрдинaциї рaдoх Руснaцoх у Рe-
публики Гoрвaтскeй и прeдстa-
витeльoх Руснaцoх з Вoйвoдини 
хтoрих прeдстaвяли Слaвкo Oрoс, 
прeдсидaтeль Нaциoнaлнoгo сo-
виту, Дюрa Пaпуґa, прeдсидaтeль 
Швeтoвeй рaди РРЛ и други.

Дюрa Лїкaр

ПРИЛAПEНИ ПЛAН РOБOТИ ЗA 2010. РOК РAДИ РУСКEЙ 
НAЦИOНAЛНEЙ МEНшИНИ ВСЖ

ПOСЦИГНУТИ ЗAМEРКOВAНИ 
УСПИХИ

Прeдсидaтeль Рaди рускeй 
нaциoнaлнeй мeншини Вукoвaрскo-

сримскeй жупaниї Яким Eрдeлї

На Координациї национал-
них меншинох Вуковарс-

ко-сримскей жупаниї, отриманей 
12. новембра 2009. року, жупан 
Божо Ґалич гварел же средства 
за роботу радох и представите-
льох националних меншинох у 
ВСЖ идуцого, 2010. року, буду як 
и того року, цо значи, нє можеме 
обчековац звекшаня и плани ро-
боти можеме прилаґодзиц таким 
средством.

На схадзки ше бешедовало и о 
заувагох на чл. 22 Уставного за-
кону о националних меншинох. 
Жупания Радом и представите-
льом националних меншинох у 
ВСЖ понукла помоц при глєданю 
податкох у хторим проценту на-
ционални меншини запошлєни у 
локалней управи и самоуправи 
у ВСЖ. Тиж так було бешеди и 
о проблемох у општинох дзе, уж 
дзе пре яки причини, нє розпи-
сани виберанки за националного 
заменїка началнїка (06.12.2009.) 

Члени Координациї ше порад-
зели же 16. новемра на 13.45 
годзин, на теметове у Вуковаре 
положа венєц спред Координа-
циї як здогадованє на спаднуце 
Вуковару хтори ше означує 18. 
новембра. На покладаню венца 
були шицки предсидателє и пред-
ставителє националних меншинох 
ВСЖ, жупан Божо Ґалич, городо-
началнїк Желько Сабо и др.

Предсидатель Координациї 
ВСЖ, пан. Йосип Кел ище дал и 
информацию же Влада Републи-
ки Горватскей, 22.07.2009. року 
принєсла одлученє о финансова-
ню проґрамох Радох и представи-
тельох на подручйох од окремно-
го державного стараня.

Марияна Джуджар

Зоз Координациї 
националних 

меншинох 
Вуковарско-

сримскей жупаниї



�0 Нова Думка 6/2009

З РОБОТИ ПРЕДСТАВНЇКОХ И РАДОХ НЦИОНАЛНИХ МЕНШИНОХ

ПРЕшИРИЦ СОТРУДНЇЦТВО У ОБРАЗОВАНЮ, 
ИНфОРМОВАНЮ И КУЛТУРИ, НАСАМПРЕДЗ 

ПРЕ ЗОПЕРАНЄ АСИМИЛАЦИЇ

У ЗАҐРЕБЕ ОТРИМАНЕ МЕДЗИДЕРЖАВНЕ СТРЕТНУЦЕ И 
РОЗГВАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬОХ РУСКИХ ЗАЄДНЇЦОХ З 
ВОЙВОДИНИ СЕРБИЇ И ГОРВАТСКЕЙ

Всоботу пополадню, 7. новембра 
у Водоводней улїчки число 15 

у Заґребе отримане медзидержавне 
стретнуце и розгварки найвисших 
представительох рускей заєднїци 
Войводини/Сербиї и рускей заєднї-
ци у Горватскей. Домашнї того сходу 
бул мр Ириней Мудри, представитель 
рускей националней меншини горо-
ду Заґребу и його секретар Йоаким 
Павлович, а у розгваркох участвова-
ли и Славко Орос, предсидатель На-
ционалного совиту Руснацох; Дюра 
Папуґа, предсидатель Рускей матки 
Сербиї и Шветовей ради Руснацох, 
Русинох, Лемкох; Ярослав Сабол, 
подпредсидатель Националного со-
виту и представитель Городского од-
бору Рускей матки Нового Саду; Йоа-
ким Надь, секретар Месней заєднїци 
Руски Керестур (шицки з Войводини/
Сербиї), Яким Ерделї, предсидатель 
Координациї радох рускей национал-
ней меншини у Горватскей; Любица 
Морган, предсидателька Союзу Руси-
нох и Українцох РГ; Звонко Костелник, 
член Совиту за национални меншини 
РГ; Яким Вашаш и Таня Кренїцки зоз 
Петровцох, предсидатель и подпред-
сидателька Ради рускей националней 
меншини у општини Боґдановци; Вла-
до Гаргаї, подпредсидатель Ради рус-
кей националней меншини у городу 
Вуковар; Мария Хома з Миклошевцох, 
предсидателька Ради рускей нацио-
налней меншини у општини Томпов-
ци; Марияна Джуджар, секретарка 
Координациї руских радох у РГ, як и 
представителє наших медийох. 

Остатнїх рокох интензоване сотруд-
нїцтво Руснацох з обидвох бокох Ду-
ная на културним и спортским планє 
(госцованє на културних манифеста-
цийох и балох, односно участвованє 
на Спортских бавискох „Яша Баков“ и 
„Рутенияди“), алє иснує потреба пре-
ширйованя сотруднїцтва и на други 
обласци, шицко у намаганю же би ше 
зопарло асимилованє Руснацох, на-
сампредз у Горватскей. 

– Барз важне же би ше на идуцим 
попису жительства у Горватскей цо 
векше число припаднїкох нашей за-
єднїци вияшнєли як Руснаци, а нє же 
би ше ганьбели свойого єства, на-
сампредз пре затримованє здобутих 
правох котри нам ґарантую Устав РГ 
и други предписаня – гварел мр Ири-

ней Мудри, предсидатель рускей на-
ционалней меншини городу Заґребу и 
подпредсидатель Координациї радох 
рускей националней меншини у РГ. 
Мудри вихасновал нагоду же би „на 
живо“ представел нову заставу и герб 
Руснацох у Горватскей, котри урядово 
одобрели одвитуюци институциї РГ. 

Славко Орос, предсидатель На-
ционалного совиту Руснацох Сербиї 
визначел же Руснаци з Войводини/
Сербиї порихтани дац фахову помоц 
Руснацом у РГ у образованю (окреме 
при твореню учебнїкох за виучованє 
руского язика, а руски школяре з Гор-
ватскей могли би ше ознова школовац 
у керестурскей Ґимназиї и на Одсеку 
русинистики у Новим Садзе), култури 
(помогло би ше зоз кадрами у обласци 
музики, фолклору и театру) и инфор-
мованю (дзе „Рутенпрес“ уж ма значну 
улогу).

Заключеня зоз того медзидержав-
ного стретнуца одноша ше на можлї-
восц заєднїцких проєктох Руснацох з 
Войводини/Сербиї и Горватскей, а зоз 
котрима би ше конкуровало и за пенєж 
з рижних фондох Европскей униї, як и 
на вирабянє окремного медзидержав-
ного протокола одн. спорозуменя, 
котри би представителє Руснацох з 
обидвох державох познєйше и подпи-
сали, найвироятнєйше у 2010. року.

Яким Пушкаш

ОТРИМАНИ 
ДРУГИ ДЗЕНЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
РУСКЕЙ 

НАЦИОНАЛНЕЙ 
МЕНшИНИ 

ГОРОДУ ЗАҐРЕБУ

У познатим ресторану „При 
пивоварнї“ у Илици, всобо-

ту 21. новембра, отримани „Дру-
ги дзень представителя рускей 
националней меншини городу 
Заґребу“ або у народу познати 
„Руски бал“. Окрем Руснацох зоз 
Заґребу програми присуствова-
ли и шлїдуюци госци: Елизабе-
та Кнор спред городоначалнїка 
городу Заґребу; представителє 
мадярскей, македонскей и ита-
лиянскей националней меншини 
городу Заґребу; Мирко Федак, 
предсидатель українскей нацио-
налней меншини у Сисацко-мос-
лавацкей жупаниї и Алекса Пав-
лешин, предсидатель Дружтва за 
українску културу. 

На початку програми мр Ири-
ней Мудри, представитель рускей 
националней меншини городу За-
ґребу представел нову заставу и 
герб горватских Руснацох, як и 
шветочну шпиванку „Браца Руси-
ни“, а потим пригодну програму 
виведли члени КУД „Яким Гарди“ 
зоз Петровцох. Так танєчна ґру-
па виведла штири руски танци у 
хореоґрафиї Звонка Костелника, 
а шпиваче Михал Голик, Давид 
Морган, Анита и Иринка Надьово 
одшпивали вецей руски шпиван-
ки. Танєчнїкох и шпивачох про-
вадзел оркестер Звонка Еделин-
ского. 

После урядовей програми пет-
ровски гудаци грали и (шпивали) 
за танєц. Атмосфера була барз 
добра так же ше домашнї и їх 
госци вешелєли длуго споза пол 
ноци. На одходу до своїх домох 
були им понукнути аж три дарун-
ки: кнїжка Дюри Лїкара „Най ше 
нє забудзе“ (Руснаци у Горватс-
кей), ЦД зоз шветочну писню гор-
ватских Руснацох „Браца Русини“ 
и часопис „Нова думка“ число 
153.

(Я. П.)

Славко Орос предсидатель 
Националного совиту Руснацох и 
мр Ириней Мудри, представитель 

рускей националней меншини 
городу Заґребу
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ЗОЗ РОБОТИ НАШИХ ДРУЖТВОХ -  З РОБОТИ НАШИХ ТОВАРИСТВ

Внєдзелю на 17.00 годзин 
04.10.2009. року отримана у 

Филодраматики Виберанкова Скуп-
штина КПД Русинох и Українцох 
у Риєки. Схадзку модеровал др. 
Звонко Чапко: по дньовим шоре 
пан Никола Чапко дал финансийни 
звит и звит активносцох у прешлим 
року и було вибране роботне пред-
сидательство Скупштини. Шлїдзело 
розришованє старого и предложене 
нове предсидательство: др Сла-
вица Дудаш, др Петр Бутковский, 
проф. Борис Денисюк, Никола Чап-
ко, дипл.инг. и пан Звонко Дудаш. 
Скупштина єдногласно прилапла 
нове предсидательство, хторе мед-
зи собу вибрало панї Славицу Ду-
даш за нову предсидательку друж-
тва. 

У своїм кратким обрацаню Скупш-
тини и Предсидательству нова пред-
сидателька подзековала на додзелє-
ним довирию и поволала членство 
на активнєйшу учасц у потерашнїх 
(шпиванє и литературней) и ново-
основаних секцийох: фото и филм 

секциї, и секциї граня на 
ґитари, а источасно по-
волала членство на пот-
римовку у витворйованю 
рочних и вецейрочних 
планох.

Спрам дньового шора 
шлїдзели дискусия и 
предклади вименкох 
и дополнєньох Стату-
та Дружтва, хтори маю за 
циль поспишованє и унап-
редзованє функционованя 
Дружтва. У тим контексту, Дружтво 
пременєло назву до звучнєйшей и 
препознатлївейшей назви: Дружтво 
Русинох и Українцох „Калїна” Риєка, 
або крадше „Дружтво Калїна”.

На Скупштини були додзелєни 
два припознаня – подзекованя: па-
нови Чапкови, потерашньому пред-
сидательови, на його активносцох и 
закладаню у орґанизованю и очува-
ню Дружтва и панови Денисюкови, 
водительови ансамбла, на водзеню 
и унапредзованю, як и на подзвиго-
ваню уровня у виводзеню руских и 

українских писньох. 
По законченю Скупштини, „Калї-

на” виведла за тоту пригоду порих-
тану програму и указала свойо схоп-
носци ширшому членству Дружтва. 
Весело ше стало у малей сали, дзе 
зоз писнями членство и госци мали 
нагоди коштовац, як уж вельо раз 
з вреднима руками наших членох 
пририхтани домашнї лакотки, як и 
познате домашнє червене вино фа-
мелиї Чапко.

Славица Дудаш

Нове предсидательство 
Дружтва Русинох и Українцох 

у Риєки

др.Славица Дудаш (стої), нова предсидателька 
Дружтва Русинох и Українцох у Риєки

 

У раних вечарших годзинох всо-
боту, 21.11.2009. року у Риєки 

позберало ше шумне число людзох до 
малей сали у Филодраматики. Зоз ци-
кавеньом обчековали у медийох ная-
вене културне збуванє.

Дружтво Русинох и Українцох 
„Калїна” порихтало вечар поезиї Ва-
силя Семеновича Стуса и зоз тим ве-
чаром отворело циклус литературней 
творчосци у явносци менєй познатих 
українских поетох.  Орґанизаторе и 
учашнїки того вечара були члени ли-
тературно-новинарскей секциї. Лите-

ратурни вечар отворела 
и присутних привитала 
предсидателька друж-
тва. Биоґрафию Василя 
Стуса представел пан 
Никола Чапко, стихи 
зоз його першей збир-
ки „Круговерть” читали 
пан Борис Денисюк и 
пан Петр Бутковский.  
Члени шпивацкого ан-
самблу провадзели ве-

чар зоз вибранима українскима и 
рускима писнями у дуетох, акапе-

ла и у провадзеню гармоники.
Василь Стус народзени 6.01.1938. 

року у худобней парастскей фаме-
лиї. Вон припадал напредней україн-
скей интелиґенциї, студирал, писал, 
прекладал познатих авторох зоз ца-
лого швета, у своєй роботи хасно-
вал ше з вецей странима язиками: 
анґлийским, нємецким, французким, 
шпанским, италиянским и з вецей 
славянскима язиками. Борел ше за 
права чловека, протестовал у явнос-
ци процив владаюцого режиму. Бул 

преганяни, провадзени, вируцени зоз 
докторского студраня и осудзени на 
12 роки.

Велька часц його поезиї настала 
у гарешту. Його поезия и други дїла 
були забраньовани за обявйованє и 
велька часц була знїчтожена. У тот 
час були му одняти коло 300 писнї. 
Заш лєм, його творчосц вишла на 
шветлосц дня. Єдна од вецей його 
збиркох обявена 1970. року у Брисе-
лу, Белґия. Року 1985. нємецки пи-
сатель Гайнрих Боел (Heinrich Böll) 
предклада творчосц Василя Стуса 
за Нобелову награду. Истого року 4. 
септембра видихнул у гарешту. 

После шмерци його поезия наград-
зена 1991. року зоз Державну награ-
ду Тараса Шевченка за збирку „Драга 
болю”, а 1993. року додзелєна и дру-
га награда Тараса Шевченка за його 
дїло у 6 томох и 9 кнїжкох. Основана 
и награда за литературну творчосц 
хтора ноши його мено. Його думки, 
стихи пошвецел українскому народу 
и України. 

Славица Дудаш

Вечар поезиї Василя Стуса

Петр Бутковский чита поезию
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Українсь-
кий народ 

має винятково 
гарні й багаті 
традиції святку-
вання Святого 
вечора та Різ-
два. Більшість 

із них сягають 
своїм корінням у 
сиву давнину і у 
своїй основі твори-
лися ще задовго до 
того, як Русь-Украї-
на прийняла хрис-
тиянство. У зимо-
вий період, коли 

сонце переходило час зимово-
го сонцестояння, день починав 
збільшуватися, і повертало на 
весну, наші предки святкува-
ли веселе свято „Корочуна“. Це 
свято було в ті часи проявом віри 
людини у щасливий майбутній рік, 
добрий врожай, приплід худоби, 
здоров’я, добробут. 

Християнство наповнило дав-
ні традиції новим змістом, новими 
християнськими ідеалами. З пли-
ном століть ці звичаї зазнавали змін, 
але час не вплинув на їхню основу, 
в якій виразно виявляються харак-
терні риси українця: працьовитість, 
гостинність, чесність, доброта, 
співучість, єдність і святість родини, 
шанування пам’яті покійних роди-
чів.

І ми, як і наші пращури багато 
віків тому, також з нетерпінням че-
каємо того особливого дня, коли на-
роджується найвищий небесний Дар 
для людей; трепетно готуємося до 
цьо- го і радісно свят-
кує- мо народження 

Христа, наповнюючи це святкуван-
ня багатими споконвічними тради-
ціями.

До Різдва в Україні готувалися 
ще з літа. Під час жнив перший, а 
в деяких місцевостях - останній 
сніп збіжжя залишали необмоло-
ченим. Цей сніп вносили до хати в 
надвечір’я Різдва Христового. На-
зивали його по-різному: „дідух“, 
„дід“, „коляда“, „кріль“, „зажин“ або 
й „баба“. На Лемківщині і в деяких 
районах Львівщини виготовляли 
так званих „павуків“ з соломи, яких 
підвішували в хаті до сволоку. 

За кілька днів до Різдва господар 
з господинею, проказавши молитву, 
качали свічки з воску. І ця воскова 
свічка була одним з основних еле-
ментів свят-вечора. В передсвятко-
вий час також належало навчитися 
колядувати, віншувати, підготувати 
„вертеп“ - різдвяну виставу, змайс-
трувати „звізду“.

Для святкування Свят-вечора і 
Різдва випікали багато різно-

видів хліба. Різдвяний хліб 
мавь різні назви та форми, 

залежно від місце-
вости, і випі-
кався з різно-
го борошна, 
міг бути пріс-

ним або ско-
ромним. Ско-

ромний хліб під 
час вечері не спо-

живали, 
просто 
клали на 
стіл. Різд-
вяний хліб 
був симво-
лом ново-
народжено-
го Христа. 

Щоби вс-
тигнути при- го-
тувати страви на 
святкову вече- рю, 
господиня вста- вала 
дуже рано. Вва- жа-
лося, що треба при-
готувати 12 пісних страв: 
кутю, узвар, голубці, вареники, 
борщ пісний, капусняк з пшо-
ном і квасолею, смажену рибу, 
оселедець, варені страви з гри-
бами, млинці з кислого тіста. 

Кількість страв і складники дещо 
відрізняються залежно від місцевос-
ти та заможности родини. 

Коли всі приготування до Свят-
вечора були закінчені, тоді наставав 
час внесення дідуха і сіна, це робили 
чоловік із синами. Дідух символізу-
вав місце перебування душ помер-
лих, а ще – новорічний врожай, доб-
робут, багатство та долю людей. На 
святково застелений стіл клали хліб, 
і в ньому робили дірку, в яку встав-
ляли воскову свічку. Після цього 
господар розстеляв сіно під столом 
і клав у це сіно сокиру, косу, серпа, 
частину рала, частину граблів – щоб 
добре оралося, жалося і косилося. А 
тоді вся родина брала сіно чи соло-
му і розтрушувала по всій хаті. В цей 
час діти бігали, качалися по підлозі, 
мукали, як корови, іржали, як коні, 
мекали, як вівці – на добрий урожай 
і приплід худібки. 

Потім мати ставила страви на 
стіл, а діти виглядали через вікна, 
чи засвітиться перша зірка. Тоді вся 
родина клякала до молитви. Після 
молитви господар брав кілька ложок 
куті та по ложці інших страв, змішу-
вав це з борошном і йшов у хлів при-
гостити кожну тварину, щоб і вона 
могла святкувати. Але навіть піс-
ля цього родина ще не могла сісти 
за стіл, адже треба було запросити 
хостей. Батько брав у руки макітру 
з кутею та свічкою, виходив у сіни 
і голосно запрошував сонце, місяць 

Традиції святкування 
Святого вечора та Різдва...

Вітаємо вас нині, усі добрі люди,
Нехай Божа ласка з вами
завжди буде.
Кожної днини, кожної години.
Хай вам Бог благословить, 
хай біда згине, 
Хайі горя і лиха не буде між вами,
Щоби в згоді жили сестри між
братами.
До кращої долі хай вас Бог
благословляє,
веселих свят вам Різдвяних –
Христос ся раждає.

„дідух“ „павук“
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і всі праведні та грішні душі на свя-
ту вечерю. Запрошення повторював 
тричі, а не отримавши відповіді, го-
лосно говорив: „Як не йдете, то щоб 
повіки не приходили“. 

Після того, як усі гості запрошені, 
голова родини сідав за стіл, а за ним 
– всі решта по старшинству. Почина-
ли вечерю, як правило, з куті. Бать-
ко набирав ложку куті, пробував, а 
решту підкидав до стелі, щоб роїли-
ся бджоли. Усі їли зі спільних мисок 
і пили з однієї чарки, бо вважалося, 
що допоки будуть так робити - буде 
любов і злагода в родині. Окремі 
тарілки і ложки ставили лише для 
покійних родичів.

Вечеряли довго. Під час вечері 
ніхто не вставав з-за столу, тільки 
господиня, яка підносила страви. 
Під час вечері починали вже коля-
дувати. Ходити з колядою на Велію 
могли тільки діти. По закінчені Свя-
тої вечері господар підводився з-за 
столу, за ним – уся родина. Усі голо-
сно хрестилися, а він дякував Гос-
подеві за прожитий рік і просив про 
щасливий та врожайний наступний 
рік. 

Після вечері на столі залишали 
кутю, інші страви, ложки, а на вікно 
ставили горнятко з водою, бо вірили, 
що вночі прийдуть праведні душі й 
ще раз сядуть за вечерю. Мати готу-
вала вузлик з вечерею, і діти несли 
її старійшинам роду. „Нести вечерю“ 
- то значить шанувати старійшину, 
ділити надію, долю, добро, багатс-
тво зі старшим в роду, згадувати по-
мерлих.

Варто зазначити, що різдвяні 
звичаї в усій Україні мають загалом 
однаковий характер, але південні 
області в дечому відрізняються від 
північних, зазнавши впливів інших 
культур. Не минуло безслідно для 
збереження звичаїв народу і пану-
вання атеїстичної радянської влади. 
Попри це, українці сьогодні по-ново-
му відкривають для себе рідні тради-
ції і обряди. Все голосніше дзвенить 
коляда, все частіше можна побачити 
вертепну звізду на вулицях наших 
міст і сіл. Все більше родин сідає за 
святковий стіл, щоби привітати на-
родження Христа, щоб рід тримався 
разом, щоб український народ не 
проминув.

Підготували Сестри Василіянки

Присельованє наших предкох 
до Бачки почало 1746. року, а 

у тим чаше на Горнїци исновала лєм 
єдна Грекокатолїцка епархия, Мука-
чевска. З оглядом же нашо предки зоз 
преселєньом до нових крайох були 
далєко поза гранїци Мукачевскей 
епархиї и же над нїма грекокатолїцки 
владика нє могол мац власц подпад-
ли под управянє Калочанского над-
владики. През тот час у Горватскей 
исновал грекокатолїцки Апостолски 
викарият зоз шедзиском у Крижев-
цох. Священїкох доставали з Горнїци, 
з мукачевскей епархиї.

Дня  17. юния 1777. року папа Пий 
VІ спомнути Апостолски викарият 
дзвигнул на ступень епархиї, под ме-
ном Крижевскей епархиї. Гранїци но-
вей епархиї преширени на цали Кра-
льовства: Горватску и Славонию, и на 
Бачку жупанию. О пейц мешаци поз-
нєйше, дня 17. октобра 1777. року, 
у Бечу видани царски Фундацийни 
декрет у вязи зоз снованьом Крижев-
скей епархиї, а з нагоди ґенералней 
скупштини Сримскей жупаниї, дня 20. 
мая 1778. року спомнути декрет бул 
у Вуковаре явно пречитани и дани до 
явносци. Пре удалєносц од Крижев-
цох основани окремни Владически 
викарият за Славонию, Срим и Бачку 
под меном Осєцки викарият, хтори ше 
спомина у шицких старих шематизмох 
Крижевскей епархиї з прешлого сто-
рочя. Нови  шематизми го нє споми-

наю, медзитим, вон и нєшка постої, 
бо нїґда нє бул урядово утаргнути. Уг-
лaвним, йoгo иснoвaнє як видзимe пo 
нєшкa булo лєм нa пaпeру.

Тoгo рoку нa урoвню Крижeвскeй 
eпaрхиї oкoнчeни вeцeй кaдрoвски 
прeмeнки. Нaсaмпрeдз ту мушимe 
спoмнуц жe дo зaслужeнeй пeнзиї 
пoшoл мoнс. Кир Слaвoмир Миклoвш, 
a нa йoгo мeстo пoстaвeни мoнс. Ни-
кoлa Кeкич. З йoгo прихoдoм нa чoлo  
знaчимe нa сaмим пoчaтку и дзeпoєд-
ни oрґaнизaцийни прeмeнки. Тaк нoви 
влaдикa мoнс. Никoлa Кeкич пoпри 
тoгo жe пoтвeрдзeл пoстoяци Жум-
бeрaчки викaрият хтoри oснoвaни 
1987. рoку и у нїм викaрa o. Милaнa 
Врaнeшичa, як и Бoсaнски викaри-
ят хтoри oснoвaни тиж 1987. рoку и 
у нїм викaрa Михaйлa Стaхникa. З 
дeкрeтoм 515/2009. рoку oд 26. oк-
тoбрa тoгo рoку oснoвaл и нoви Ви-
кaрият пoд нaзву Слaвoнскo-сримски 
викaрият Крижeвскoгo влaдичeствa, a 
зa викaрa мeнoвaл o. Ивaнa Кaрщeв-
скoгo, пaрoхa зoз Слaвoнскoхo Брoду 
и Сибиню.

Прeглaшeнє нoвoгo Викaрияту як и 
инстaлaция нoвoгo викaрa oдбулo шe 
у пaрoхиялнeй цeркви Вoздвижeния 
Чeснoгo Крeстa у Слaвoнским Брoдзе 
пoд чaс святoчнoгo Мoлeбeнa нa чeсц 
Прeсвятeй Бoгoрoдици, внєдзeлю 15. 
нoвeмбрa 2009. рoку.

Нa швeтoчнoсци пoпри влaдики кир 
Никoли були присутни скoрo шицки 

пaнoцoвe нoвoгo Викa-
рияту як и пaнoцoвe зoз 
Бoсaнскoгo викaрияту, 
римoкaтoлїцки пaнoцoвe 
зoз Дякoвa и Слaвoнс-
кoгo Брoду. Швeтoчнoсци 
присуствoвaлo и вeль-
кe числo пaрoхиянoх. 
Нoвooснoвaни Викaрият 
у свoїм сoстaвe мa шлїду-
юци нaшo грeкoкaтoлїц-
ки пaрoхиї: Бeрaк, Дoлнї 
Aндрeвци, Миклoшeвци, 
Пeтрoвци, Пишкурeв-
ци, Рaйoвo Сeлo, Вин-
кoвци, Вукoвaр, Кaнїжa, 
Шумeчe, Слaвoнски Брoд, 
Липoвляни, Сибинь, Гoрнї 
Aндрeвци и Oсєк.

Дюрa Лїкaр 
 

OРҐAНИЗAЦИЙНИ ПРEMEНКИ У РAMИКOХ КРИЖEВСКEЙ 
EПAРХИЇ

OСНOВAНИ НOВИ ВИКAРИЯТ
- Зa викaрa нoвooснoвaнoгo Слaвoнскo-сримскoгo викaрияту мeнoвaни o. 
Ивaн Бaрщeвски зoз Слaвoнскoгo Брoду

Нa шветoчним Мoлeбeну у Слaвoнским Брoдзе 
мeдзи другимa присуствoвaли и: o. Яким 

Симунoвич, дeкaн Вукoвaрскoгo дeкaнaту, 
влaдикa кир Никoлa Кeкич и викaр o. Ивaн 

Бaрщeвски
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Понад шістдесят років Михаїл, 
там записаний у книжці хре-

щених, Михайло – у державних до-
кументах, Мишко,  як усі його зна-
ють,  Климчук ,з Липовлян –, 

відомий  дзвонар при українсь-
кій греко-католицькій церкві в цій 
місцевості. Все  його життя  тісно 
пов’язане з  виконанням цього по-
чесного звання. Мінялися священи-
ки, дяки, а дзвонар залишався той 
самий. A зараз йому найгірше те, що 
із-за важкої хвороби на нозі не може  
вийти вузькими сходами на церковні 
хори, щоб дзвонити його улюблени-
ми дзвонами.

За  віддану працю і любов до своєї 
церкви, М. Климчук дотепер одер-
жав визнання – почесні грамоти 
– від владик Крижевецької Епархії 
– Преосв. Славомира Микловша та 
Преосв. Ніколи Кекича.

Чимало його односельчан звере-
талося до автора цієї статті з пропо-
зицією написати дещо про їхнього 
популярного дзвонаря. Але він за-
вжди знаходив різні причини, щоб  
це не  робити, мовляв –  не гідний 
такої поваги. Мені запам’ятався та-
кий його дотеп

 „ Яке ж то мистецтво? Лівою і 
правою рукою тягнеш шнури, дзво-
ни „слухають команду“, люди бажа-
ють довідатись з якої причини вони 
дзвонять…І то все!“ 

Все ж таки, після довшого часу, 
мені вдалося намовити його на ко-
ротку розмову, під умовою, що буду  
якнайменш писати про нього, але 
більш про церковне  життя у Липов-
лянах, посібно про  часи, яких мало 
вже хто пам’ятає. Тому нехай ніхто 
не образиться, як не буде згаданий 
у цій довідці…

Дідо „Мишка“, Василь Климчук, 
його сестра Марія і бабця Палагія, 
дівоче прізвище Біґа, прибули до 
Липовлян з Галичини, (село Бора-
тин, повіт Сокаль), 1909 року. Перед 
тим Василь приїхав до Липовлян пе-
реконатися чи дійсно в селі є наша 
церква.  Був дяком та, не диво, що 
не міг задумати як можна жити без 
церкви. Тут купив землю для себе і 
Марії, яка згодом вийшла замуж за 
Івана Баса. У нього були два сини 
–  Павло і Михайло. Останній виїхав 
до Уруґваю і за ним нестало сліду. 
„Мишко“ – син Павла.

М. Климчук:

„Я народився 1933 р. в Липов-
лянах, де закінчив чотири кляси 
початкової школи. У той час рід-
ко хто з сільських дітей мав щастя 
продовжувати навчання у місті. А 
на мене чекала праця на господар-
ці…Найприємніші хвилини в дитинс-
тві були роки, коли дідо Василь вів 
мене за руку до церкви, а я міг, сто-
яти білю нього,  коли він допомагав 
співати дякові Матвію Дубицькому, 
який пішки приходив до церкви з 
сусідного села – Суботська. Він був 
старший за діда, часто не міг прибу-
ти на котресь Богослужіння та дідо 
його заступав. У той час наші люди 
тримались своєї церкви і сумлінніо 
виконували всі обов’язки відносно 
отримання священика, символічної 
нагороди дяка, дзвонаря та інших 
служащих. Державний уряд доді-
лював священикові  потрібну кіль-
кість дров на паливо, а вірні мали 
обов’язок привезти їх з лісу. Був 
гарний церковний хор, яким довгі 
роки керувала паніматка о. Богдана 
Мизя, Марія. Пізніше цей обов’язок 
перевзяла Анна Овад. Були церков-

ні „братчики“, жіноче сестринство. 
Вони старалися про окрасу церкви і 
порядок. Довгі роки „головна“ пані, 
що прала і чистила церковні речі, 
була Марія Кравчук. Її наслідила 
пані Юліяна Карпа…А є ще багато 
тях, яких вже не згадую…

Перед Другою світовою війною 
та ще довго після неї кожної неділі 
зранку, служилася Утреня, після якої 
Свята Літургія, а під вечір, залежить 
у яку пору року – вечірня, акафіс-
ти, молебні…Найполулярнішим з них 
були Задушні Суботи в часі Велико-
го Посту. Вірні до церкви приносли 
різні плоди для священяка, дяка, 
дзвонаря…“

Війна причинилася до великих 
змін у селі. Мужчин силомиць брали 
до війська, інші попали в німецький 
полон, почали на протязі ночі зни-
кати люди. Липовляни находятю-
ся на такому географічному місці, 
що сюди переходили різні військові 
формації. Про це маємо багату літе-
ратуру та свідчення. Згадаємо тіль-
ки те, що сталося в ночі з 19 на 20 
вересня 1944 року, після того коли 
вже село не раз було „покарано“ 
винищенням багатьох безвинних 
людей. У пам’яті старших людей ще 
завжди перед очима шибениці серед 
села, на яких, крім інших, повисли 
й українки. Того ж дня хорватські 
фашисти – усташи, забрали до кон-
цтабору Ясеновац понад дві сотки 
мирних жителів села, без огляду на 
віру й національність. До них попа-
ло і більш сорока українських юна-
ків та дорослих мужчин, між якими 
був і батько Михаїла – Павло. Може-
мо уявити яка це була трагедія для  
села! Були родини, в яких фашисти 
забрали всіх мужчин. Люди вірили, 
що через якийсь час ці нещасники 
повернутюся, але їхня надія пропа-
ла в травні 1945 р. коли усташі пе-
ред тим, як партизани займуть та-
бір, винищили  всіх мешканців цієї 
фабрики смерті. Вернув лиш Франко 
Симчик, щоб розказати про всі зну-
щання над безборонними людьми.

На наше запитання, чи родина 
Климчук дістала від держави якесь 

Сумлінний 

М. Климчук з внучкою Валентиною. 
Фото автора статті.

дзвонар

Пише: Павло Головчук

Сумлінний дзвонар
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відшкодування за загиблого чолові-
ка і батька Павла, наш співрозмов-
ник тільки гірко усміхнувся…

М. Климчук:

„Коли усташи забрали до Ясенов-
ця майже все здібніше до праці на-
селення, ми залишилися мов сиро-
ти.  Наша церква спорожніла. У селі 
запанувала тиша і тихе ридання. За-
лишилися діти і жінки. Не було кому 
в храмі допомагати священикові. 
Цей обов’язок перевзяли хлопчики: 
син нашого отця Богдана – Роман, 
Теодор Фрицький, Мирко Вихова-
нець, Володимир Кравчук і я. Наш 
довголітній дзвонар Іван Штельма, 
захворів, а я зараз, як одинадця-
тилітній юнак, почав дзвонити та ра-
зом з товаришами допомагати свя-
щеникові при служінні Богослужб. І 
Господь дав мені сили і можливість 
це завдання виконувати понад шіст-
десят літ.“

1947 р. помер Василь Климчук. 
„Мишко“, якому сповнилось лише 
чотирнадцять років, залишився з 
матір’ю на господарці.  Було потріб-
но кіньки орати поле, робити інші 
праці, допомагати мамі коло корів. 
Мимо того, що йому прийшлося пра-
цювати день і ніч, навіть у неділі і 
в свята необхідно було накормити 
худібку, він не залишив „свої“ дзво-
ни…І дзвонив тоді, коли люди раді-
ли Воскресінню Христовому, і тоді, 
коли хтось помер. Дзвони „відпочи-
вали“ тільки від вечора у Страсний 
Четвер до Воскресної Утрені; але він 
і тоді не дармував: „бив“ у клепало-
калатало…

М. Климчук:

„Травень 1945 року. Тітові пар-
тизани, без опору німців і усташів, 
непереможно йдуть на захід країни, 
яка була колись Королівство Югос-
лавія. Найбілше страждає невинне 
населення. У нас німці, втікаючи, 
забрали коні. А тоді вони, коні, були 
все – без них не було гідного жит-
тя! Вже не пригадую як сталося, що 
одного з них, слабшого, нам відда-
ли  назад…Комуністи змінюють усей 
спосіб життя і столітні звичаї народу. 
На зразок своїх „учителів“ – Сталіна, 
Леніна…стараються забрати у чес-
ного хлібороба зерно, худівку, на-
віть і землю. Були це страшні часи. 
Церква, яка майже дві тисячі років 
була тією, що берегла культуру і на-
ціональні цінності народу ( для нас 
наша посібно) знайшлася поза зако-
ном…Проходить немилосердна про-
паганда проти священиків і тих, хто 
їх підтримує. Ніхто з вірних не сміє 

давати їм матеріальну підтримку. 
Зараз звертає на себе увагу. Церкву 
відвідують тільки ті, які не залежать 
у ласці до уряду. До них належав і я. 
Часто мав погрози з боку уряду, на-
віть і від українця, що став старан-
ним прислужником комуністів.

Я часто возив кіньми до Новски  
на ярмарок людей з їхнім товаром. 
Вертаючись назад мене у Суботській 
затримували люди та тайкома пере-
давали нащому священикові дещо 
з харчів. То було дуже небезпечно 
робити, але я, мимо погроз, це ви-
конував старанно… „

Липовляни почали повертатися 
до нормального стану кілька років 
після війни. З Боснії прибула роди-
на Йосипа Гнатюка, дяка, а за нею 
й інші. 

М. Климчук, коли йому було двад-
цять років, захворів на тромбоз ноги 
і не був придатний до військового 
обов’язку. Таким чином міг отриму-
вати матір, яка померла тридцять 
один рік після свого чололвіка, 1975 
року. „Мишко1964 року“ одружив-
ся  з Анною  Смирич і має з нею три 
сини: Павла, Дарка і Златка. Одру-
жений тільки останній.

Автор цієї замітки, 
який мав можливість 
відвідати чимало на-
ших храмів та бачити 
гарно прикрашені Божі 
Гроби – Плащаниці, на-
віть і не звернувся до 
когось із запитанням, 
чому в нашій церкві в 
Липовлянах у Велику 
П’ятницю навколо Пла-
щаниці кладуть вінок з 
самшиту („šimšir“, як 
тут по-місцевому нази-
вають цю вічнозелий 
кущ), якого скидають 
перед Пасхальною Ут-
ренею і обкладають 
ним Царські Ворота 
Іконостасу, а знімають 
його після празника 
Зіслання Святого Духа. 
Щойно нинішнього 
року довідався, що цей 
гарний звичай далеко-
го 2009 року принесла 
з України мати Михаїла 
Климчука – Палагія. 
Понад шістдесят років 
вона своїми руками 
щороку плела такий 
вінок…А вже понад 
тридцять років здійснює 
це невістка, хорватка 
Анна.

Анна Климчук:

„ Я народилася досить далеко від 
Липовлян, коло п’ятдесят кілометрів 
на захід. „Мишко“ мене аж тут від-
найшов…Про українців мало знала…
Його мати мене, як невістку, прий-
няла від щирого серця. Насамперед 
я допомагала їй плести вже згада-
ний вінок, а опісля  зрозуміла, що 
маю продовжити цю справу… Бачите 
скільки в нас „шимширу“, він – на 
наступні вінки. Вони, вінки, не малі: 
шість-сім метрів завдовжки. Мій чо-
ловік і тутейшні українці  підтриму-
вали мене продовжити цю традицію, 
хоч вже було дійшло до того, чи буду 
це я робити, чи куплять ( а де?) го-
товий вінок. Вийшло – забули, що, 
мабуть, моя теща була тією, від якої 
це почалось…А хто після мене про-
довжить цю родинну традицію – не 
знаю! Може – внучка Валентина.“

І про різні непорозуміння, що мали 
місце в парафії, наш співрозмовник 
докладно згадав…А про це, покищо, 
не будемо писати. Турбує його, на 
жаль не всіх у Липовлянах, те, щоб 
наша церковна громада якнайдовше 
проіснувала…

Українська греко-католицька церква Непорочного 
Зачаття св. Анни в Липовлянах.

Фото автора статті.

Сумлінний дзвонар
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ЗОЗ РОБОТИ НАШИХ ДРУЖТВОХ -  З РОБОТИ НАШИХ ТОВАРИСТВ

Културне дружтво Руснa-
цох и Укрaїнцох 

“Рушняк” у Приморско–
ґорaнскей Жупaниї 14. 
новембрa 2009. року у 
обєтку „Турист” у Мa-
тульох при Опaтиї от-
римaло седми бaл. 

У обєкту доминовли 
руски ручнїки, зaстaви 
и мaлюнки членох подо-
бовей секциї Дружтвa, 
Митри Блaжовичовей, 
Влaдимирa Провчийово-
го и госцa Вaсиля Когнa, 
подобового уметнїкa зоз 
Укрaїни.

Госцуюци aнсaмбли нa бaлу були 
члени КПД Русинох и Укрaїнцох зоз 
Осєку и КУД „Дюра Киш” зоз Шиду 
хтори мaл и нaступ у риєцкей Фило-
дрaмaтики. 

Бaл нaщивели пейцчленова де-
леґация Велепослaнствa Укрaїни зоз 
Зaґребу, нa чолє зоз aтешеом култу-
ри пaнї Олґу Рус, як и предстaвнїк 
Дружтвa зa укрaїнску културу, пaн 
Aлексa Пaвлешин зоз Зaґребу.

Гудaци хтори до штирох рaно ве-
шелєли нaщивительох пришли зоз 
Руского Керестурa, ширшей явносци 
познaти под меном „Микс бенд” нa 
чиїм чолє Юлиян Рaмaч Чaмо.

Конферaнсa водзенa 
троязично, нa горвaтским, 
руским и укрaїнским язи-
ку. Шидянє нaступели зоз 
добрим вибором руских 
и укрaїнских тaнцох, як 
и зоз єдним динaмичним, 
aтрaк-
тивним 
циґaн-
ским 
тaнцом. 
Члени 
КПД 
Руси-
нох и 

Укрaїн-
цох зоз 
Осєку по 
перши 
рaз ше 
зявели 
як гос-
ци опa-
тийско-

го бaлу 
и свою роботу презентовa-
ли зоз успишним нaступом 
тaмбурового оркестру. 

У концепциї вечaрa 
орґaнизовaнa и томболa 
чийо основне ґесло же 

кaжде число 
доствa нaгрa-
ду, a медзи 
нaгрaдa-
ми були и 
мaлюнки 
предсидaте-
ля Дружтвa, 
Влaдими-
рa Провчия. 
Тaнєц шер-
цa тиж тaк 
трaдицийнa 
чaсц тaких 
вечaрох, а 
победнїцки 
пар однєсол 

шмaпaняц и торту, a були то Шидян-
кa, пaнїчкa Пaпдaнковa и Риєчaн, 
пaн Aнтонио Ґржинич.

Тaнцовaло ше и вешелєло до рaн-
ших годзинох цо укaзує нa сцелосц 
нaшого членствa хторе єдине медзи 
23 нaционaлни меншини у Риєки 

спрaм своєй трaдициї оґнизує бaли 
зоз чим ше окреме пишиме.

Чекaме вaс и нaрок!
Влaдимир Провчи

Святочни бал Руснaцох и Українцох Приморско 
Ґоранскей Жупaниї

Побиднїки у танцу 
шерца

Оркестра КПД Русинох и Українцох Осєк зоз хлопску 
шпивацку ґрупу

Зоз концерту КУД - а „Дюра Киш” зоз Шиду

Зденко Лазор, Таня Провчи и Владимир Провчи
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Nakon vrlo uspješnog nastupa 
na međunarodnoj smotri folko-

ra nacionalnih manjina u Vodnjanu, 
na poziv Zajednice Italijana iz Vo-
dnjana, KUD Andrij Pelih nastavio je 
i u drugoj polovici godine s brojnim 
aktivnostima. S obzirom na izrazitu 
specifičnost “šumeckih” Ukrajinaca 
(kako to Šumećani kažu po domaći) 
- odličnu suradnju s KUD-ovima koji 
njeguju autohtonu hrvatsku baštinu, 
i to iz cijele Hrvatske, KUD je već u 
rujnu putovao u Rijeku;  mjesec dana 
kasnije bio je domaćin i organizator 
humanitarne akcije a pred kraj go-
dine pjevao u Osijeku te konačno u 
Šumeću, kod “kuće”, organizirao i 7. 
susrete Ukrajinaca Hrvatske. 

Pod vodstvom predsjednika KUD-a, 
Darka Karamazana, također i pot-
predsjednika Saveza Rusina i Ukraji-
naca RH, KUD okuplja više od 100 
aktivnih članova u svim sekcijama. 
Nakon nekoliko godina pauze, KUD 
u prvoj polovici iduće godine plani-
ra obnoviti i sviračku sekciju, ali sa 
tradicionanim slavonskim glazbalima 
- tamburama - na kojima žele svirati 
ukrajinske melodije. 

Iz aktivnosti KUD-a izvajamo:    

RUJAN

Gosti u Viškovu (Rijeka)

Na poziv Viškovljanskog KUD-a Izvor, 
sastavljenom od doseljenika iz BiH 
tijekom ratnih  i poratnih godina, KUD 
Andrij Pelih te UKPD Taras Ševčenko 
iz Kaniže, sudjelovali su na završnoj 
večeri Matejne, četverodnevne mani-
festacije obilježavanja dana zaštitnika 
Općine Viškovo - svetog Mateja. U 
velikom festivalskom šatoru, posta-
vljenom u samom središtu Općine, 

nastupilo je ukupno 11 
KUD-ova, od Slovenije 
do BiH, od Istre do Šumeća i Kaniže. 
Kao i obično, atraktivni nastup Ukraji-
naca, pod budnim okom koreografa 
Zvonka Kostelnika - prepun ritma i 
zahtjevnih plesnih figura, u  ukrajin-
skim narodnim nošnjama potpuno 
drugačijima od svega do tada viđenog 
-  publika je pratila te na kraju i na-
gradila dugim pljeskom. Uoči nastupa, 
sve KUD-ove je pozdravio te prigod-
nim poklonima na posebnom prijemu 
darivao Općinski načelnik prof. Goran 
Petrc sa suradnicima. 

STUDENI 

Humanitarne akcije

Na humanitarnoj kulturnoj večeri, 
održanoj u prosincu, KUD Andrij Pelih 
bio je organizator i domaćin akcije za 
nabavu samopokretnih invalidskih ko-
lica za teško oboljelu i nepokretnu 13-
godišnju djevojčicu s područja općine. 
Zahvaljujući mještanima cijele općine 
te pojedinačnim donatorima prikuplje-
no je 9 tisuća kuna.  

Uz KUD Andrij Pelih, na humanitar-
noj večeri u mjesnom domu u Šumeću 
nastupili su i Ukrajinci Kaniže, UKPD 
Taras Ševčenko, te domicilna kulturna 
društva  KUD Šokadija iz Šumeća, KUD 
Posavac iz Kaniže te KUD Graničar iz 
Stupničkih Kuta. Do ukupno potreb-
nog iznosa za nabavku kolica, vrije-
dnih 14 tisuća kuna - akcija se i dalje 
nastavlja. 

PROSINAC

Na “Dravskim valovima”

U povodu Dana grada Osijeka 
Ukrajinci Šumeća su nastupili na 5. 

susretima pjevačkih grupa Rusina i 
Ukrajinaca RH pod nazivom “Dravski 
valovi” u Šećeranskom domu. Na na-
stup je putovala odrasla pjevačka sku-
pina koja je na sceni izvela nekoliko 
tradicionalnih ukrajinskih napjeva.

Darovi za sv. Nikolu

Kao i svake godine, u suradnji s 
Mjesnim odborom Šumeća te Osno-
vnom školom Bebrina i mjesnom 
župom , KUD Andrij Pelih darivao je na 
prigodnom koncertu najmlađe članove 
KUD-a - 27 djece iz mlađe skupine te 
još 18 djece srednje skupine. Ovu tra-
diciju koju KUD ne zaboravlja od svog 
osnutka pomogla je donacijom Općina 
Bebrina. 

Sedmi susreti Ukrajinaca

U nedjelju, 20. prosinca u mjesnom 
domu u Šumeću, KUD Andrij Pelih 
ponovno je domaćin već 7. susreta 
Ukrajinaca na kojem se očekuje su-
djelovanje velikog broja izvođača, kao 
ukrajinskih tako i hrvatskih KUD-ova. 
U vrijeme zaključenja ovog broja Du-
mke, pripreme za 7. susret bile su u 
punom jeku.   

U prvoj polovici iduće godine KUD 
namjerava realizirati odgođenu po-
sjetu matičnoj domovini Ukrajini (čim 
prestane pandemija gripe), i to Terno-
pilskoj oblasti, od kuda potječe većina 
“šumeckih” i kaniških Ukrajinaca te 
Lvivu. 

Aleksandar Radivojević, 

tajnik KUD-a Andrij Pelih

KUD Andrij Pelih iz Šumeća

Od Rijeke do Osijeka
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З нагоди преслави Дня городу 
Осєку, 06. децембра 2009. року,  
КПД Русинох и Українцох Осєк, 
по пияти раз орґанизовало ма-
нифестацию „Дравски габи“.

На початку, предсидателька 
Дружтва, Дубравка Рашлянин 

поздравела шицких присутних а ок-
реме високих госцох медзи котрима 
були соборски заступнїк наших на-
ционалних меншинох Назиф Меме-

ди и городоначалнїк Осєку Креши-
мир Бубало котри и отворел мани-
фестацию.

Зоз писню „Мой Осєк“, котру КПД 
Русинох и Українцох Осєк шпива 
як дарунок свойому мултиетнїчно-
му городу за його дзень, започали 
5. „Дравски габи“ – смотра хорох и 
шпивацких ґрупох Руснацох и Ук-
раїнцох Горватскей. Предлужели, 
уж традицийно зоз єдну українску 
и єдну руску писню, а з тей наго-

Мини ювилей КПД Русинох и Українцох Осєк

ди то були „Калина“ и „Вежнї зайду 
и я зайду“. Провадзел их оркестер 
Дружтва под руководзеньом Романа 
Матуса.

Потим ше далєй шоровали хори 
и шпивацки ґрупи. Уж традицийно, 
КПД Русинох и Українцох Осєк пово-
лує єдно дружтво другей наци-
оналносци зоз Осєцко-ба-
раньскей жупаниї, а того 
року то було здружене 
мадярске културне 
дружтво зоз Луґу 
и Копачева. Тиж 
звичайно госцує и 
єдно дружтво зоз 
Войводини, алє 
того року, пре нє-
вигодни здравс-
твени обставини, 
дружтво зоз Кули у 
остатнєй хвильки од-
казало свой наступ, та 
зме були ускрацени за 
тоту часц програми. 

Традиция Дружтва – дарунок городу

Предсидателька КПД Русинох и Українцох Осєк , Дубравка Рашлянин и 
соборски заступнїк наших националних меншинох Назиф Мемеди

КПД Русинох и 
Українцох Осєк

КПД „Андрий 
Пелих“ зоз Шумеча

КУД „Яким Ґовля“ зоз 
Миклошевцох

Учашнїки и патраче
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После домашнїх патрачом 
ше представело КД Руснацох 
и Українцох зоз Винковцох 
котре под дириґентску палїчку 
Зорана Циковца виведло два 
шпиванки: „За нашим селом“ 

и „Шпиваночки мойо“. Най 
надпомнєме же нєдавно 

знова видали ДВД та 
мож заключиц же 

квалитет котри 
указую на на-
ступох, вираз 
конинуите-
ту у роботи 
и фахового 
руководзеня 
зоз ентузи-
ястами котри 
витирвали 

у очуваню 
свойого кул-

турного скарбу.
КПД „Карпати“ 

зоз Липовлянох, як 

Традиция Дружтва – дарунок городу

Предсидателька КПД Русинох и Українцох Осєк , Дубравка Рашлянин и 
соборски заступнїк наших националних меншинох Назиф Мемеди

Здружене мадярске 
културне дружтво зоз 

Луґу и Копачева.

КД Руснацох и Українцох 
зоз Винковцох

КУД „Осиф Костелник“ 
Вуковар 

мили госци, дочекани з 
моцним кляпканьом, а ви-
ведли три писнї и то „Ой 
ріда райда”, „Ой вишеньки, 
черешеньки” и „Гай зеле-
ненький” 

КУД „Осиф Костелник“ 
Вуковар тиж одшпивало 
три писнї медзи корима 
були „Ой, чорна я си чор-
на, „Зохабям свой валал“ и 
„Ишло дзивче по воду“.

Перши раз зме мали 
нагоду послухац и млади 
шпивацки таланти котри, 
правда, дзечнєйше танцую 
як шпиваю, алє анї писня 
им нє страна. То були чле-
ни КПД „Андрий Пелих“ зоз 
Шумеча а одшпивали пис-
нї котри того року научели 
на Лєтней школи – „ Ой на 
горі два дубки” и „Ой, на 
горі, цигани стояли”.

Як цукер за конєц на-
ступело КУД „Яким Ґовля“ 
зоз Миклошевцох, єдно од 
наших найактивнєйших и 
найнаградзованших друж-
твох, а одшивали „Нє пий 
коню воду“, „Ей, желєне, 
желєне“ и „По цалим шве-
це“. По законченей першей 
часци програми, друга часц 
менєй службова а состої 

ше од друженя шицких 
дружтвох, вименьованя 
искуствох и шпиванкох, 
як и шпиваня шицких 
вєдно же би ше и на  тот 
способ затримал кон-
тинуитет у пестованю 
красного шпиваня на ма-
церинским язику.

Най ище надпомнєме 
же конферансу водзела 
Лела Дїтко, а манифес-
тация ше отримала зоз 
финансийну потримов-
ку Совиту за национал-
ни меншини РГ и городу 
Осєку.

А. Балатинац

КПД 
„Карпати“ зоз 
Липовлянох

Уважени госци у дружтве зоз предсидательку КПД 
Русинох и Українцох Осєк
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Старанням представника ук-
раїнської нацменшини Си-

сачко-мославської жупанії (облас-
ті) Мірка Федика та при допомозі 
Культурно-мистецького товарист-
ва українців „Карпати“, 21 жовтня 
2009 р. у Липовлянах в приміщенні 
місцевого уряду  відбувся – „Вечір 
української культури“.

Відкриваючи вечір М. Федак, після 
вступного слова,  привітав поважних 
гостей – Маріо Рібара (голову місце-
вої адміністрації), Теодора Фрицько-
го (заслуженого громадянина, який 
народився в Липовлянах), о. Василя 
Креня, Івана Семенюка (голову Ук-
раїнської громади в Хорватії), Алой-
зія Буляна (Матиця Хорватська) та 
представників італійської, чеської і 
словацької нацменшин.

Вечір української культури скла-
дався з кількох частин. Насамперед 
Т. Фрицький виголосив коротку до-
повідь на тему „Акція Вісла“, маючи 
на увазі факт, що на території окру-
гу Липовлян проживають нащадки 
лемків, які прибули сюди понад сто 
років тому.

Далі було представлено книги 
Павла Головчука, Джури Відмаро-
вича та Алекси Павлишина (голови 
Товариства української культури в 
Загребі). Зі своїх книжок (видав їх 
чотири за власні кошти), Головчук  
представив останню – „Стіжки“ та 
коротко розповів про себе і свою лі-
тературну діяльність. 

Відомого хорватського поета й 
першого посла Хорватії в Україні, 
Джуро Відмаровича, автора збір-
ки  „Горус в клітці“ (хорватською 
мовою), представив А. Павлишин.  
Його вірші, написані під час перебу-
вання  в Україні, сповненні любов’ю 
і пошаною до нашого народу та його 
культури. Автор розказав про їх 
зміст, а  деякі із них продекламував.

А. Павлишин і Д. Відмарович 
презентували книжку Сергія Граба-
ра, „Від першої особи“ та двомовне 
видaння А. Павлишина „Оповідання 
баби Зосі.“ 

В холі залу, де відбувався згада-
ний вечір, старанням А. Павлишина 
експоновано картини українських 

дерев’яних церков українського  ху-
дожника Зиновія Соколовського, про 
життя і творчість якого розповіла С. 
Павлишин.

Під кінець Вечора А. Павлишин 
представив свою книжку „Липов-
лянські писанки“. У ній, крім довід-
ки про писанки і способи їх розпи-
су, містяться розповіді про місцевих 
жінок, які займаються цим мистец-
твом. 

Хороший настрій допрмогли ство-
рити ансамбль „Карпати“, під керів-
ництвом Марії Поляк та дівочий 
дует Міхаели Гошко і Тихани Поляк, 
які в коротких перервах розважали 
гостей. 

П. Головчук

Вечір 
української 

культури

Зліва – Дю. Відмарович, П. Головчук, М. Федак, А. Павлишин.

З. Соколовський: церква Святого Духа, з 1598 року, м. Рогатин.
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ЗОЗ РОБОТИ НАШИХ ДРУЖТВОХ -  З РОБОТИ НАШИХ ТОВАРИСТВ

День видався дуже гарним. Зда-
валося що всі Боги зацікав-

лені в тому, щоб здійснилося наше 
бажання дати концерт в невідомому, 
поки що для нас, місті Забок.

Ще зранку грайливо світило со-
нечко зігріваючи землю своїми ніж-
ними промінцями, а ми збиралися 

Ой дороги, дороженьки
Приведіть ви нас хутенько

Через поле, ліс і ярок
В невідоме місто Забок.

Концерт у Забоку

Задоволений ансамбль „Калина”

У мрійливому романсі

до купи в призначений час як і до-
мовились. Автобус трохи спізнював-
ся, але на це ніхто не звертав уваги. 
Настрій був хороший і кожному із 
нас хотілося ще трохи порозмовля-
ти і поділитись чимось своїм у такій 
дружній і позитивній атмосфері.

Дівчата про щось щебетали одна 
одній, а ми, чоловіки, також хотіли 
вставити своїх „п”ять копійок” в їхні 
розмови, що виглядало дуже смішно 
і весело. Прохожі з цікавістю погля-
дали на веселий гурт який розміс-
тився посеред широкого тротуару 
обкладений сумками, торбинами і 
вишиванками, а ми непомічаючи 
цього весело гомоніли аж поки не 
приїхав автобус...

Забок нас зустрів привітно. Листя, 
яке вже почало жовтіти, обпадало на 
перекопані огороди і вулиці, прикра-
шаючи і так прекрасні загорскі крає-
види. Люди  непоспішаючи проходи-
ли вулицями, що додавало спокою і 
приземленості, а на деревах ще було 
багато яблук з почервонілими на 
сонці боками.  Ми дивлячись на оцю 
красу почували себе неначе у байці. 
Радісно билось серце, а в голові кру-
тились веселі мелодії.

Александар Шандор Павішіч – ди-
ригент хору «Gjalski» - нас чекав на 
станції з групою своїх приятелів, спі-

ваків хору і ми всі разом рушили на 
обід до ресторану  «Роді»  в Горньой 
Стубіці з тераси якого відкривалися 
чудові красоти загорських міст.

Концерт розпочався з виступу 
хора «Gjalski» який чудово виконав 
свої домолюбні пісні, а також пісні 
іноземних авторів. Після цього Алек-
сандар Шандор Павішіч представив 
глядачам гостей, тобто нас, ансамбль 
„Калину” з Рієки.

Розкішний голос Габрієли Тка-
лец відкрив концерт піснею „А кед 
панї млода” яка гармонійно звучала 
в доброму акустичному залі школи 
Забока. Публіка була чудова. Слуха-
чі нагороджували бурхливими апло-
дисментами кожну пісню і в такий 
спосіб понукали нас до ще кращого 
і натхненного виконання. Так нечуй-
но промайнули 60 хвилин нашого 
наступу в доброзичливій і домашній 
атмосфері, в бурхливих оплесках 
і веселому сміху. Ніхто не хотів за-
лишати концертний зал і ще довго 
стоячи на ногах слухачі вигукували 
hvala, hvala!!!

На краю програми голова това-
риства „Калина” Славіца Дудаш по-
дякувала організаторам концерту за 
чудовий і гостинний прийом і вру-
чила голові хору «Gjalski» Штефіці 
Полановіч, наші скромні подарунки. 
Звичайно і товариство „Калина” от-
римало успомену про наш спільний 
концурт.

Пізно вечором у ресторані „Пола-
новіч” ще довго звучали хорватські, 
русинські, українські пісні і кружля-
ла позитивна енергія.

Борис Денисюк
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 – Валал змесцени на лївим 
побрежю рики Сави, 12 кило-
метри од општинского  шедзиска 
Дреновци и забера поверхносц 
од 25,83 км2. У валалє 2001. 
року жило 1407 жительох, то 
мултиетнїцки штредок у хторим 
жию Горвати (75%), Серби Рус-
наци, Нємци и Мадяре.

– Руснаци ше на тоти подруча 
почали присельовац, найвецей 
зоз Руского Керестура, концом 
19. сторочя

Райово Село валал славон-
ски, гранїчарски, хтори ше 

досц розликує од валалох по Бач-
кей и Сриму. Улїци широки, полни 
желєнїдла, на перши попатрунок 
– варощик. Ту ше перши 1889. року 
зоз Руского Керестура приселєли 
Михайло Кашовски и його син Дюра, 
а нєодлуга и тоти: Янко Салонски, 
Янко Грубеня, Дюра Хованєц, Янко 
Маньош, Дюра Орос, Михайло Гай-
дук, Митро Тиркайла, Ґабор Колбас, 
Михал Канюх, Михайло Надь, Ште-
фан Кашовски, Йосип Дудаш, Дио-
низиє Джуня, Дюра Колбас и Мико-
ла Сивч.   

Седмого априла 1911. року осно-
вана грекокатолїцка церковна опш-
тина. Ґу тей општини припадали и 
17 филияли дзе жило менше лєбо 
векше число Руснацох:

Церква пошвецена на чесц св. 
Йосафата. За управителя општини 
(парохиї) меновани Михайло Гирйо-
вати (1911. року) родом зоз Микло-
шевцох. 

У тeрaшнїм чaшe парохию обслу-
гує о. Владимир Маґоч.

Демоґрафска слика Руснацох 
грекокатолїкох у парохиї Райово 
Село спрам штирох презентова-
них пописох жительства випатрала 
так:*опатриц таблїчку

Вредни руки парастово

У архивних документох находзи-
ме же скоро шицки Руснаци хтори 
ше приселєли до тих крайох були 

парасти. Накупели жеми, ґаздова-
ли и зґаздовали. На своїх поверх-
носцох роками посциговали високи 
урожаї, аж и рекордни, а и статок 
им добре напредовал. Зоз сушеда-
ми жили у злагоди, почитовали єдни 
других, а як резултат таких одноше-
ньох видзиме по випатрунку валала. 
Прейґ месних самодоприносох и зоз 
здружованьом средствох заєднїци 
вибудовали шицку инфраструктуру 
потребну за високи и сучасни спо-
соб живота на валалє. 

Економски наймоцнєйше нашо 
Руснаци стали пред Другу шветову 
войну. Од

3000 катастарских гольтох обра-
бяцей жеми, кельо приблїжно бул 
вельки хотар, Руснаци тримали коло 
600.  

Число Руснацох нєшка ше у тим 
валалє досц зменшало (єст их 68 
особи), а медзи парастами, хтори 
обрабяю векши поверхносци жеми 
лєбо ше опредзелєли на хованє 
статку и продукцию млєка спомнє-
ме: Звонка и Славка Грубеньових и 
Леона Джуньового. Дзепоєдни мла-
ди нє сцели остац робиц на жеми, 
пошли до швета...Спрам нєшкайшей 
евиденциї у валалє ше стретаме зоз 
тима рускима презвисками: Джуня, 
Емеди, Еслар, Гаргай, Хованєц, Гру-
беня, Гудак, Канюх, Надь, Кашовс-
ки, Пучек, Сабадош и Тиркайло.  

Традицийну културу ше вше 
пестовало

У селїдби до Райового Села Рус-
наци баржей насельовали околїско 
того валала.   

През рок ше робело вельо, шиц-
ки, алє було и шлєбодного часу, 
окреме за сходзенє на салашох. Нє 
було то у даякей ґаздинї, алє раз до 
єдного, други раз до другого суше-
да. Там ше робели звичайни женски 
и дзивоцки роботи. Вшелїяк же було 
и днї и вечари кед ше зашпивало 
лєбо затанцовало нашо руски шпи-
ванки и танци. Културно-уметнїцки 
живот у Райовим Селу скорей Дру-
гей шветовєй войни нє бул розвити, 
прe рижни причини, алє зме ище 
вше шведкове же малочислени рус-
ки род у тим валалє донєдавна так 
крашнє чувал свойо облєчиво, оби-
чаї, виру, свой язик...  

Школярох єст вше менєй

 Року 1958. у Подручней школи 
„Антун и Стєпан Радич” у Райовим 
Селу почала робиц як учителька и 
Цецилия Гаргай. Вона була перша 
учителька, Рускиня. Окрем у школи 
робела и на културним полю у ва-
лалє. Осемдзешатих рокох прешлого 
сторочя було уведзене факултатив-
не виучованє мацеринского язика 
дзе ше учело читац и писац, шпивац, 
рецитовац и танцовац. Учителька 
попри урядовей настави, хтора ше 
вше одвивала на горватским язику, 

РАЙОВО СЕЛО – ВАЛАЛ 
СЛАВОНСКИ, 

ГРАНЇЧАРСКИ...

Число 1 2

Райово 
Село –

шедзиско 
парохиї

Цала па-
рохия 

зоз фи-
лиялами

1911. 
рок
число 
вирних

73 443

1929. 
рок
число 
вирних

129 700

1936. 
рок
число 
вирних

153 731

2001. 
рок
число 
вирних

68 203

Дзивчата зоз учительку Цецилию 
Гаргай на свадзби у Райовим Селу
у другей половки прешлого сторчя

Пише: Дюра Лїкар
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водзела барз успишно и тоту наста-
ву, та вецей раз зоз своїма секциями 
наступала у Петровцох, Миклошев-
цох и индзей. Пестованє мацеринс-
кого язика у рамикох порядней на-
стави тирвало по конєц школского 
1990/91. року. После войни тота 
форма образованя руских школярох 

вецей нє об-
новена. 

Нєшка у 
Подручней 
школи у Рай-
овим Селу, у 
перших шти-
рох класох 
єст шицкого 
24 школярох 
(6, 4, 6 и 8), 
хтори наста-
ву нащивюю 
у двох ком-
бинованих 
оддзелєнь-
ох.   Школя-
ре висших 
класох на-

ставу нащи-
вюю у матич-

ней школи у Ґунї.

Почало ше з роботу

Состав другого мандату Ради рус-
кей националней меншини ВСЖ уж 
на самим старту почувствовал пот-
ребу преширйованя сотруднїцтва з 

Райовим Селом и з людзми з околїс-
ка. Замерковане же тим нашим Рус-
нацом насампредз потребна фахова 
помоц коло орґанизованя и зазберо-
ваня. Як резултат тих намаганьох то 
сновательна схадзка хтора отрима-
на на яр 2008. року кед вибране ру-
ководство Дружтва Руснацох „Цвел-
ферия”, а воно облапя Райово Село, 
Ґуню, Падеж и Дюричи. За першо-
го предсидателя Дружтва вибрани 
Звонко Грубеня. До конца прешлого 
року орґанизовани даскельо стрет-
нуца з дзепоєднима секциями наших 
дружтвох, а можеме ше наздавац же 
шлїдуюци рок будзе успишнєйши 
без огляду на релативно мале число 
Руснацох на тих просторох.

Кед зме ше розиходзели у очох 
наших собешеднїкох зме замер-
ковали цошка нєобичне. Нє були 
то слизи, алє видзи нам ше же то 
були нєвиповедзени жаданя. Лєм цо 
нє прегварели: „Частейше нас 
обиходзце! Нє забувайце на 
нас!” 

Грекокатолїцка церква у Райовим Селу бивудована 1912. 
року

Oд снoвaня грeкoкaтoлїцкeй 
пaрoхиї у Рaйoвим Сeлу 

(1911. рoку) пo 1965. рoк вирни у 
тим вaлaлє вшe мaли свoйoгo пaрoхa 
и Служби Бoжо oтримoвaли шe як и 
пo других пaрoхийoх дзe жили нaшo 
людзe. Мeдзитим, зoз oдхoдoм o. 
Влaдимирa Гaргaя 1965. рoку, вир-
ни свoйoгo пaрoхa у тим мeсцe пo 

нєшкa нє мaли. Oбслугoвaли их 
пaрoхoвe зoз других пaрoхийoх, a 
нaйчaстeйшe з Вукoвaру. Бeшeду-
юци зoз дзeпoєднимa вирнимa дoз-
нaли змe жe нє пaмeтaю кeди у їх 
штрeдку бул дaєдeн oд службуюцих 
влaдикoх Крижeвскей епархиї.

Мeдзитим, тoтo цo шe нє случeлo 
вeлї рoки случeлo шe 15. нoвeмбрa 

тoгo рoку. Тoгo дня у Рaйoвим Сeлу 
булo нaисцe швeтoчнo, a булo и при-
чини, бo их нaщивeл нoвoмeнoвaни 
влaдикa Крижeвскeй eпaрхиї мoнс. 
кир Никoлa Кeкич хтoри, як пoз-
нaтe, нaшлїдзeл пoтeрaшньoгo влa-
дику кир Слaвoмирa Миклoвшa. 

У пaрoхиялнeй цeркви пo-
швeцeнeй св. Йoзaфaтови Службу 
Бoжу вoдзeл кир Никoлa, a пoмaгa-
ли му o. Влaдимир Мaґoч, пaрoх 
вукoвaрски и двa чaсни шeстри зoз 
Вукoвaру. Нa Служби Божей булo 
вeлькe числo вирних.

Дoмaшнї Руснaци влaдикoви ви-
рaжeли вeльку пoтрeбу дoстaвaня 
стaємнoгo пaрoхa, oднoснo жe би 
мaли свoйoгo влaснoгo, хтoри би 
бивaл у вaлaлє и вєднo з нїмa кaж-
дoдньoвo ришoвaл гeвтo зoз чим шe 
стрeтaю oкрeмe нa духoвним пoлю. 
Вoни жaдaю жe би Службa Бoжa булa 
oтримoвaнa кaждeй нєдзeлї и нa кaж-
дe швeтo. Влaдикa кир Никoлa Кeкич 
им oдвитoвaл жe тoтo пoглєдoвaнє 
рeaлнe, жe будзe рoзпaтрaнe у 
нaступaюцим пeриoдзe и жe шe мoжу 
нaздaвaц жe їх пoглєдoвaня буду пo-
зитивнo ришeни.

Дюрa Лїкaр

ВEЛЬКA шВEТOЧНOСЦ У РAЙOВИМ СEЛУ
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Єшень уж одавна сцигла до 
наших крайох, обвила поля, 

лєси, валали, алє як зме ше приблї-
жовали Жупанї, та и далєй, молга 
була вше густейша. Права єшень. 
Кеди нєкеди цихосц претаргню 
трактори зоз прикочами наполнє-
тима зоз кукурицу, лєбо цвиклу. 
Приблїжуєме ше ґу валалу, хтори 
од руских штредкох, Миклошевцох 
и Петровцох, оддалєни вецей як 
100 километри, валалу хтори полни 
желєнїдла, алє, праве пре хвилю, нє 
мали зме нагоду уживац у прекрас-
ним єшеньским пейсажу того краю. 
То Райово Село, хторе у тим чаше 
жиє як и шицки други валали у хто-
рих жителє преважно парасти. Жи-
телє понагляю позберац єшеньски 
плоди, бо днї вше кратши, жимнєй-
ши, дижджи падаю, а нєодлуга и 
жима задурка...

Стретли зме ше зоз младим по-
льопривредним продуковательом 
Звонком Грубеньом у дакус чистей-
ших шматох та зме ше и зачудовали. 
Як же то, други робя, звожую зоз 
поля, полня чардаки а ти?

– Я бул дакус вреднєйши – шалї 
ше наш собешеднїк, та предлужує 
– Дакус сом попонаглял, бо вельо 
лєгчейше робиц по красней хвилї, 
по сухим як по блаце. Такой менши 
видатки, а най будзем щири, нєшка 
мушиме патриц на шицко. Окреме 
того року кед суша зменшала уро-
жаї скоро шицких културох хтори 
пестуєме на наших польох.

– Кельо же робиш жеми и хтори 
ши култури пестовал того року, яки 
урожаї?

– Своєй жеми мам 40 гольти и 
тельо ище робим под аренду. Мам 
шицку потребну механизацию, три 
трактори од 40-100 КС и приключни 
машини, окрем комбайни за жито. На 
поверхносцох хтори обрабям – про-
дукуєм скоро шицко, а по гольту ми 
так плацело: жито 37 метери, олєйо-

ва цвиклоч-
ка 23, соя 16 
и слунечнїк 
18 метери. 
Урожай ку-
курици пре-
половени. 
Нє можем 
то виражиц 
у метерох, 
алє видзим 
же у чарда-
кох єст ве-
льо менєй 
як потераш-
нїх рокох. 
Медзитим, 
шицко би то було добре кед би од-
купни цени одвитовали економским 
рахунком. Вони зменшани за 70-
100%, док шицок репроматериял 
остал на истим уровню лєбо дакус 
подрагшел.

– Попри жеми видзиме же маш и 
статку. Цо ховаш?

– Точно, алє мушим наглашиц ище 
єдно. Од идуцей яри на поверхнос-
ци од коло 15 гольти будзем ховац 
ЕКО-продукти. Хтори то буду култу-
ри ище нє знам. Буду нам понукнути 
вецей култури та увидзиме. Озда у 
тей продукциї будзе дакус лєпше. А 
кед слово о статку можем повесц же 
ховам лєм швинї и през рок 30-40 
предавам виключно накупцом. И ту 
цени нєреални, бо их нє диктираме 
ми алє вони. Видза же зме примуше-
ни предавац та уценюю. Коло того 
тримам ище три пращари, та под-
росток викармим. Кед нє мам досц 
– дацо докупим. Други статок нє хо-
вам, алє кед би пришли лєпши часи 
сиґурно же бим роздумал. 

– З винєшеного мож заключиц же 
нєшка парастови барз чежко. По-
ведло би ше, без огляду же ше обра-
бя таки вельки поверхносци параст 
лєдво виходзи з края на край. Цо 
би по твоїм думаню требало зробиц 

же би ше стан у польопривредней и 
статкарскей продукциї злєпшало?

– У першим шоре би требало 
окончиц аґрарну реформу и пошо-
риц тарґовище продукциї и поглє-
дованя, а док ше паритети ценох 
нє зведу на реалносц, на економску 
оправданосц дотля нам будзе барз 
чежко. Повем лєм єден приклад. 
Накупец за купену швиню достанє 
скоро вецей як продукователь. Чи 
то ище даґдзе єст?

Од нашого собешеднїка зме доз-
нали же у Райовим Селу медзи Рус-
нацами єст ище ґаздовства хтори ше 
виключно бавя лєм зоз польопри-
вредну и статкарску продукцию. Ту 
насампредз треба спомнуц Славка 
Грубеню и Леона Джуню хтори поп-
ри роботох на полю дома трима и 
крави дойки. Но з нїма будземе бе-
шедовац з даєдней другей нагоди.

И так од слова до слова пришол 
конєц нашей розгварки зоз госцо-
любивим Звонком. Видзели зме му у 
очох же бул щєшлїви же зме го на-
щивели, бо подобни нащиви нашим 
людзом у Райовим Селу барз ридки. 

Дюра Лїкар

ВИЧНА ТРАПЕЗА ПАРАСТОВА

СУЧАСНА ПРОДУКЦИЯ ЗОЗ УТРАТАМИ

– Наш собешеднїк Звонко 
Грубеня зоз Райового Села од идуцей 
яри на поверхносци од коло 15 гольти 
будзе ховац ЕКО продукти

Звонко Грубеня зоз дзецми
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вистки - вістки - вистки - вістки - вистки - вістки - вистки - вістки - вистки

Тримаюци Христово слова на 
розуме “Бул сом хори и при-

шли сце ме опатриц,” и Христовей 
поради же би ше тото добре дїло 
робело. На Митра, 26. октобра, точ-
но 88. дзень як вон пошол зоз Пет-
ровцох, пошли 9 найактивнєйши 
члени петровскей парохиї до Осєку 
опатриц свойого хорого пароха о. 
Йоакима Дудаша. Пре хороту и ин-
валидносц потерашнї петровски па-
рох о. Йоаким мушел 30-ого юлия 
зохабиц свою парохию и придац ше 
шестром Василиянком у Осєку на 
дотримованє. 

Хвильково, Петровци нє маю 
свойого пароха алє до Петровцох по 
потреби приходзи паноцец В. Маґоч. 

Владика за 
тераз нє 
ма пано-
ца котри 
би сцел и 
могол при-
лапиц та 
превжац 
петровску 
парохию 
на себе. 

З тей 
нагоди, 
тей нащиви, радовали ше и хори па-
рох и його вирни, и зложели ше же 
би було найлєпше кед би ше стари 
парох врацел назад до Петровцох, 
медзитим тото пре слабе здравє о. 

Йоакима вецей нє можлїве. Треба 
ше лєм наздавац же тот проблем з 
Петровцами владика монс. Кекич 
годзен нєодлуга, на хасен Петров-
чаньох, ришиц.  

•

Нащива хорого

Петровчанє нащивели 
свойого паноца

У Осєку 12. децембра на 
11-им по шоре Крачунс-

ким концерту Словацох, хто-
ри отримани у будинку КПД 
Мадярох, наступели 8 сло-
вацки дружтва, а як госци 
єдну часц програми виведли 
члени ГКД „Подґорачани” зоз 
Подґорачу и Женска жридло-
ва шпивацка ґрупа зоз Мик-
лошевцох. Орґанизатор була 
Матица словацка зоз Осєку. 
У першей часци програми на-
ступели словацки дружтва, а 
потим госци. Шицки учашнїки 
шпивали крачунски шпиван-
ки и указали обичаї вязани 
за тото швето. Миклошевчан-
ки одшпивали три шпиванки 
„Спи Исусе, спи”, „Пречистая 
Дїва” и „По цалим швеце”, а 

на гармоники их провадзел 
Юлин Бучко. Патраче були 
приємно нєсподзивани зоз 
наступом наших шпивачкох 
цо и доказали зоз щирим 
кляпканьом. Тиж так Микло-
шевчанки прицаговали увагу 
и зоз красним народним об-
лєчивом.

На концу програми шицки 
виводзаче вєдно зоз патрача-
ми одшпивали два крачунски 
шпиванки „Narodil sa Kristus 
Pan“ i „Narodi nam se Kralj 
Nebeski“ и док учашнїки зи-
ходзели зоз сцени вельочис-
лени патраче их випровад-
зели зоз моцним и длугоким 
аплаузом.

Ксения Лїкар

КРАЧУНСКИ 
КОНЦЕРТ У ОСЄКУ

Всоботу, 5. децемб-
ра храм Пресвятей 

Дїви Мариї у Миклошев-
цох виполнєли намладши 
Миклошевчанє хтори зоз 
радосцу и з нєсцєрпе-
ньом обчековали свойо-
го св. Миколая. По його 
приходу школяре нїзших 
класох Подручней шко-
ли у Миклошевцох ви-
ведли кратку пригодну 
програму виполнєту зоз 
рецитациями и крачунс-
кима шпиванками хтору 
пририхтал о. Яким Симу-

нович, парох миклошев-
ски.

Же би ше тото шицко 
закончело на ище век-
шу радосц нашим дзецох 
Церковни одбор обезпе-
чел 70 пакецики за шиц-
ки дзеци по 14 роки. Тиж 
так Општина Томповци 
видвоєла коло 13 тися-
чи куни за 190 пакецики 
хтори св. Миколай под-
зелєл шицким дзецом з 
того подруча.

Ксения Лїкар

СВЯТИ МИКОЛАЙ И У МИКЛОШЕВЦОХ

РАДОСЦ МЕДЗИ 
НАЙМЛАДшИМА

Учашнїки програми зоз о. Якимом Симуновичом
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З потомками наших заєднїцких предкох

“Ватри, що горять повсюди, нага-
дують про покинуті села і містечка, 
спалені хати – “хижі”, поруйновані 
церкви, порослі кущами і дерева-
ми цвинтарі, рідні гори і грайливі 
потічки, зелені ліси і розлогі поля. 
Ватри, як символ незгасної людсь-
кої пам’яті збирають тисячі лемків і 
переселенців на фестивалі і кермеші 
на американському континенті, на 
рідних теренах і в Україні, де можна 
зі солодкою тугою в серці послуха-
ти рідну говірку, та згадати про той 
жорстокий час, що перекреслив не 
одну долю, понівечив не одне жит-
тя”,* слова Мирона Теплого, члена 
орґнизацийного комитету Фестивалу 
лемковскей култури у валалє 
Нагирне, нєдалєко од Самбора у 
заходней України 

Краї Польскей Лемковини коло 
Ждинї и Зиндранова – нєоб-

рушени брилиянт Нїзких Бескидох. 
Фалаточки карпатского раю, благих 
горох, желєних лєсох, високих со-
снох и желєних букох... Алє и висо-
коровнїнох, малких орачих поверх-
носцох, пасовискох, лукох, гайох и 
бистрих потокох... И малочислених 
Лемкох-повратнїкох, залюбених до 
родимого краю, бешедлївих о своєй 
прешлосци, запатрених до нєба з 
питанями на устох: Прецо?, Прецо?, 
Прецо? 

Тот країчок велькей Польскей, та 
и Лемковини власни лемковски кул-
турни памятнїк, шветларнїк (маяк) 
и паломнїцтво! Вон овиковичує спо-
конвичне руске єство, алє и шведок 
є руского страданя, моци живота и 
велїчезней людскей витирвалосци 
и виталносци, давен-давней рускей 
радосци, трапези, вешельох... 

Тот фалаточок рускей жеми, нєш-
ка гранїчне пасмо Словацкей и Поль-
скей, од Ждинї до Зиндранова, без 
вигодних простих драгох, пре бреги 
и гори, рики и потоки, понука нащи-

вительови два можлївосци. Рушиц 
ше висше на сивер аж по Кринїцу и 
прейґ Дуклї спущиц ше до Зиндра-
нова, лєбо такой зоз Ждинї пойсц на 
юг до Словацкей и уж през познати 
валали и места нєшкайшей сиверней 
Словацкей, прейґ Бехерова и Зборо-

ва сцигнуц до Свиднїку, велїчезного 
руского (українского) националного 
културного святилїща. И вец, знова, 
прейсц “гранїцу” до Польскей и най-
сц ше у Зиндранове и спознац нєпо-
бидивосц лемковского роду, ослух-
нуц “завити” и розкази предкох, по-

„ЛЕМКИВСКА ВАТРА” У ЖДИНЇ – 
ЛЕМКОВСКЕ НАЦИОНАЛНЕ СВЯТИЛЇЩЕ

Пише: Мирон ЖИРОШ

Часц Лемковини котра по Першей шветовей войни остала у составе 
Польскей. Круг на меншей мапи указує место и велькосц Лемковини спрам 

Польскей

Часц зоз авто карти з означенима местами котри зме нащивели у Польскей 
авґуста мешаца 2009. року
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З историчного каленадара

чувствовац духовне дозреванє и моц 
доброжичлївого чловека, гнобенє и 
знїчтожованє Лемкох “цудзинцох на 
своєй жеми”, застановиц ше у Федо-
ровим музею, виплакац ше и помод-
лїц при “Лемковским муре плачу”, 
окрипиц душу и з новима спознаня-
ми и векшу храбросцу ступиц до ох-
рани руского (лемкивского/українс-
кого) националного єства. 

Лемкивски Карпати були и оста-
ли стриберно-златни майдан рус-
кого єства, концом ХIХ и початком 
ХХ стороча були плодотворни и да-
режлїви з людзми и свойо чада роз-
посилали до швета “на заробки” же 
би у тим своїм жемовим раю после 
врацаня место “деревяних хатох 
прикритих з кичками” – створели 
камени палати!

Одходзели “на заробки” до сушед-
них жемох, а сцекали и до швета... 

Одходзели Лемки змогнуц ше до 
Америки, Бразилу, Канади, Арґен-
тини, Сербиї, Горватскей, Босней...

Дома оставали мацери з дзецми.
Одходзєли, врацали ше, алє велї 

оставали и у цудзини...
Камени палати спочивали у 

мрийох!
Дзешецрочами було так, алє по-

тим нє було так!
*
Було иншак... 
Було горше! Вельо, вельо горше, 

траґичнєйше!
Катастрофалнєйше! Окончовани 

духовни ґеноцид!!!

СПОКОНВИЧНА РУСКА 
КАРПАТСКА ЖЕМ

Лємковска жем була Лемковс-
ка од споконвику по 1340. рок, по 
препасц Галицко-Волиньского кня-
зовства. Завжали ю Поляки и коло 
400 роки пановали – латинизовали 
и полячели руски народ. Робели то 
нємилосердно и вельо зробели на 
свою дзеку. У пестованю своєй рус-
кей вири и свойого єства найвитир-
валши були праве Лемки у Карпа-
тох. Вони остали вельки церень у 
польским оку! Оставали свойо руски 
– оставали вирни своїм традицойом, 
остали вирни своєй православней и 
грекокатолїцкей церкви.

У чаше кед пановали Австриянци, 
кед Лемковина вєдно з Галичину и 
Буковину була у составе Габзбурж-
скей Монархиї нє исновала гранїца 

медзи Лемками. Нєшкайша польска 
и словацка Лемковина представяли 
єдносц жеми и народу, бо так було 
од кеди ше памета. А вец, по Першей 
шветовей войни, кед Австро-Угорс-
ка Монархия страцела войну и кед 
ше “скравали” нови европски де-
ржави и фаластовала австроугорска 
царовина, Т. Масарик и його исто-
думнїки, надсампредз, “прерубали” 
Лемковину на сиверну и южну, гоч 
як ше Лемки и їх Прешовска Рада 
намагали остац у истей рускей гро-
мади вєдно зоз своїма славянскима 
православнима и грекокатолїцкима 
братами, а вец “розрубали” спокон-
вичну руску жем од Спишу по Мара-
морош, (цо остала на тим боку Кар-
патох) при Ужгородзе од сивера по 
юг, и ствоерна “Подкарпатска Рус” 
обецуюци єй автономию, котра нїґ-
да у подполносци нє витворена. 

Зоз „стваряньом” новей Чехос-
ловацкей держави розбита єдносц 
руского карпатского єства. Єдну 
часц Лемкох охабена на милосц без-
милосних Полякох, друга, стваряю-
ци „Виходне Словенско” з одвойова-
ньом рускей Прешовщини од „Под-
карпатскей Руси” поспишовало ше 
насельованє и превласц Словакох 
над Русинами бивателями Спишу, 
Шаришу. Земплину, Абаую, а у тре-
цей часци, у „Подкарпатскей Руси”, 
зоз стваряньом окремней териториї, 
одорвани Русини од власних братох 
и на вик-виков розбита руска кар-

патска велькосц и єдносц. На тот 
способ оможлївене и подпомогнуте 
асимилованє руских громадкох у 
Польскей. Чехословацкей, Мадярс-
кей и других сушедних жемох. 

На спомнути способ знїчтожена 
руска лемковска надїя! Место де-
ржавного руского обєдиньованя и 
воскреснуца, зоз стваряньом тре-
цей рускей славянскей держави, 
обєдинєней до єдней як цо було на 
Балканє (Держава Сербох, Горватох 
и Словенцох), бо вериме же могла 
исновац и держава Чехох, Словакох 
и Русинох (Лемкох, Бойкох и Гуцу-
лох...). 

Нє було так. 
Прецо нє було так, нашо руски 

(українски) историчаре ище цихо. 
Гвари ше же при “Лемкох-Русинох 
ище нє исновала национална де-
ржавна свидомосц”... Мнє ше видзи 
же Т. Масарик як будуци предсида-
тель новей европскей держави бул 
свидоми прецо шицко так роби. Бул 
лукавши, векши дипломата од бу-
дуцого ґувернера “Подкарпатскей 
Руси” америцкого адвоката Григория 
Жатковича, бул дома и знал цо ма 
зробиц же би звекшал свою словац-
ку националну територию... Вон то 
и зробел и тоти рубаня рускей жеми 
остали ище и нєшка нєзароснути 
рани, котри ище вше кирвавя... 

Предлужує ше...

Державни гранїци на етнїчней мапи зоз 1920. року указую на 
розфаластованосц Лемковини – рускей карпатскей жеми
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Наші (не)долі - З життя українців

Короткий погляд на життя Ка-
терини Здеп подібний на ті 

самі поневіряння, яких зазнали со-
тки українських жінок у Боснії, які  
пустилися в пошуках кращої долі в 
інші краї колишньої Юґославії. Але і 
там на  них чекала нелегка доля. І 
мало пройти чимало літ, якщо вони 
перед не пішли з цього світу, щоб  
в спокою дожити останні хвилини 
життя.

К. Здеп народилася 1924 року в с. 
Ілова, що недалеко міста Прнявор. Її 
батьки Іван Герич і мати Марія при-
були до Боснії на початку 20 століт-
тя з Галичини. Батько пригадував, 
що десь недалеко Коломиї.

К. Здеп:

“Наше дитинство проходило як 
усіх тоді дітей. Ми не знали за жод-
ні, найдрібніші розкоші. Тільки як 
котре з нас підросте, зараз батьки 
знаходили для нього працю в полі, 
коло худібки, в саду та в городі. Ми 
мали взірцеве виховання, що ґрун-
тувалось на християнському світог-
ляді та на національній свідомості. 
З сусідськими дітьми розмовляли 
місцевою мовою, а вдома тільки ма-
теринською. До школи не ходила, а 
все, що  було потрібне знати в жит-
ті, навчала мати, старші в родині та 
священик у нашій церкві в Прняворі. 
Наука о. Григорія Біляка глибоко 
вкорінилось у моє нутро… Крім мене 
в нас було ще п’ятеро дітей.”

Катерина при-
гадує, що в При-
няворі відбува-
лися різні куль-
турно-мистецькі 
маніфестації, 
найчастіше 
взимку та люди 
в церкві чудово 
співали. Часто 

батько і мати вели на національні 
імпрези своїх дітей…Влітку приїзд-
жали українські студенти зі Загреба. 
Вони часто відвідували українські 
родини, а для тих, хто  був грамот-
ний, приносили українські книжки 
і газети. Батько вмів читати.  Діти 
любувались казками та гарними вір-
шиками.

К. Здеп:

“Друга світова війна застала мене 
17-річною дівчиною. Настали важкі 
часи. Українців хорватська “влада” 
забирала на війну,   вони не бажа-
ли йти туди,  бо сербів   до домо-
бранів хорвати не брали, тому наші 
хлопці боялися  їхньої помсти. Серби 
вступали до четників, а найчастіше 
діяли як ватажки, що тільки грабу-
вали населення. З українців дехто 
вступив до Українського леґіону, 
про долю якого всі знаємо. Були ви-
падки вбиств українців, але, слава 
Богу, в нашій ближчій родині ніхто 
не постраждав.”

1945 р. К. Здеп вийшла заміж за 
Григорія Здепа, який також жив не-
далеко Прнявора, в місцевості Око-
лиця. Післявоєнні роки були дуже 
важкі для населення. Ніякої робо-
ти, неурожай, податки, натуральні 
контингенти худоби і зерна державі, 
“добровільна” праця, арештування 
за будь-який “гріх”, причинилися до 
того, що українці не тільки околиці 
Прнявора, але і всієї Боснії, почали 
масово залишати свої “господарки” 
та їхати за ріки Саву й Дунай, бо не 
було й мови виїхати їм на Захід. Ка-
терина і Григорій Здеп, з донечками 
Ганею  і Стефкою, в пошуках щастя-
долі 1950 р. пускаютюся до Хорватії, 
де були кращі умови праці і життя.

Відомо, що наші люди виїзджали з 
Боснії, в першій мірі до Бачки і Сре-

му, Вуковару та Липовлян. Поселю-
валися недалеко промислових цен-
трів, в яких легко знаходили працю 
та дороблялися в короткім проміжку 
часу. Родини Здеп, Герич, Псальміс-
тер, Сікорський, перейшли тільки 
Саву…

К. Здеп:

“Ми опинилися в місцевост Оріо-
вац, двадцять кільометрів на захід 
від Славонського Броду. Тому, що 
чоловіки тут отрималу працю на це-
гельні та тимчасове помешкання.

Тут з одого боку було трохи кра-
ще ніж у Боснії, бо чоловік приносив 
до хати якісь гроші. З другого боку 
було потрібно будувати хату та інші 
будинки.Землі  в нас не було. Міс-
цеве населення, правда не все, нас 
привітало непривітно. По-перше, ми 
розмовляли “циганською” мовою; 
по-друге, наші звичаї були цілком 
інші від їхніх. До того, хоч ходили 
до хорватської католицької церк-
ви, бо нашої не було, казали, що і 
ми католики, нічого не допомагало, 
бо святкували “православні” свя-
та. Наша родина трималася вкупці; 
ми були солідарні між собою; часто 
сходилися та з будь-якої нагоди ро-
били “забави”. Між нами були здіб-
ні музиканти, зійдемось та зачнемо 
грати, співати наших пісень, а то й 
потанцюємо. Сусіди не розуміли які 
то люди, що за різницю від них, не 
замикаються ввечері по своїх до-
мах…

Коли діти підросли моя братова 
Марія Герич навчила їх різних різд-
вяних “преставлінь”: вони ходили з 
вертепом, були тут Жид, Ірод, Чорт, 
Коза…Місцеве населення такого не 
бачило.

Найближчий український свяще-
ник і церква були у с. Сибінь, 15 кі-
лометрів у напрямі м. Славонський 
Брод, що в той час була досить ве-
лика віддаль. Їхати поїздом до цер-
кви вимагало багато часу,  до того і 
грошей, яких завжди бракувало. А 
хто з нас мав ровера – був “паном”. 
Поміщав на нього жінку, або кілька 
дітей та брав до церкви. Одинокою 
для них потіхою були відвідини о. 
Йосифа Меленюка з Сибіню, який 

Катерина

Катерина Здеп. Сучасне фото.

Пише: Павло Головчук

Здеп
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не забував своїми візитами кріпити 
нас у своїй батьківській вірі. Він де-
коли служив для нас Службу Божу в 
місцевій церкві та благословив наші 
хати. 

Згодом  ми звикли до нових лю-
дей, а вони до нас. Ми потребували 
одні одних. Тут люди мали більші зе-
мельні посілості та відчували неста-
чу робочої сили. Були жнива, і було 
потрібно зібрати урожай. Ми всі в 
родині, від дитини, що може підня-
ти снопа, до старших, ішли в поле. 
Наші чоловіки до схід сонця, перед 
тим як піти на важку працю, нако-
шували кількість пшениці, а  жінки і 
діти, за  п’ятий сніп в’язали снопи і 
складали їх у копиці. Після праці на 
цегельні чоловіки  знову спільно з 
нами йшли на “панщину” і працюва-
ли до пізного вечора. Також ми са-
пали кукурудзу за грошеву нагоро-
ду, або обробляли земельну ділянку 
на половину.

 У Боснії працювати в полі вигід-
ніше. Наші нивки були малі за роз-
міром, всюди росте якась дереви-
на,   в часі спеки повіває лагідний 
вітрець. У новім краю все навпаки: 
рівнина, жодної деревини, щоб від-
почити в холодку, ніде джерельця з 
свіжою водою. Були щасливі працю-
вати на горбках. А ми працюємо без 
відпочинку, бо хочеться заробити 
якийсь сніп зерна. Всі в “українсь-
кій колонії” маємо корови, без яких 
життя булоб  неможливим. Землі не 
маємо, щоб на ній вирощувати сіно. 
Влітку напасаємо їх попри дороги, а 
на зиму стараємось його знайти . І 
тут повторюється те саме:  чоловіки 
зранку, перед працею накошують 
кількість сіна, а потім вся родиина 
збирає його та складає в стіжки, з 
яких десятий буде наш. У той час 
робітники працювали і в суботу та 
наші “хлопи” не мали можливості, 
щоб бодай того дня більше працю-
вати для родини.

Для відпочинку залишалася тіль-
ки неділя, день коли ми  не працю-
вали.”

 
Пані Катерина каже, що все ж 

таки їй родині краще велося, бо в 
родині було тільки двоє дітей, за 
різницю від інших…Моглобся і краше 
жити, якби чоловік, “…нехай йому 
Бог судить!” часто  не “заглядав” до 
чарки…Згодом, коли донечки під-
росли, їй було легше за різницю тих 
у родині, що мали більше число ді-
тей, вона знайшла працю в рибно-
му ресторані на магістралі Загреб 
– Білгород. На праці було потрібно 

бути о п’ятій годині ранку. Підніма-
тись – перед четвертою, сідати на 
ровера, подолати п’ять кілометрів 
польової дороги, влітку і взимку, а 
тоді вісім годин талапатись  з рибою 
в холодній воді. 

К. Здеп:

“Робота була нелегкою, але я до 
неї серйозно взялася. Згодом від 
простої робітниці я оволоділа кухо-
варством та багато гурманів прихо-
дили в гості до ресторану на “фіш-
паприкаш” до тети Каї (так хорва-
ти називають пестливо Катерину). 
Було дуже приємно діставати гроші 
за свою важку працю. Дочки закін-
чили навчання, я пішла на пенсію, 
чоловік помер. Живу сама у нашій 
старій хатині, а щодня мене відвідує 
дочка Стефка, що такоє мешкає в 
Оріовці. Часто приходить і старша, 
Ганя, яка єиве в Славонськім Броді.

Наприкінці 50-их та на початку 
60-их років минулого століття до  нас 

дійшла вістка, що в с. Липовляни, до 
якого під кінець 19-го та на початку 
20-го століть прибуло з Лемківщини 
і Галичини чимало українців, до того 
й з Боснії, є наша власна церква і 
священик. Тому туди виїхали три 
наші родини,  а моя родина залиши-
лися тут.”

Так було в Боснії в родини Здеп: 
кожної неділі в післяобідню пору 
родина й сусіди заграли, заспівали 
рідних пісень.

На фото з 1950 року: Зліва на право: Володимир і Ганя Мазур, 
Никола і Магдалина Сікорський, Дмитро і Катерина Здеп; внизу 

деякі їхні діти.
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Княгиня Ольга (у хрещенні Єле-
на) була однією з семи найві-

доміших жінок свого часу, слава про 
її вроду та розум простягалася дале-
ко за межі Київської Русі. У “Повісті 
минулих літ” згадується: “У рік 955. 
Вирушила Ольга в Греки і прибула до 
Цесарограда. І побачивши її, гарну 
з лиця і вельми тямущу, здивувався 
цесар розумові її і розмовляв з нею, 
сказавши їй: “Достойна ти єси це-
сарствувати в городі сьому з нами” 
Про життя княгині довідуємося з ба-
гатьох творів давніх літописців та 
згадок іноземних гостей.

Блаженна княгиня Ольга походила 
зі знаменитого роду, народилася поб-
лизу нинішнього міста Псков. Батьки 
ще змалечку прищепили їй правила 
порядного і виваженого життя, фор-
мували у дівчинки серйозне і відпові-
дальне ставлення до всього. Прадід 
майбутньої княгині, Гостомисл, влада-
рював у Великому Новгороді до того 
часу, аж поки, за його ж порадою, не 
було закликано сюди на князівство 
від варягів Рюрика з братами. Варя-
ги незабаром завойовують величезні 
території руських володінь, а наслід-
ником київського престолу стає син 
Рюрика—князь Ігор, дружиною якого 
пізніше стає Ольга. Вперше престо-
лонаслідник зустрів Ольгу під час по-
лювання неподалік Пскова. Вона вра-
зила його cвоєю вродою, цнотливіс-
тю та розумом. І коли прийшов час 
молодому князю одружуватися, він 
посилає гінців розшукати на далекій 
Псковщині дівчину. Ольга прибула до 
Києва і стала князевою дружиною.

Роки правління Ігоря на великок-
нязівському престолі були насиче-
ними важливими подіями. Він вів за-
пеклі війни із сусідніми державами, 
захищаючи свої землі та завойовую-
чи нові. Невдовзі в Ігоря та Ольги на-
роджується син Святослав, у майбут-
ньому батько святого і рівноапостоль-
ного княза Володимира. Це були роки 
благополуччя, багатство стікалося 
до Київської держави з усіх усюд—і 
як подарунки, і як данина. Та все ж 
таки смерть підстерігала київсько-
го князя. Під час збору данини Ігор 
був підступно вбитий древлянами, які 
довго не визнавали його правління. 
Древляни мали й інший зухвалий за-

дум—взяти княгиню Ольгу за дружи-
ну своєму князю Малу. Вони споряди-
ли дванадцять найдостойніших мужів, 
щоб ті умовили княгиню пристати на 
їх пропозицію.

Княгиня Ольга страшно помстила-
ся древлянам за смерть свого чолові-
ка. Вона наказала поскидати послів 
до глибокої ями і закопати живцем. 
Зробивши це, Ольга послала свого 
гінця з умовою: вона згодна прийня-
ти пропозицію Мала, якщо делегація 
буде ще численнішою. Коли прибуло 
п’ятдесят знатних древлян до кня-
гині, вона запропонувала їм помитися 
з дороги у лазні. Там їх було замкне-
но і спалено. Але на цьому не зупи-
няється помста жінки. Ольга повідом-
ляє древлянам, які не підозрюють про 
долю своїх послів, що хоче, прибув-
ши до них, спочатку відбути тризну 
за своїм чоловіком, а вже потім прий-
няти шлюб. Так і було зроблено: від-
бувши поминальний обряд за Ігоря, 
княгиня звеліла на його могилі наси-
пати величезний курган, а потім роз-
почати бенкет. Коли древляни пере-
пилися, вона наказала своїм воїнам 
розправитися з ворогами.

Наступного року княгиня Ольга 
вирушила в похід на древлян уже зі 
своїм сином Святославом. У жорстокій 
січі перемогла київська дружина, від-
тиснувши противника до стольного 
града Коростеня. Облога міста трива-
ла близько року, щоб заволодіти міс-
том, Ольга знову вдалася до хитрості, 
для того щоб  зупинити безглуздий 
спротив, княгиня пропонує древля-
нам сплатити мізерну подать: з кож-
ного двору по три голуби і по три 
горобці. Коли ж незвичайну данину 
було сплачено, Ольга наказала вої-
нам пізно ввечері до кожної пташки 
прив’язати ганчірку, насичену сіркою, 
і, підпаливши, випустити у повітря. 
Коли ж птахи полетіли на ночівлю до 
своїх гнізд, Коростень запалав. За лі-
чені години місто перестало існувати, 
а мешканців майже всіх було знище-
но. Такою була помста княгині Ольги 
за свого чоловіка Ігоря.

Відтоді почала Ольга князювати на 
своїй землі уже не як жінка, а як силь-
ний, розумний і вольовий муж. Через 
кілька років потому вона вирушає до 
Константинополя, де приймає свя-
те хрещення. Ось як розповідає про 

мудрість княгині український поет 15 
ст. Іван Домбровський:

Згодом до арголідського цесаря ру-
шила Ольга

Гостею на кораблях і в священній 
ріці охрестилась.

Та небуденний свій розум і там 
проявила,

Бо, коли цар захотів одружитися з 
нею негайно,

Спершу просила її охрестити,а 
потім сказала:

“Хресниця батьку хрещеному жін-
кою бути не може”.

Грекам страшна була Ольжина 
мудрість, і світ це

Згодом пізнав. Христа ж шанувала 
княгиня до скону.

Стать слабосила виблискує доб-
лестю часто

Подвигів славних чимало осяяно 
жвавістю жінки.

Повернувшись до Києва з новим 
ім’ям (після хрещення—Єлена), кня-
гиня енергійно почала поширювати 
християнство на Русі. Вона створює 
першу церкву ім’я святителя Миколая 
на Аскольдовій могилі і багатьох киян 
привертає до християнської віри. 
Саме від неї перші уроки релігії отри-
мав майбутній хреститель Київської 
Русі її внук Володимир.

Упокоїлася блаженна Ольга піс-
ля многотрудного і подвижниць-
кого життя 11 липня 969 року у 
дев’яностолітньому віці. Поховали 
княгиню за її волею з честю і за хрис-
тиянським звичаєм.

День святої рівноапостольної кня-
гині Ольги відзначається 24 серпня.

У незалежній Україні запроваджено 
орден княгині Ольги, яким нагород-
жуються жінки за видатні заслуги в 
державній, виробничій, суспільній, 
науковій, освітній та інших сферах 
діяльності, виховання дітей у сім’ї.

Леся Мудри

Княгиня Ольга—свята, 
рівноапостольна, велика княгиня 

київська
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Приповедка

Микола Шанта

До нашого обисца, пред два-
нац роками пришол госц зоз 

України, зоз єдного малого валалу 
хтори ше вола Широки Луг. Наш 
госц ше вола Петро. Вон там позна-
ти українски писатель и наш руски 
язик добре розуми. През розгварку 
зоз нїм, дознал сом же го розуми 
прето же ше и там, у його валалє, 
кед бул дзецко, подобнє бешедова-
ло. 

Барз сом ше зачудовал кед Пет-
ро, у єдней нагоди зашпивал шпи-
ванку “Червена ружа трояка”. Вон ю 
научел шпивац ище як хлапец. Тота 
шпиванка ше и у нїх, на свадзбох 
шпива. 

Петро роби як учитель у своїм 
валалє, та и мнє, як дзешецроч-
ного хлапца сцел поучиц дачому, 
цо думал же други нє можу. Мой 
оцец,Петро и я, ше єдного вечара 
врацаме од родзини. Ходзиме по 
штред калдерми, як же зме ошлє-
бодзели валал, франтує оцец. Пет-
ро дакус розвешелєного шерца од 
погара вина розпочина шпиванку 
хтора барз стара, а шпива ше ю у 
їх краю :

“Ганьба, то ганьба,
Ганьба, превелїка,
Бо я руска дзивка, 
Полюбела католїка...”
Теди сом од бачика Петра, пер-

шираз чул як ше то случело же ми 
Руснаци постали грекокатолїки. 

– На України єст пейц християнс-
ки церкви, а Бог єден. То нє добре, 
паметам слова бачика Петра.

 Кед одходзел дому, наш 
мили госц, од хторого сом вельо 
чул и научел, ми охабел на дарунок 
статуу велькосци дзецинскей глави, 
поети и маляра, Тараса Шевченка. 
Кед ми придавал дарунок, гуторел: 

– Мижу, того Шевченка даруєм 
тебе. Не оцови, мацери, або шестри, 
алє тебе! Жадам же би ши през свой 
живот дознал хто тот чловек и чом 
є вельки.

Петров дарунок ме обовязал и з 
дня на дзень, кеди ґод єст нагоди, я 
читам и дознавам чом ми бачи Петро 
подаровал праве Шевченка.

И нєшка, тота статуа стої, у орманє 
у склу, коло оцових кнїжкох. Здога-
дує ме, нє лєм на бачика Петра, и на 
обовязку з хтору ме задлужел, алє и 

на анеґдоту вязану за шестру Лари-
су, хтора теди мала шейсц роки.

Шевченко стал у орманє досц 
високо – понад телевизора. Єдно-
го дня, збачим, обрацени є наспак. 
Нє видно му твар. Я го намесцим як 
треба, най патри на нас. 

Другого дня, ознова, Шевченко 
патри нє до хижи, алє до мура. Опо-
минам мацер, же, кед сцера прах на 
орманє, та и по лисей глави Шевчен-
ковей, най го намесци так най патри 
на нас, а нє наспак. Мац твердзи же 
го вона намесцує так як треба.

Хто го вец руша? Хто би то могол 
буц? 

Чудна загадка. Кому завадза мой 
Шевченко? Чи можебуц оцец нє 
франтує дацо зомну? Можебуц ма 
намиру ме здогаднуц на мойо обе-
цунки бачикови Петрови? 

Оцец твердзи же и вон нє ма нїч 
зоз обрацаньом Шевченка наспак. 

Єдного дня, зоз другей хижи, през 
очко на дзверох, видзим, моя шест-
ричка Лариса, прицагує карсцель ґу 
телевизору. Пендра ше на ньго, и, 
нє могол сом вериц цо видзим – нє 
длобе до телевизора, алє бешедує 
зоз Шевченком хтори стал над те-
левизором. Чуєм и видзим. Лариса 
маха з пальцом и гандрує го.

– Цо ме страшиш з тима твоїма ба-
юсами? Дораз ци я указем!

И обрацела го наспак.
Поволал сом мацер и оца най 

видза же яка ше то таїнствена подїя 
случує зоз моїм Шевченком. Вони 
ше нашмеяли и опитали ше Лариси, 
чом ше бої од нього.

– Ша, кед є таки намолщени и 
стлашни з тима велькима баюсами 
– шепетлїво одвитує Лариса.

Од тей подїї прешло вельо роки. 
Нєшка ше Лариса врацела зоз му-
зичней школи и такой вжала гар-
монику до рукох най нам укаже яку 
писню учели. Заграла и зашпива-
ла зоз своїм дзвонким гласом пре-
красну писню “Реве та стогнє Днїпр 
широкий” хтору написал праве тот 
баюсати и страшни Тарас Шевчен-
ко. У тей хвильки ше з ормана, Шев-
ченков прави баюс дакус дзвигнул, 
яґод же ше нашмеял. Нашмеяла ше 
на ньго и Лариса.

СТРАХ ОД ШЕВЧЕНКА

9 листопада 2009 року відбуло-
ся святочне засідання Міської Ради 
Сремської Митровиці з нагоди праз-
ника міста св. Димитрія, по якому 
місто несе ім’я.

На святочному засіданні Міської 
Ради міста на денному порядку було 
крім іншого і вручення Листопадових 
нагород і плакет. 

На пропозицію діректора Устано-
ви плекання культури “Срем” Зоріци 
Міщевич Комісія для Листопадових 
нагород вирішила, що плакета міс-
та для найуспішнішого колективу 
наділюється Товаристві плекання ук-
раїнської культури “Коломийка”.

На засідання були запрошенні 
представники “Коломийки а прибу-
ла делегація, яку очолювала голова 
Керівної ради Товариства Анна Ляхо-
вич. Коли настав час вручити плаке-
ту, ведуча прочитала вступний текст 
про діяльність і біографію “Коломий-
ки” а за той час на великому полотні 
показувалися великі знимки з деякіх 
моментів виступів мистецьких секцій 
товариства.

Голова Міської Ради Олександар 
Гаврілович запросив Анну Ляхович, 
щоб вручити плакету міста. Залом 
лунали сильні оплески. Голова “Ко-
ломийки” прийняла цю історичну на-
городу, бо ніхто і не міг думати, що 
таке щось дочекається, і затим мала 
сказати пару слів подяки. Вона це 
зробила дуже гарно і достойно, як і 
належиться голові одного такого ус-
пішного товариства: З велеким вдо-
воленням висловлюємо на цій най-
більшій нагороді міста Міській Раді 
Сремської Митровиці. Товариство 
“Коломийка” присутнє в Сремській 
Митровиці довгі роки, стараючись 
підносити рівень як загальної так і 
улраїнської культури з участю бага-
то аматерів. Ця нагорода є кроною 
на всі дотеперішні успіхи і зобов’язує 
нас іще стараніше і відповідальніше 
здійснювати наші майбутні плани з 
поміччю міста Сремська Митровица.

Петро Ляхович

Вручення плакети 
міста 
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Лист діда Панаса Бездольного

Дорогі краяни!

A то приступив до мене єден 
хвалько, звичайно такі богато 

молодші від мене, та почив сі вихва-
лювати, шо він ше кращі може пи-
сати листи ніж я, само не знає як сі 
то робит. До того він всьо то, шо ми, 
“старі” робили довгі роки – має десь 
там то. Я йому дав прочитати відому 
байку Езопа, а вона каже вотаке.

“П’ятиборець, якому громадяни 
раз у раз закидали, що він боягуз, 
виїхав, а потім знову повернувся 
до рідного краю і став вихваляти-
ся своїми численними подвигами, 
зокрема таким своїм стрибком на 
острові Родос, якого не зробив би 
жоден з переможців на Олімпійсь-
ких іграх. Він додав, що це засвід-
чили б усі, хто там був, якби вони 
прибули сюди. Та хтось із присут-
ніх сказав у відповідь: “Але який 
же бо ти! Коли це правда, то ніяких 
тобі свідків не потрібно! Hic Rhodus 
– hic salta! (Тут Родос, тут і стрибай!)  
Тому сей лист не такий дуже пре-
мудрий...Хочу тіко сказати, шо ті, 
єкі читали всі мої листи, пригаду-
ют єдного, в єкім я згадав про то, єк 
їден наш дядько їздив до Вістралії та 
скільки то  було хвальби і розмовів 
з єго боку. Се було тогди, коли рідко 
хто ше і виґів яроплан, а ше менче 
хто ним леків, до Вістралії. Нинька 
се вже річ нормальна, але тут місце 
мают  деякі результати таких поїз-
док.

А то їдна наша бабусє пустиласі в 
дорогу аж до далекої Гамерики, шоби 
відвідати своїх дітей та вонуків. Вже  
не буду згадувати ружні єї коментарі 
на гамериканский спосіб житє, бо се 

забрало би богато паперу, а нікому 
вони дуже потрібні. Повернувшись 
додому, бабусє “відкрила” нам те, 
шо жодні пільоти, астронавути, бого-
слови, ятеїсти, єнші вчені та невчені, 
встановили, шо нема ніякого ні неба, 
ні пекла! Се вона потвердила “гарґу-
ментами”: летіла вона та летіла тим  
авийоном понад гори і океяни, всюди 
хмари та  ше раз хмари, здаєтсі – вже 
виґіла конец сьвіту, а іншого нічо-
го. Єї “навукова” констатация така: 
якшо шось і є таке – пекло і рай, чи 
небо – то само на земли, а не десь 
там, куди люди литєт до Гамерики!

Єнша бабунцє летіла до Канади. 
Теологія єї не цікавила. Здивувало 
єї тілько то, шо в сій державі мушут 
робити  всі жінки, і то від ранку до 
вечора, і влітку, і взимку...І поду-
майте: бідолашні не мают нагоди 
серед білого днє трохи “дрімнути” 
або “скочити” до сосідки “на каву”, 
обговорити найновіщі “новини” (ро-
зумій – пльотки!)

До того там  “мучутсі” і молоді 
люди. Під час літних феріїв  вони 
йдут шось робити, жеби заробити  
грошів та не мают можливости ве-
чорами, єк то наші ґіти по містах, 
“файно” бити бомки в корчмах.

А там траба робити, і ше раз, два – 
робити! Гроші з неба не падут. Дом-
чики потрібно відроблювати довгі, 
довгі роки...А тут батьки чекают 
гроші від дітей. Деякі від них, шоби 
мати на ракію, або на тютюн... І гірко 
нарікают, шо вони їх не висилают.

Змішив усьо: пекло, небо, Гамери-
ку, Канаду; каву і пльотки, “бомки” і 
дітей...Мав би був писати і дешо з на-
шого жяттє, але те теперечки стаєт-

сі цалком не смішне та го не можу 
поміщувати в моїх листах. Покишо 
в нас нема такої ґазети, в єкі можна 
поміщувати матеріяли, шо викли-
кают гіркий плач, стогін та ридан-
нє… Тому  про се не пишу. А коли б 
і написав, мусив би носити зі собов 
палицю, жеби боронивсі від ружних 
“партийотів”.  Бабці мене проханєти 
не будут. Було би дуже добре, коли б 
і єнші наші бабці (і не тілько вони) 
зрозуміли, шо в порєднім сьвіті, 
жеби шось мати, траба добре “плю-
нути” в долоні. 

Сам виджу, шо сей лист їден від 
тих, шо не має ані фоста, ані голови. 
У нім, ше раз підтєгаю,не згадав про 
рідну “культурну полійтику”, про 
наших всіляких проводатарів, вот-
ченьків духовних …а де там ше  про 
єкіс гроші, що зробили ( і робят!) та-
ких… самі то видите. Тому єму вже 
конец. Прошу вас, страшно дуже 
прошу, най мені сі вибачит, але я се 
мусів комусь сказати. 

Чемно і гречно поздоровлєє вас 
дідо

Панас Бездольний

Баби 
бачили

сьвіт



��Нова Думка6/2009

СПОРТ  ШАХ  СПОРТ  

Закончело екипне  
першенство сенио-

рох у Другей лиґи – ґрупа 
восток за 2009. рок. Еки-
па Сладорани зоз Жупанї, 
у котрей бави и майстор-
ски кандидат Зоран Лїкар 
з Вуковару, прешвечлїво 
завжала перше место и од 
26. по 28. децембра  2009. 
року будзе бавиц у квали-
фикацийох за Першу „Б“ 
лиґу. Окрем Сладорани на 
квалификацийним турни-
ру  буду участвовац ище 
три  екипи: Брда зоз Спли-
ту, Слєме-Аґропротеинка 
зоз  Сесветох и Велебит 
зоз  Сеню, а два найуспиш-
нєйши екипи буду у 2010. 
року бавиц у першенству 
Першей „Б“ лиґи.

У першенстве Другей  
лиґи – ґрупа восток еки-
па Сладорани зоз Жупанї  
зазначела побиди процив   
Злоги зоз Пачетину, Ви-
ровитици , Слатини, Гор-
ватскей читальнї з Валпо-
ва, Славена з Вуковару, 
Славонца зоз Нашицох  и 
Терпинї; змаганя процив 
екипох Винковцох, Илоку 
и Белища закончели з нє-
ришеним резултатом 3:3, а 
єдине пораженє (2.5:3.5) 
дожите од екипи Билого  
Манастира. Табела: Сла-
дорана Жупаня  17 (40.5), 
Слатина 14 (36.5), Винков-
ци 14 (33), Славен Вуковар 
13 (37), Белище 13 (34),  
Славонац Нашице 12 (35),  
Илок 11 (36.5), Злога Па-
четин 10 (32.5), Били Ма-
настир 10 (31.5), Горват-
ска читальна Валпово 10 
(30), Вировитица 6 (27.5) 
и Терпиня 2 (22) боди. 

За  екипу Сладорани  зоз  
Жупанї бавели шлїдуюци  
бавяче: Лешич (2 боди зоз 
3 партиї), Рунич (4.5 зоз 
9),  Пандуревич  (8 зоз  9), 

Лїкар (6.5 зоз 11), Джукич  
(5 зоз 9), Нол (4 зоз 7),  
Еґерц (4.5 зоз 8), Бабич  
(1 зоз 2) и Патарчич (5 зоз  
8). Надпоминам же Зоран 
Лїкар єдини бавел на шиц-
ких  11 змаганьох!

XXX

У екипним  першенстве 
сениорох у рамикох Тре-
цей  лиґи – ґрупа центер 
„А“  перше место завжа-
ла  екипа  Самобору и од 
2010. року ознова будзе 
бавиц у Другей лиґи – ґру-
па центер. Табела: Само-
бор 16, Kасино Инт Заґреб  
15, Сисак 14, Крапина 13, 
ПИК Врбовец  12, Нови За-
ґреб 11, Баня Лука  Заґреб  
10, Оґулин, ИНА Заґреб  и  
Подсусед Заґреб по 9, По-
лет Забок и Одра Заґреб 7 
боди.

Перше место  Самобору  
виборели шлїдюуюци ба-
вяче: Мигалинец  (4.5 боди 
зоз 11 партиї), Дуґанджич  
(6.5 зоз 11), Замостни (9 
зоз 11), Єлечевич ( 7 зоз  
11), Такач (6.5 зоз 11),  
Бартакович ( 6 зоз  9) и Ґо-
рупец (1 зоз 2). Од вкупно 
11 одбавених змаганьох  
екипа Самобору зазначе-
ла седем побиди, змаганя 
процив екипох Крапини и  
ПИК Врбовцу закончели 
нєришено 3:3, а два змага-
ня страцени (процив Каси-
на и Нового Заґребу).

Oд Звонка Такача, пред-
сидателя и бавяча Шах  
клуба Самобор, дознали 
зме же вон и його бавяче у  
2009. року освоєли и Куп 
заґребскей жупаниї, а по-
тим  участвовали и на Купу  
Горватскей у Шибенику.

 Яким  Пушкаш

УСПИХИ  ЛЇКАРОВЕЙ  
ЖУПАНЇ  И  ТАКАЧОВОГО  

САМОБОРУ

IN MEMORIAM

Горватски бранїтель, 
ґенерал горватскей войски у пензиї 

ВЛАДО ПУШКАШ  
(1959-2009)

Дзень скорей свойого 50. родзеного дня 
нєсподзивано умар Петровчань и Руснак Вла-
до Пушкаш. Народзени є 1959. року у Вуко-
варе, основну школу ходзел у Петровцох и 
Вуковаре, а штредню школу у Вуковаре. Як 
штредньошколєц активно ше уключел  до ро-
боти Добродзеченого огньогасного дружтва и 
младежскей орґанизациї у Петровцох у котрей 
под час лєтних ферйох орґанизовал безплатни 
кино-проєкциї за младеж на муре Дюрдесовей 
хижи у штредку валала. У периодзе од 1974. по 
1976. рок бул активни у драмскей секциї КУД-а 
„Яким Гарди“, дзе витворел даскельо замерко-
вани улоги, окреме у Молиєровей комедиї  „На 
силу дохтор“  и у драми Влади Костерлника 
„Зрегочали конї на дворе“.

Року 1977. одходзи робиц до Велькей Трно-
витици (Мославина) дзе ше затримал даяки 12-
13 роки.  У Мославини ше и оженєл и достал 
сина Мирослава и дзивку Мартину. Концом 
1989. або початком  1990. року купел хижу и 
зоз фамелию приселєл до Липовлянох. До по-
чатку Отечественей войни робел у Новскей, а 
вец ше як шофер танка добродзечнє уключел 
до охрани Горватскей у составе 156. (новлян-
скей) бриґади ГВ. Вєшенї 1991. року чежко є 
покалїчени у чежких борбох на подручю Ясе-
новца. После залїченя єден час робел як инс-
труктор за танки у ГВ и як учитель  теориї и 
пракси предметох вязаних за танки у Горват-
скей воєней школи Петар Зрински у Заґребе. 
Остатнї  роки свойого младого живота препро-
вадзел у воєней пензиї  як 100 % инвалид. 
Поховани є на теметове у Липовлянох. Окрем 
супруги, дзецох и родзини на остатнїм випро-
вадзаню  були и його пайташе з войни, як и 
делеґация зоз його родних Петровцох.

Вичная памят!

бачили
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ЗАБАВНИ БОК – ZABAVNA STRANA – РОЗВАЖАЛЬНА СТОРIНКА

ГУМОРЕСКА

Дня 11. новембра, на 17. сходу  
економистох у Опатиї, други  

предсидатель Републики Горват-
скей Стєпан Месич гварел же пре 
вельку кризу и нєзанятост у Гор-
ватскей худобнєйши людзе приму-
шени прекоповац по кантох за шме-
це, а ґу шицкому тому ше тих истих  
людзох ище преглашує и за якишик  
„приватних поднїмачох“.

Ту сом вас шицких чекал! Пре 
малу пензию и я остатнї два роки 
прешол до шорох тих „приватних 
поднїмачох“ та вец вчас рано (док 
людзе шпя) и позно вечар (же би 
ме нїхто нє видзел) прекопуєм по  
кантох и контейнерох за шмеце у  
нашим кварту у надїї же пренайд-
зем  даєдну одруцену пластичну або 
склєняну фляшу. Потим их умивам 
на дворе, сортирам и одкладам на 
сиґурне же би ми дахто, нє дай Боже 
такого дачого, нє украднул. Пришли 
таки часи же нє можеш нїкому  ве-
риц! Вец  ютредзень тоти назберани 
и сортирани фляши ношим до „Кон-
зуму“ або „Униї“ и за кажду фляшу  
крашнє достанєм 50 лїпи. Потим  за 
достати пенєж у єдней приватней 
тарґовини купим хлєб и млєко,а кед 
у тим „бизнису“ зоз фляшками бул 
успишнєйши дзень як звичайно вец  

„спаднє“ и даяка лакотка, як цо то 
кафа, мала палєночка або дньовни 
новини.   

И так ишли днї и мешаци, а я по-
ряднє „оперовал“ по кварту и не 
мишал сом ше до истей такей ро-
боти другим пензионером односно 
„приватним поднїмачом“ у других 
квартох. Якаш дїлова солидарносц  
муши буц, чи нє?! А вец ми ше нєс-
подзивано и знєбуха звалєла цала 
тота добре уходзена и розробена 
система роботи! Виновнїк бул єден 
„падобранєц“ зоз сушедства! Роби 
ше о тим же ше до роботи зоз фля-
шами прейґ ноци надумал уруциц  и 
мой перши сушед, котри од нєдав-
на тиж у пензиї! Чловек младши 
одо мнє, могол би копац кукурицу, 
оберац яблука, робиц даяку  трецу 
або стоту роботу, алє нє! Надумал и 
вон зазберовац фляши, фляши и нїч 
инше, и то праве на моїм подручу! 
Та вец ставал ище вчашей одо мнє  
и док ше нє розвиднєло „обробел“  
шицки канти и контейнери у квар-
ту! Єдна присловка гвари же „кадзи 
войско прейдзе трава нє рошнє“, а я 
би повед „кадзи мой сушед прейдзе 
нєт анї  єдней фляшочки“! Я му при-
гварел пре тоту нєлоялну конкурен-
цию, а вон ми гварел слїдующе: 

- Борел сом ше у Оцовинскей вой-
ни  же бим мал горватску державу, 
демокрацию и шлєбоду та озда те-
раз, на миру Божїм, у держави Гор-
ватскей, демокрациї и шлєбоди  мо-
жем прекоповац по кантох!

Добре, чловек ше борел та ма 
якиш права, алє цо з моїма права-
ми?! Загрожене ми право на роботу, 
на шлєбоду рушаня и гражданску 
можлївосц трошеня пенєжу, а  ви-
роятнє ище даяки други права, лєм 
ше з тей нагоди нє можем здогаднуц 
яки, а попри того у приватней тарґо-
вини дзе сом до нєдавно пояднє ку-
повал тераз спаднул промет прето 
же ме там нєт анї блїзко. Пре таки 
новонастали обставини найбаржей 
церпим я особнє, алє и Министерс-
тво тарґовини (кед же вообще иснує 
таке министерство!), a то значи и 
наша держава  взагалї! Так далєй нє 
идзе и я ше бизовно будзем  дако-
му  жалїц, або напишем даяке отво-
рене писмо и пошлєм го до даяких  
дньовних  новинох! 

Пензионер  Янко 

вислухал и записал  

Яким Пушкаш

СПОВЕДЗ ЄДНОГО ПЕНЗИОНЕРА

ПРОБЛЕМИ НОВОПЕЧЕНОГО 
ПРИВАТНОГО ПОДНЇМАЧА

Članovima  Saveza Rusina i Ukrajinaca  
Republike Hrvatske, našim čitateljima 
u zemlji i inozemstvu, svim našim 
sunarodnicima te ljudima dobre volje 
želimo 

Членом Союзу Русинох 
и Укрaїнцох Републи-
ки Горвaтскей, нaшим 
читaтельом у жеми и 
иножемстве, шицким 
нaшим сунaроднїком и 
людзом добрей дзеки 
жaдaме 

Членaм Союзу  русинів і укрaїнців 
Хорвaтії, нaшим читaчaм у крaїні і 

зa кордоном, всім нaшим  співвітчиз-
никам тa людям доброї волі бaжaємо 

веселих і блaгословенних
 різдвяних свят і 

успішного  Нового 2010 року. 

Христос рождaється!

Редaкція

Čestit i blagoslovljen Božić 
i 

sretnu i uspješnu 
Novu Godinu 2010!

Uredništvo

щешлїви Крaчун и 
успишни Нови 2010. рок!

Христос Рaждaєтся!
Редaкция
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Означованє дня кед 18. новем-
бра 1991. року после триме-

шачней окупациї зламане одупе-
ранє горватских бранїтельох поча-
ло зоз комеморативним сходом у 
дворе вуковарского шпиталю.

Вчас рано, вуковарски дзеци у 
шпиталю и по варошских улїцох 
запалєли 3.000 швички на памятку 
горватском бранїтельом, а яке то 
число и нєша нєпознате. У геройс-
ким городу на Дунаю на Дзень здо-
гадованя на жертву Вуковару 1991. 
року и 18-рочнїци страданя у Оте-
чественей войни, 18.11.2009. зляло 
ше понад 17.000 тиячи людзох зоз 
шицких крайох нашей держави.

Зоз Вуковарцами того найчежшо-
го дня у року, кед ше здогадую по-
гинутих и позабиваних, сиволично 
була цала Горватска указуюци же 
Вуковар остал запаметани як символ 

страданя, алє и одупераня сербскей 
аґресиї пред 18 роками. 

После програми „Мой Вуковар 
вибудовани зоз упрекосци и чуда“ 
котру виведли вуковарски ґимнази-
ялци, длугока „колана здогадованя“ 
рушела пешо на 5,5 километри длу-
гу драгу од вуковарского шпиталю 
по Мемориялни теметов жертвох 
Отечественей войни. 

Зоз Вуковарцами и вельочисле-
нима госцами у колони здогадованя 
ходзели и шицки тройо предсида-
телє: Републики, Собору и Влади, 
Стєпан Месич, Лука Бебич и Ядран-
ка Косор.  

Представителє Координациї радох 
националних меншинох Вуковарско-
сримскей жупаниї, предвозени зоз 
предсидательом Йосипом Келом, и 
того року 16. новембра, два днї пред 
тим як ма буц отримане централне 

означованє жертвох Вуковару, пок-
ладли венєц з нагоди „Дня здога-
дованя на жертви Вуковару“  1991. 
року  шицким погинути и нєсталим 
бранїтельом и цивилом. 

У составе делаґациї були: Бранко 
Атанасовски – представитель маке-
донскей националней меншини, Ид-
риз Бешич – Рада бошняцкей наци-
оналней меншини, Йосип Кел – Рада 
мадярскей националней меншини, 
Яким Ерделї – Рада рускей нацио-
налней меншини, Милан Пуцовски 
– Рада словацкей националней мен-
шини и Лариса Уґлєшич – предста-
вителька українскей националней 
меншини. Зоз нїма покладли венци 
и представителє Жупаниї и городу 
Вуковару.

Звонко Костелник, проф.

КОЛОНА ЗДОГАДОВАНЯ НА 
ЖЕРТВИ ВУКОВАРУ

18.11.1991.

Представителє Координациї 
радох националних меншинох 
Вуковарско-сримскей жупаниї
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