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51. Швето култури Русинох-Українцох Словацкей

У Свиднїку наступел и ансамбл
нашого "Союзу“

Централна рада Союзу Русинох-
Українцох Републики Словацкей зоз
Прешова була орґанизатор 51. по шоре
фестивалу, док место Свиднїк, Пре-
шовска самоуправа, и Музей українско-
русинскей култури зоз Свиднїку були
соорґанизаторе фестивалу, котри ше
отримал од пиятку 17. по нєдзелю 19. 
юния у Свиднїку.
Манифестация почала пияток на 9 
годзин зоз дзецинским мальованьом по
асфалту на пешацкей зони у Свиднїку, а
предлужела ше з отвераньм вистави о
українскей литератури и розгварку зоз
українскима писателями у Подду-
клянскей библиотеки. 
У Музею українско-русинскей култури
отворена вистава малюнкох наївного
маляра Михайла Сирика. Вечар, тиж у
музею у програми "Театер поезиї" на-
ступели студенти українистики зоз
Ужгороду.
Всоботу, пред вечаром у амфитеатре
були вецей програми, дзе наступели
фоклорни ґрупи зоз Словацкей, Украї-
ни, Мадярскей и Горватскей. У про-
грами "Госц до дому" наступел и
ансамбл Союзу Русинох и Українцох РГ
зоз танцом "Венчик руских танцох и
писньох" у кореоґрафиї Звонка Косте-
лника. Ансамбл творели танцоше КУД
"Яким Ґовля" зоз Миклошевцох и КУД
"Яким Гарди" зоз Петровцох.
Внєдзелю дополадня, после Служби
Божей, хтора служена у старей дре-
веней церкви у Сканзену – валалу-
музею,  отримана и фоклорно-етно-
ґрафска програма поставяня майского
древка. Пополадню отримани дефиле
шицких учашнїкох през улїци Свиднїка
до амфитеару, дзе почали пополадньо-
во програми. У програми "На ґаздо-
вским дворе" наступали фоклорни
ансамбли зоз Словацкей. Медзи нїма
була и фоклорна ґрупа "Порачан" зоз
Порачу. То нашо познати и приятелє
котри наступали и на "Петровским
дзвону" пред даскельома роками.
У закончуюцей програми "Желєна надїя" 
зоз цаловечаршим концертом наступел
познати українски народни артист
Степан Гига зоз познатима шпивачками
з України Ирину Ярину и Наталию
Попович.
През три днї отримованя фестивалу
Свиднїк жил зоз красу рускей и укра-
їнскей култури, писню и танцом, цо було
обачлїве на каждим його месце. 
Фестивал пришли патриц коло шейсц
тисячи людзе нє лєм зоз Словацкей, алє
и зоз сушедних жемох. За фестивал ше
може повесц же ма традицию, котра ше
ище длуго нє загаши.

В.Т.

Швето култури
Русинох-
Українцох
Словацкей вошло
до другей
половки стороча

Ансамбл Союзу Русинох и Українцох РГ на бини свиднїцкого амфитеатра

Ансамбл Союзу Русинох и Українцох РГ пред наступ

Танцоше КУД-а “Яким Гарди” и КУД-а “Яким Ґовля” вєдно наступели

Друженє зоз членами Фоклорного
ансамблу зоз Порачана у Словацкей

Фоклорна ґрупа “Порачан” зоз Порача у Словацкей
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Урочиста академія з нагоди 60 річниці перемоги над 
фашизмом 
 

 середу 04 травня 2005 року, у 
Словенському домі в Загребі, 
організована Координацією хор-

ватських товариств приятельства, 
відбулася урочиста академія з нагоди 
60 річниці перемоги над фашизмом. 
Між численними гостями були при-
сутні і посли Словаччини, Словенії, 
Російської Федерації, Норвегії, Ні-
меччини, Китаю та посол України в 
РХ й.в. Віктор Кирик. 
Після звертання до гостей та промов 
відбулася культурно мистецька про-
грама-концерт, а гості мали можли-
вість оглянути підготовану виставку 
та продовжити спілкування під час 
фуршету.

Славко Бурда 
 
 
 
 

Відзначення 60 річниці перемоги над фашизмом і 
покладання 
вінків на Батіні 
 

У

 

Посольства багатьох 
країн, а також і Посо-
льство України в РХ та 
Союз русинів і українців 
РХ у понеділок 9 травня 
2005 року, з нагоди 60 
річниці перемоги над фа-
шизмом, поклали вінки 
до пам'ятника на Батіні 
біля Дунаю у Хорватії та 
вшанували пам'ять воїнів 
III українського фронту. 
В урoчистoстях взяли 

участь прeдставники 
урядoвих кiл Хoрватiї, 
диплoматичнoгo кoрпусу 
акрeдитoванoгo в Хoрва-
тiї, oрганiзацiй антифа-
шистiв, вeтeрани, ку-
льтурнi грoмадськi дiячi, 
члeни тoвариства укра-
їнцiв i русинiв, а такoж 
прeдставники засoбiв 
масoвoї iнфoрмацiї. Крiм 
Пoсoльства України, вi-
нки пoклали Пoсoльствo 
Рoсiйськoї Фeдeрацiї, 

Пoсoльствo Чoрнoгoрiї та 
iншi висoкi дeлeгацiї. Дo 
присутнiх з прoмoвoю звeр-
нулися Пoсoл України В. А. 
Кирик та заступник пoсла 

Рoсiйськoї Фeдeрацiї Б.I. Мeдвєдєв. 
Пам’ять пoлeглих вoїнiв вiйськoвими 
пoчeстями вшанувала варта збрo-
йних сил Рeспублiки Хoрватiя. 

Славко Бурда

Делегація Посольства України у РХ покладає вінок до пам'ятника на Батіні
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Лекція „Культурна спадщина України“ 
i фотовиставка “Україною” 

ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ  
 

 приміщенні Європейського дому у Загребі 12 
квітня 2005. року, було організовано Європе-

йським домом спільно з Товариством хорватсько-
українського співробітництва “Horus”, за підтри-
мкою Посольства України у  РХ, лекцію „Культуна 
спадщина України“ dr. sc. Євгенія Пащенка, та 

фотовиставку  „Україною“ професійного дизайнера 
Аті Салвара. 

Після вступного слова й. в. Віктора Кирика, посла 
України в Респібліці Хорватія,  dr. sc. Євгеній Па-
щенко подав дуже змістовний огляд української 
культурної спадщини, від найдавніших часів до 
сучасності. Доповідь супроводжувалася іллюстрати-
вними матеріалами (фотографії, карти, малюнки). 
При цьому заторкнув усі грані культури, від 
доісторичних артефактів,  образотворчого мисте-
цтва, літератури, та особливо цікавий огляд ро-
звитку архітектури в Україні. 
Після доповіді, пан Аті Салваро запросив усіх при-
сутніх на свою фотовиставку, яку потім урочисто 
відкрив й. в. Віктор Кирик. 
Відвідувачі мали можливість насодлоджуватися 
винятково цікавими і красивими фотографіями з 
усіх регіонів України. 

Д. Мрліч 
 
Вiзит дeлeгацiї Сoюзу русинiв i українцiв Рeспублiки Хoрватiя дo Пoсoльства 
України у Рeспублiцi Хoрватiя 

Дoмoва прo спiльнi активнoстi 
в тeкучoму пeрioдi 
 

 п’ятницю 22 квiтня Пoсoл України у Рeспублiцi 
Хoрватiя в пoрядку рoбoчoгo вiзиту прийняв 
дeлeгацiю Сoюзу русинiв i українцiв Рeспублiки 

Хoрватiя, в складi якoї були гoлoва Сoюзу п. Славкo 
Бурда та сeкрeтар п.Гавриїл Tакач. В хoдi рoзмoви 
oбгoвoрювали рiзнi питання з успiшнoї i кoриснoї 
спiвпрацi Сoюзу русинiв i українцiв РХ з Пoсoль-
ствoм України прo спiльнi  культурнi прoграми та 
iншi активнoстi у 2005 рoцi. 
Дeлeгацiя Сoюзу русинiв i українцiв РХ пoзнайo-
мила Пoсла України з рoбoтoю Сoюзу у пeршiй 
чвeртi рoку i з прoвeдeнням пiдгoтoвки дo 32-гo 
“Пeтрiвськoгo дзвoну” та рoзпoвiли прo культурну 
Манiфeстацiю русинiв i українцiв РХ, яка прo-
хoдила 21 i 22 травня у Пeтрiвцях 
Пoсoл України був задoвoлeний тим, щo Сoюз у 
2005 рoцi надав пeрeвагу рoбoтi та вдoскoналeнню 
вивчeння матeринськoї мoви, а такoж рoзвитку  
культурнo-мистeцьких тoвариств та iнфoрмацiйнo-
видавницькiй дiяльнoстi. 
 
 

 
 
У кoлi свoїх мoжливoстeй Україна бажає i намага- 
ється дoпoмoгти українськiй дiаспoрi у свiтi, в тoму 
числi i українцям та русинам у Хoрватiї. 
З oглядoм на тe, щo гoтується Дeржавна (нацioна-
льна) прoграма України щoдo спiвпрацi з дiаспoрoю, 
Пoсoл України запрoпoнував Сoюзу русинiв i 
українцiв РХ  приєднатися дo згаданoї прoграми. В 
кiнцi рoзмoви дoмoвлeнo прo спiльнi активнoстi в 
тeкучoму пeрioдi. 

В 

У 

Дeлeгацiя Сoюзу русинiв i українцiв РХ пoзнайoмила 
Пoсла України з рoбoтoю Сoюзу 

Славко Бурда
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3асідання Президії Союзу русинів і українців Республіки Хорватія 

РОЗГЛЯНУТО  РЯД  БАЖЛИВИХ  ПИТАНЬ  
У суботу, 30 квітня 
2005 року, у Вуко-
варі відбулося 3 за-
сідання Союзу руси-
нів і українців Ре-
спубліки Хорватія. 
На засіданні було 
підтверджено вибір 
голови та заступни-
ка голови редакці-
йної Ради видання 
"Нова думка", а 
також ухвалений 
план і програма ін-
формативної та ви-
давницької діяльно-
сті Союзу русинів і 
українців РХ на 2005 рік. 
Затверджено остаточну програму 
і виступи 32-ї центральної мані-
фестації культури русинів і 
українців Республіки Хорватія 
"Петрівський дзвін". 
Було сформовано комісію для 
розробки пропозиції санації і 
адаптації подвір'я і приміщення 
Союзу русинів і українців РХ, чим 
буде вирішено питання приміще-
ння для роботи КМТ ім. Івана 

Франка, а відбудеться і добудова 
для КМТ ім. Йосипа Костелніка. 
Обидва товариства працюють у 
Вуковарі. 
Також було порушено питання, а 
через 15  днів і  відповідна робо-
та щодо можливого будівництва 
більшого, багатофункціонального 
культурного центру русинів і 
українців Хорватії. Поки що 
розшукується земельна ділянка у 
Вуковарі, а відразу за земельною 
ділянкою Союзу існує вільний не-

забудований про-
стір – власність 
міста Вуковара. 
Запропоновано 

передати заяви 
до Міністерства 
науки, освіти і 
спорту і до Міні-
стерства культу-
ри. Першому - 
щодо літніх шкіл, 
а другому – щодо 
збільшення про-
грами підтримки 
ініціативи і підго-
товчих робіт в 
зв'язку з можли-
вим відкриттям 

етно-збірки українців у Липовля-
нах. 
Також під час засідання прийнято 
рішення щодо матеріально-фіна-
нсової діяльності: виплати гоно-
рарів за 128 номер "Нової думки" 
i 32 номер "Віночка" та рішення 
про виплату дотацій за роботу 
культурних товариств – членів 
Союзу русинів і українців 
Республіки Хорватія. 

Славко Бурда 

Четверте засідання президії Союзу русинів і українців Республіки Хорватія  

ЛІТНЯ  ШКОЛА  ЗНОВУ  В  ОРАХОВІЦІ  
У неділю, 5 червня 2005 року, в 
Липовлянах у приміщенні поча-
ткової школи ім. Йосипа Козарца 
відбулося четверте засідання 
Президії Союзу русинів і українців 
Республіки Хорватія. На засіданні 
були присутні усі члени Президії, 

між якими вперше – заступник 
Бродсько-посавської області. 
 У першій частині засідання було 
зачитано звіт діяльності Союзу 
русинів і українців РХ за останній 
звітний період.  
 У другій частині засідання було 

ухвалено кілька рішень, запропо-
нованих редакційною Радою 
видання "Нова думка", щодо 
пропозиції редакції з питань 
видавничої діяльності Союзу, 
згідно з планом і затвердженими 
коштами на видавництво книг у 
2005 році, узгоджених Союзом з 
питань національних меншин РХ. 
Було також обрано комісію з 
трьох членів для проведення 
процедури і визначення видавця 
згідно з існуючими нормами хо-
рватської влади. Пропозицію 
розгляне редакційна Рада і за-
пропонує до ухвалення Президії 
Союзу і підписання договору з 
друкарнею. Було затверджено і 
дату проведення літніх шкіл. 
Літня школа для учнів молодшого 
і середнього шкільного віку 
відбудеться в Ораховіці: 
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для учнів початкових класів від 
03. 07. до 12. 07. 2005 року, а 
для молоді і учнів середніх класів 
від 15. 7. до 23. 07. 2005 року. 
На засіданні було підтверджено 
склад комісії для виконання пла-
ну i навчальної програми русин-
ських відділень при хорватських 
початкових школах та для літніх 
шкіл, видавництва підручника ру-
синської мови для 3 i 4 класу по-
чаткових шкіл за моделлю C. 

Президія Союзу призначила дире-
ктора, заступника і секретаря Лі-
тньої школи, які проведуть нара-
ду з викладачами літньої школи 
та надішлють звернення до усіх 
директорів початкових шкіл у 
яких навчаються представники 
української і русинської націона-
льної меншини, проведуть анке-
тування і складуть список уча-
сників літньої школи. 

Було також сформовано і опера-
тивний орган підзвітний Комісії з 
облаштування території, яка буде 
використовуватися для роботи 
двох товариств з Вуковару. Опе-
ративний орган повинен не пі-
зніше ніж через 3 місяці подати 
на розгляд пропозицію найопти-
мальнішого вирішення облашту-
вання території подвір΄я Союзу з 
розгорнутим описом фінансових 
витрат.  

Славко Бурда 
Засідання редакційної Ради видання "Нова Думка" 
 

З М І Н И  Р Е Д А К Ц І Й Н І Й   
Р А Д И  

У п'ятницю, 29 квітня 2005 року 
у Вуковарі відбулася виборча і 
постановча нарада редакційної 
Ради "Нова думка". Головою Ради 

було обрано 
Джуро Лїкара, 
a заступником 
голови Дарію 
Павлешен. Згі-
дно з Стату-
том Союзу ру-
синів і україн-
ців РХ, Рада 
складається з 
5 членів. Крім 
обраних голо-
ви і заступни-
ка голови до 

Ради за посадою входить 
головний і відповідальний реда-
ктор Володимир Тимко і ще два 

члени Ради, Данил Харді i 
Ярослав Лещишин. 
    На засідання Ради було узго-
джено питання виходу з друку 
видань "Нова думка" i "Віночок", 
а також динаміка роботи видання 
запланованих книг на 2005 рік. 
Усі автори, чий проект видання 
було прийнято, повинні Союзу 
русинів і українців РХ вчасно 
передати рукописи, щоб цей 
матеріал був опрацьований нале-
жним чином, та для вчасного ви-
конання плану видавництва за 
2005 рік. 
Також було домовлено видання 1 
номеру "Нової думки" за 2005 рік. 

Славко Бурда 
Засідання редакційної Ради видання "Нова Думка" 

" НОВА  Д УМ К А "  В ДОС К Н А ЛЮЄ Т Ь С Я  
 суботу, 28 травня 2005 року у 
Вуковарі відбулося чергове за-

сідання редакційної Ради "Нова 
думка". 
На засіданні Ради було узгоджено 
питання виходу з друку видань 
"Нова думка" i "Віночок", а також 
динаміка роботи видання запла-
нованих книг на 2005 рік та 
обрано редакцію для кожного ви-
дання зокрема. Крім того, було 
проведено детальний огляд і ана-
ліз останніх трьох номерів видань 
"Нова думка" i "Віночок", 
вислухано пропозиції і зауваже-
ння усіх членів редакційної ради, 
зачитано результати анкетування 
серед представників української і 
русинської національної менши-
ни, які можуть допомогти у пода-
льшому покращенні і вдоскона-

ленні часописів. Ухвалено запро-
вадження нових рубрик у часо-
писі "Нова думка" та залучення 
до співпраці нових професійних 
кадрів. 

Під час засідання було проведено 
вибір видавця на конкурсній 
основі і після відкриття конвертів 
і зачитування пропозицій вибрано 
вужче коло друкарень, які пре-

тендують на співпрацю. 
Члени редакційної ради 
висунули пропозицію 
зменшення гонорару 
головного і відповіда-
льного редактора, яка 
повинна бути розлянута і 
ухвалена на засіданні 
президії Союзу русинів і 
українців РХ. Також  
головний і відповіда-
льний редакторо Воло-
димир Тимко зачитав 
фінансовий звіт і звіт 
діяльності за останній 
період. 

У 

Д. П.



З О З   РО БО ТИ   СОЮЗУ  -  I Z  R A D A  S A V E Z A  -  З   Р О БО ТИ   СОЮЗУ  

8__________________________________________________________________________  Нова Думка 

ОКОНЧЕНА АНАЛИЗА ТОГОРОЧНИХ ВИДАНЬОХ „НОВЕЙ ДУМКИ И „ВЕНЧИКА” 

ЖВЕРАТКО  НАШЕЙ  РОБОТИ  
 

 оглядом же ше у прешлим 
2004. року пре рижни при-

чини нє виполнєло план видава-
тельней диялносци, Предси-
дательство 
Союзу Руси-
нох и Укра-
їнцох Репу-
блики Гор-
ватскей 
после вибе-
ранковей 
скупштини 
одлучело же 
би ше на тим 
планє 
зробело ра-
дикални 
пременки. 
После менованя главного и одви-
чательного редактора, вибрана 
редакция и Совит редакциї „Но-
вей думки” и „Венчика”. За 
шицких то була, поведол бим, 
пионирска робота. Медзитим, як 
час преходзел, зоз числа на чи-
сло квалитет тих двох наших ча-
сописох ше злєпшовал, а тото 
констатоване и на остатнєй 
схадзки Совиту Редакциї. У роз-
прави участвовали шицки члени 
та и предсидатель Союзу Славко 
Бурда и секретар Гавриїл Такач. 

– Гоч у змистовим поглядзе як 
и з ушорйовацкого боку у вида-
ваню 128. и 129. числа (за 2004. 
рок) и 1. числа (2005. рок) „Но-
вей думки” зробени велї крочаї 
напредок – визначел на початку 
презентованя свойого видзеня 
член Совиту Редакциї Данил 
Гарди, – заш лєм, єст ище надосц 
простору же би вкупно патрене 
тото виданє Союзу Русинох и 
Українцох у Републики Горва-
тскей було ище лєпше и квали-
тетнєйше, окреме у технїчним ви-
патрунку и язичней точносци. Бо, 
главни и одвичательни редактор 
Владо Тимко, як и члени реда-
кциї, дописователє и шицки други 
особи цо участвую у твореню 
„Новей думки” нє шму ше задо-
волїц зоз посцигнутим, алє ше 
требаю намагац витвориц таки 
уровень квалитету яки у остатнїм 
чаше посцигнути у видаваню ча-

сопису за дзеци и младеж 
”Венчик”.” 
Скоро шицки присутни, зоз до-

бру намиру, указовали на препу-

щеня зоз хторима ше стретаме 
читаюци тексти у „Новей думки”, 
та так констатоване же у каждим 
чишлє єст по даскельо написи 
хторим „вишол вик тирваня” 
односно у нїх ше описую подїї 
хтори ше случели скорей 5 – 6 
мешаци. Розумлїве же „Нова ду-
мка” нє може буц часопис у хто-
рим ше читачом презентує лєм 
актуални збуваня бо виходзи ка-
жди три мешаци – штири раз през 
рок, та ше прето тоти подїї муши, 
кед ше их сце уж обявиц, обро-
биц на иншаки способ. Тиж так 
обачлїве же у каждим чишлє по 
даскельо статї хтори патрене з 
новинарского аспекту барз слаби 
односно нє доробени. Єдноставно 
поведзене, обявени су так як су 
написани з боку автора без дая-
ких ушорйовацких интервенци-
йох. Тото и таке „Нова думка” 
хтора ма понад 30 рочну тради-
цию нє заслужує, а шицки хтори 
робя, пишу и зазначую цо ше 
збува у нашим народзе, по наших 
валалох, варошох и ширцом по 
швеце муша мац на розуме же тот 
наш часопис нє пишеме и твори-
ме лєм за нєшкайши ґенерациї. 
Напроцив, вона треба же би була 
ношитель борби процив асими-
лациї и очуваню националного 
идентитета. Вона место и про-
стор, таке дацо як жвератко у 
хторим ше ми видзиме нєшка, у 
хторим нас буду видзиц, хвалїц 

або кудзиц нашо потомки на 
ютре... 
На концу Данил Гарди ище 

визначел: 
– Печац у 

остатнїх 
трох числох 

„Новей 
думки” 

зохабели 
нашо 

реномирани 
и 

афирмовани 
творителє 
насмпредз 

Дюра Лїкар, 
Звонимир 
Ерделї, 

Яким Пушкаш на руским, та 
Дария Павлешен и Славко Бурда 
на українским язику. А тиж так 
бим сцел визначиц и орґаниза-
цийни способносци нового гла-
вного и одвичательного редакто-
ра у виробку „технїцкого лїца” 
бокох „Новей думки” и „Венчика”. 
Уж потераз реакциї при наших 
читачох позитивни, а наздавам 
ше же так будзе и познєйше.” 
На спомнутей схадзки принє-

шени и начални план концепциї 
„Новей думки” и „Венчика”. У 
будуцих виданьох годно буц 
даяки пременки, алє як стаємни 
рубрики оставаю: Актуалносци 
вязани за роботу Союзу Русинох 
и Українцох, Просвита и култура, 
Валал и польопривреда, Фотоґа-
лерия, Нашо у швеце, Живот, ро-
ки, людзе и обичаї, Рочнїци, Ма-
нифестациї, Нови виданя и Спорт. 
З оглядом же од держави 

достати средства и за друкованє 
дзепоєдних кнїжкох, за тот рок 
вибрани: Думки з Дунаю (ґрупа 
авторох) – редактор Дюра Лїкар, 
Матуралне путованє (Иван Печух) 
– редактор Гавриїл Такач, Руске 
народне облєчиво (Ганча Папа-
ндриш Гаргай) – редактор ище нє 
вибрани, Збирка дзецинскей 
поезиї (Силвестер Ерделї) – ре-
дактор Дюра Лїкар и Читанка за 
3. и 4. класу (Ксения и Дюра 
Лїкар). 

Дюра Лїкар
 

З 

Часопис „Нова думка” ма богату, понад 30 рочну, традицию и 
прето шицки хтори робя, пишу и зазначую цо ше збува унашим 
народзе, по наших валалох, варошох и ширцом по швеце, муша  
мац на розуме же тот наш часопис нє пишеме и твориме лєм за 
нєшкайши ґенерациї. Напроцив, вона требаже би була 
ношитель борби процив асимилациї и очуваню националного 
идентитета.  
Док жиє наш язик жиєме и ми. Вона место и простор, таке дацо 
як жвератко у хторим ше ми видзиме нєшка, у хторим нас буду 
видзиц, хвалїц або кудзиц, нашо потомки на ютре. 



НАЦИОНАЛНИ МЕНШИНИ ОЗНАЧЕЛИ СВОЙ ДЗЕНЬ 

Нова Думка __________________________________________________________________________ 9 

При нашому штанду...

НАСТУПЕЛИ  И  НАШО  ДРУЖТВА  
 нагоди означованя Евро-
пского тижня, 7. мая у 

Илоку на пригодни способ 
означени Дзень националних 
меншинох Вуковарско-сримскей 
жупаниї. Домашнї КУД „Людовит 
Штур” зоз допомогу Координациї 
националних меншинох Вукова-
рско–сримскей жупаниї указал ше 
як добри орґанизатор и можеме 
повесц же тото треце стретнуце 
културно–уметнїцких дружтвох 
було успишне. Як представителє 
општинских и жупанийских 
Радох националних меншинох 
медзи другима присуствовали 
Дюра Бики и Даниєл Перунски. 

Рижнородносц култури и тра-
дициї була указана на самим 
початку у форми вистави ручних 
виробкох, односно националней 
кухнї, дзе кажда национална ме-
ншина мала можлївосц указац и 
понукнуц власни специялитети. 
Члени КД Русинох и Українцох 
зоз Винковцох порихтали нашо 
стари руски специялитети медзи 
котрима були белюши, череґи, 
бобальки, сирец, домашня палє-
нка и друге. Члени КПД „Иван 
Франко” з Вуковару указали до-
машнїм и госцом вельконоцну ко-
шарку зоз традицийнима єдлами и 
мальованима писанками хтори ше 
рихтаю за тото найвекше христи-
янске швето. Тиж так и други 

национални меншини викладали 
шицко тото цо специфичне за нїх. 
Можеме повесц же шицки штанди 
були крашнє пошорени и же ка-
жда национална меншина на до-
стойни способ презентовала свойо 
културне нашлїдство. 

У културней програми под 
назву „Смотра културного твори-
тельства националних маншинох 
Вуковарско-сримскей жупаниї” 
наступели члени КПД „Иван 
Франко” Вуковар, КУД „Яким 
Гарди” Петровци, КУД „Яким 
Ґовля” Миклошевци, припаднїки 
бошняцкей заєднїци зоз Ґунї, 
МКД „Ади Ендре” Кородь, СКПД 
„Людовит Штур” Илок, КУД 
„Бранислав Нушич” Борово, ми-

шани шпивацки хор Нємцох и 
Австриянцох „Дреи Росен” Вуко-
вар. Полна сала домашнього дру-
жтва  мала нагоду видзиц и зоз 
щирим кляпканьом наградзиц 
успишне виводзенє фолклорних и 
музичних секцийох, а з тей наго-
ди нашо дружтва ше представели 
зоз „Привитним танцом”, „Вала-
лску полку” и „Вишивачками”, а 
вуковарске дружтво представело 
ше зоз даскелїма хорскима шпи-
ванками. 

З оглядом же по тераз отрима-
ни три таки стретнуца, же медзи 
учашнїками панує интересованє, 
може ше обчековац же вони 
постаню традицийни. 

Мария Хома

 
АМАТЕРСКИ ТЕАТЕР ДОМА КУЛТУРИ КОЦУР НАЩИВЕЛ ПЕТРОВЦИ 

“ КОВАЛЄ” ПО “ БАРОНОВЕЙ ...” ДРАГИ 
 нєполни три мешаци, после 
госцованя керестурского 
“Арт театра” зоз монодраму  

„Барон Мингаузен“  (Ловарски 
приповедки) Петровчанє мали 
нагоду патриц ище єдну 
представу зоз Бачкей. Всоботу, 
11. юния госцовал Аматерски 
театер Дома култури зоз Коцура 
зоз популарну комедию ”Ковалє” 
Милоша Николича, хтору режи-
рал Дюра Макаї. 
Цали час представи убавени 
квартет ґлумцох тримал увагу пу-

блики виволуюци  шмих малочи-
сленей публики, хторей нє було 
вецей, насампредз, пре слабу ре-
кламу.У добрим ансамблу зоз 
прешвечлївосцу и смислом за на-
глашованє шмишного и у нєбеше-
дних часцох, видвоєл ше Роман 
Сабо у улоги Петера Шмита. За-
мерковани часци мали Мелания 
Макаї як Луйза, Мирослав Медє-
ши як Аца Ковачев и Юлиян Бу-
дински як Иван Кузнєцов. Иску-
сни режисер Дюра Макаї добре 
потрафел ритам представи у чим 

му помогла єдноставна и функци-
онална сценоґрафия Мирослава 
Медєша, одвитуюци костими у 
виборе Аници Пушкаш и  музика 
Любомира Скубана. 
До того госцованя пришло на 
инициятиву малженскей пари 
Медєшових, длугорочних припо-
знатих театралних аматерох, Ара-
нки и Мирослава,  Коцурици и 
Петровчаня, хтори на тот способ 
жадали порушац обновйованє 
културних  вязох медзи двома  
нашима валалами. 

З 

O 

З. Ерделї
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С Е М І Н А Р  Д Л Я  В И К Л А Д А Ч І В  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  М О В И ,  
Л І Т Е Р А Т У Р И  Т А  К У Л Ь Т У Р И  

Питання та прoблeми 
oсвiти нашoї 
нацioнальнoї мeншини 

суботу, 16 квітня 2005 року 
в Загребі відбувся Семінар 
для викладачів української 

мови, літератури та культури. 
У роботі семінару брали участь: 
заступники міністра науки, освіти 
і спорту п. Мартін Оршоліч і п. 
Мірко Марковіч, голова Союзу 
русинів і українців РХ п. Славко 
Бурда, члени Ради з питань на-
ціональних меншин РХ п. Лариса 
Углєшіч i п. Ґабрієл Такач, 
радник посольсва України у 
Республіці Хорватія п. Олександр 
Левченко, викладачі кафедри 
української мови та літератури – 
віддiлення східнословянських мов 
та літератур філософського факу-
льтету Загребського університету 
п. Раїса Тростинська, Дарія Па-

влешен, Тетяна Фудерер, викла-
дачі українських секцій у хорва-
тських початкових школах i літніх 
та зимових школах Хорватії п. Ве-
ра Павловіч, Наташа Павлешен, 
Тeтяна Шагадин i Славиця 
Паньков-Карпа. 
У першій частині семінару йшло-
ся про нещодавно проведене спі-
льне засідання викладачів укра-
їнської мови, літератури і куль-
тури у Вуковарі. Семінар у За-
гребі, i наступний, який відбу-
деться у Ілоку, мали на меті кон-
кретно, згідно з існуючими про-
блемами, розглянути сучасний 
стан освіти представників укра-
їнської і русинської національної 
меншини у Республіці Хорватія. 
Другим завданням було знайти 
найкращі можливі рішення для 
вдосконалення викладання у 
існуючих постійнодіючих україн-

ських і русинських секціях при 
початкових хорватських школах, 
тобто знайти найкраще рішення 
для реалізації викладання (model 
C), згідно з Законом про вихо-
вання і освіту представників 
національних меншин у Респу-
бліці Хорватія. 
Заступники міністра п. M.Оршоліч 
i M.Марковіч ознайомили учасни-
ків семінару з проведеною і за-
планованою діяльністю Міністер-
ства науки, освіти і спорту  над 
вдосконаленням освіти для націо-
нальних меншин у Республіці 
Хорватія. На основі заяви та 
запропонованих планів і проектів 
просвітньої діяльності окремих 
національних меншин, готується 
до прийняття План Міністерства з 
реалізації програми виховання і 
освіти національних меншин на 
2005 рік. 
Звичайно ж, для успішної реалі-
зації плану i програми необхідно 
забезпечити  відповідними кошта-
ми, а на реалізацію програми пе-
редбачена і підтримка Бюджету 
РХ, але в обмеженому обсязі, че-
рез недостатню кількість коштів, 
що можна вирішити альтернати-
вним способом - кошти на 
реалізацію проектів можна надо-
лужити  шляхом донацій. 
Приорiтетними у отриманні фіна-
нсової підтримки від Міністерства 
науки, освіти і спорту  будуть 
потреби учнів і викладачів тобто 
школа, секції, саме проведення 
занять, отримання та підбір аде-
кватних підручників, розмальо-

вок та усіх інших матеріалів, які 
безпосередньо використовуються 
під час реалізації виховання і 
освіти. У майбутньому приорiте-
тною буде освіта і підвищення 
кваліфікації викладачів, як у Хор-
ватії так і на прабатьківщині 
Україні. Міністерство також за-
пропонувало реорганізацію, a 
пропозиція – створення у складі 
Міністерства науки, освіти і спо-
рту Відділення з питань націо-
нальних меншин, a також 
необхідна реорганізація  i Коміте-
ту з питань освіти, оскільки у 
освіті національних меншин очі-
кують призначення радників з 
питань просвіти. Згідно з чинним 
Законом про виховання і освіту 
національних меншин, i надалі 
буде підтримуватися робота літніх 
чи зимових шкіл у природі, а та-
кож існують і інші форми навча-
ння, як наприклад, у суботу та 
неділю. Усі ці роздуми і діяльність 
проведені для покращення і під-
вищення ефективності устрою i 
функціонування викладання рі-
дною мовою.  
На жаль, ми повинні констату-
вати, що регулярне навчання для 
української національної меншини 
у кількох секціях хорватських 
початкових шкіл не найкраща. 
Дається взнаки відсутність навча-
льного плану, шкільної програми i 
використання відповідних підру-
чників на заняттях. Двоє ви-
кладачів української мови, літе-
ратури та культури працювали у 
початковій школі у Липовлянах, 

У 
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Посол України відвідав студентів україністики у Загребі

Шумечому, Каніжі, Славонському 
Броді, Петрівцях i Вуковарі. Ви-
кладачі  вказали на труднощі і 
проблеми, з якими стикалися : 
ще й досі не було розроблено 
програму на національному рівні, 
використовується програма з 
1985 року, a спроба 2 роки тому 
подати нову програму  після 
прийняття нового Закону про 
виховання і освіту не була успі-
шною. Про підручники та інші 
допоміжні шкільні матеріали було 
сказано, що викладачі повинні 
знаходити усі можливі матеріали 
самі. Також зменшується кількість 
і зацікавленість дітей щодо від-
відування постійнодіючої секції 
викладання української мови лі-
тератури та культури (model C, 5 
годин на тиждень). Загалом в усіх 
секціях задіяно приблизно двад-
цятеро учнів молодшого шкіль-
ного віку. Викладачі літніх шкіл 
вказали на інші проблеми, з яки-
ми стикаються під час прове-
дення занять. Хоча учні і не мо-
жуть вивчити багато за десять 
днів, а саме стільки триває шко-
ла, було б необхідно домовитися 
як бути далі, існують бажання 
подальшого розвитку, тобто поча-
ти від абетки,  але і продовжити 
подальше навчання ( формування 
груп за рівнем знань- початкова, 
середня і старша групи), також 
необхідно надолужити все про-
пущене і недостатньо вивчене в 
школі під час навчального року з 
можливістю додаткового викда-
лання на літній школі або поза-

класній роботі чи постійному 
навчанні в суботніх та недільних 
заходах. 
Радник Посольства України у РХ 
п. О. Левенко говорив про заці-
кавленість України в тому, щоб 
навчання і освіта української 
національної меншини у РХ були 
якнайкращими, i щоб учні та 
викладачі мали змогу макси-
мально реалізувати і застосувати 
свої навчальні програми, а Укра-
їна  буде в міру своїх можливо-
стей допомагати не тільки підру-
чниками та іншими матеріалами, 
але і в наданні можливості підви-
щення кваліфікації викладачів з 
Хорватії на семінарах і практиці в 
Україні. При потребі Літні школи 
можуть організовуватися і в Укра-
їні, а також викладачі i праці-
вники культури України можуть 
брати учась i допомагати мі-
сцевим викладачам Літньої школи 
української національної меншини 
у Хорватії. 
У продовженні роботи семінару 
особливо йшлося про model C. Чи 
потрібно у регулярному навчанні 
або т.з. малій школі залишити 5 
предметів (мова і література, 

географія, історія, образотворче 
мистецтво, музика) чи перейти на 
3 предмети-години на тиждень в 
зв’язку з великим навантаженням 
дітей у хорватських школах. Уча-
сники семінару розмовляли і про 
можливість роботи в дитсадочку, 
секціях при хорватських початко-
вих і середніх школах. Також 
йшлося про роботу Літніх шкіл та 
про можливості підвищення квалі-
фікації викладачів української 
мови, літератури та культури. 
Під кінець роботи семінару було 
ухвалено: 
Для  розробки пропозиції навча-
льної програми початкової і сере-
дньої школи і викладання в літніх 
школах обирається робоча група 
викладачів у складі: Вера Павло-
віч, Славиця Паньков-Карпа, Тe-
тяна Ласек, Тетяна Фудерер, Да-
рія Павлешен i Володимир Куби-
нський. 
Координатором робочої групи від 
Союзу русинів і українців РХ 
обрано Веру Павловіч, а пропо-
зиції програми для початкової 
школи повинні бути надісланi до 
Союзу на протязі 60 днів, а для 
середньої школи - на протязі 90 
днів. 
На наступному засіданні буде 
сформовано Комісію і рецензенти, 
які переглянуть та ухвалять за-
пропоновані програми до їхнього 
передання на затвердження до 
Міністерства науки, освіти і 
спорту. 

Славко Бурда 

Студентів україністики Загребського університету відвідав посол України в Республіці 
Хорватія Віктор Кирик 
ЗАНЯТТЯ-
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З 
УКРАЇНОЮ 
 У п’ятницю, 22 квітня студентів 
україністики Загребського універ-
ситету відвідав посол України в 
Республіці Хорватія й. в. Віктор 
Кирик. Після розмови з деканом 
факультету, відбулася зустріч із 
викладачами та студентами україністики. Не 
випадково відбувся цей візит перед поїздкою 
студентів до Києва. Посол провів для студентів 
заняття-ознайомлення з самою Україною, її 
багатствами, найважливішими історичними подіями, 
проблемами та перспективами розвитку, сучасною 
економічною ситуацією і станом культури, зокрема, 
мови, та відповів на запитання студентів. Також й. 
в. Віктор Кирик зазначив, що  

 
 
Україну й Хорватію пов’язують не тільки диплома-
тичні відносини, а й теплі і дружні стосунки народів, 
ще до визнання незалежності наших держав у світі 
(саме тоді Україна однією з перших визнала 
незалежну державу Р. Хорватію й  Хорватія – Укра-
їну), а особливо об’єднує тепер наші країни спільне 
прагнення вступу до Європейського Союзу та зага-
льні тенденції розвитку. 

Д. П.
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ДРУГЕ СТРЕТНУЦЕ ЗОЗ ЗАМЕНЇКОМ МИНИСТРА МИРКОМ МАРКОВИЧОМ 
 

БУДУЧНОСЦ НАШЕЙ ШКОЛИ САМИ ОДРЕДЗУЄМЕ 

 

   
 

 Вуковаре у просторийох 
готела „Лав” 14. мая 

отримани семинар за руских 
учительох з подруча Републики 
Горватскей. На семинару прису-
ствовали: заменїк министра 
Министерства за просвиту, науку 
и спорт проф. Мирко Маркович 
координатор за сотруднїцтво зоз 
националнима меншинами, пре-
подавателє др. Яков Кишюгас и 
др. Янко Рамач, директорка 
школи Чаковци Мария Мадярац, 
представителє Союзу Русинох и 
Українцох РГ Славко Бурда, 
предсидатель и Гаврилий Такач, 
секретар и учителє Мария Хома, 
Наталия Гнатко, Любка Фалц, 
Томислав Рускай, Невенка 
Мудри, Йовґен Голик и Ксения и 

Дюра Лїкар. Нажаль, пре нєпо-
знати причини на семинару нє 
були присутни дзепоєдни учителє 
зоз Петровцох.  

Попри фахового усовершова-
ня, циль того семинару бул и же 
би ше насампредз руски учителє 
цо подробнєйше упознали зоз 
предстояцима пременками у осно-
вним школстве у Републики Гор-
ватскей. Тото барз конкретно ви-
нєсол заменїк министра проф. 
Мирко Маркович хтори медзи 
иншим наглашел: 

– Ми свидоми у яким стану и з 
якима ше почежкосцами стретаю 
нашо учителє хтори виводза на-
ставу на руским язку. Свидоми 
зме же Руснаци у РГ, могло би ше 
повесц, спецификум, же зоз на-

ставаньом вецей державох на тих 
просторох нашо Руснаци остали 
без велького числа просвитней 
интелиґенциї, алє будзце прешве-
чени же вам держава помогнє у 
каждей хвильки. Без огляду на 
число жительох националней ме-
ншини исти закони важа за ши-
цких. Ви себе вибрали так волани 
„Ц – модел”, а же бисце го цо лє-
пше запровадзели у живоце, у на-
стави, вельо завиши и од вас са-
мих. Предмет ше тераз вола „Ру-
ски язик и култура”. Наставну 
програму муша виробиц вашо 
учителє бо вони знаю цо им 
найлєпше и найприкладнєйше. 
Виробиц ю и предложиц Мини-
стерству на верификацию. Сами 
мушице писац учебнїки.  

У 

Семинар орґанизовал Союз Русинох и Українцох РГ з помоцу Министерства 
просвити, науки и спорта. 
Преподаваче були др. Яков Кишюгас и др. Янко Рамач, урядово професоре на 
Катедри за руски язик у Новим Садзе.
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Процедура иста. Цо и як треба 
поробиц кед ше одлучице писац 
учебнїк – шицко пише у Закону, 
алє вам надпоминам же у каждей 
хвильки совити и фахову помоц 
достанєце од нас зоз Министер-
ства. У велькей мири средства 
обезпечи Министерство. Медзи-
тим, помоц мушице глєдац и од 
локалней управи и самоуправи. 
Но, за тераз найважнєйше же ше 
настава одвива, же маце обезпечи 
фахови кадер, же свой язик и 
културу маце кому преподавац. Я 
ше наздавам же уж до конца того 
календарского рока коцки у 
вашей воспитно – образовней 
системи буду поскладани до 
мозаику зоз хторим будземе ши-
цки задовольни. 

О потреби педаґоґийних сови-
тнїкох зме бешедовали дзешка 
пред двома мешацами. З оглядом 
же ше ище вше находзиме у фази 
„знїманя терена” дацо конкре-
тнєйше вам нє можем повесц. 
Думам же би за вас найлєпше 
одвитовало, а то сом чул и при 
других менших по числу нацио-
налних меншинох, кед би тот 
наволайме го совитнїк, або ше бу-
дзе даяк иншак волац, була особа 
зоз ваших шорох. Ваш совитнїк 
би робел у урядовей настави и за 
совитнїцки обовязки би мал 
додатни годзини.  

Кед слово о фонду годзинох ту 
нєт нїякей дилеми. Закон предви-
дзел максимално 5 годзини ти-
жньово, алє кед же ше при дає-
дней националней меншини будзе 
глєдац зменшанє (пре вельку 

обтерховансц) Министерство бу-
дзе толерантне. ”  

У першей часци семинара ище 
бешедовали Дюра Лїкар, хтори 
присутних упознал зоз розвойом 
школства у Миклошевцох и Пе-
тровцох и о потреби устано-
вйованя воспитно – образовней 
вертикали, Мария Хома и Ната-
лия Гнатко о терашнїм стану виу-
чованя мацеринского язика, Ґа-
бриєл Такач, Томислав Рускай и 
Ксения Лїкар о орґанизованю лє-
тних школох. Учителька у пензиї 
Любка Фалц ше у кратких сму-
жкох здогадла на лєтни школи на 
хторих и вона преподавала, а 
окреме визначела потребу сотру-
днїцтва, хтору предложел и То-
мислав Рускай, на релациї Союз 
Русинох и Українцох РГ и Дру-
жтво „Руснак”. 

У другей часци семинара як 
преподаваче ше зявели урядово 
професоре на Катедри за руски 
язик у Новим Садзе др. Яков 
Кишюгас, хтори мал викладанє на 
тему „Розвиванє комуникативних 
схопносцох на руским язику – 
култура висловйованя у теориї и 
пракси на прикладу „роботнї” и 
др. Янко Рамач хтори бешедовал 
на тему з историї „Викладанє 
националней историї Руснацох у 
наших школох”. Викладаня були 
интересантни, поучни и спрам 
того цо присутни виражели мож 
обчековац же ше подобни семи-
нари з цильом фахового усовер-
шованя наших учительох будзе 
орґанизовац каждого року. Як 
констатацию мож повесц же по-

добни семинар за руских учите-
льох з подруча Републики Горва-
тскей нє орґанизовани скоро 20 
роки. После телїх рокох претар-
гнуца конєчно стари вязи обно-
вени цо у першим шоре треба 
задзековац намаганьом Мини-
стерства РГ, Катедри за руски 
язик у Новим Садзе, Дружтва за 
руски язик Войводини и Союзу 
Русинох и Українцох РГ. Потребу 
сотруднїцтва Союз – Катедра – 
Дружтво за руски язик виражел и 
заменїк министра Мирко Марко-
вич. Тото сотруднїцтво би треба-
ло розвивац и на висшим уровню.  

На концу принєшени вецей за-
ключеня: вибрана комисия за ви-
робок програми за Лєтну школу и 
хтора ше будзе старац о писаню и 
видаваню учебнїкох, а ту вибра-
ни: Оксана Тимко, Мария Хома, 
Томислав Рускай, Невенка Му-
дри, Мария Блотней и Йовґен Го-
лик. Дюра Лїкар у кратких сму-
жкох поднєсол звит зоз 10. 
стретнуцох основних школох дзе 
ше виучує руски язик хтори 
отримани прешлого року у 
Бачинцох. Тиж виражел потребу 
одходзеня на 11. стретнуца хтори 
ше идуцого мешаца отримаю у 
Ґосподїнцох.   З оглядом же ше 
идуцого року планує означиц 155. 
рочнїцу школи у Миклошевцох 
предложел же би ше у рамикох 
тей преслави отримали и 12. стре-
тнуца на хторим би учасц вжали 
школи дзе ше виучує руски язик з 
Петровцох и школи з Войводини.   

Дю. Лїкар 

 

Заменїк министра 
Министерства за 
просвиту, науку и спорт 
проф. Мирко Маркович 
бешедує на семинару за 
руских учительох з 
подруча Републики 
Горватскей котри 
отримани у 
просторийох готела 
„Лав” у Вуковаре 
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К А Д З И  „ П Л Ї В А ”  Р У С К А  Л А Д Я   (  4  )  

ДУЙ   ВИТРЕ   –   РОЗПУЩ   ЛОНЬСКИ   ШНЇГ  
 
Пише: Дюра Лїкар 

 
прам останього попису 
жительства ( 2001. рок ) у 

Републики Горватскей жило коло 
2 тисячи Руснацох. Єст нас вша-
дзи, по цалей держави, даґдзе ве-
цей – даґдзе менєй. Медзитим, тот 
факт нє таки значни кед ше до 
огляду вежнє Закон о здружованю 
гражданох, а кед у питаню нацио-
нални меншини, окреме наша, вец 
то буквално так же „роб цо сцеш”, 
„снуй цо сцеш и кельо сцеш”, а 
пред Европу будзе „хвали до по-
вали”. Роздумуєм я так, розду-
муєм и нараз ше, нє знам хтору 
ґомбичку сом прициснул, на ко-
мпютеру зявело питанє же як ше 
ми, Руснаци, здружуєме або роз-
дружуєме. Випатра же то якашик 
анкета? Чи ше сцу учиц на наших 
прикладох? Кого же то ище инте-
ресує?  Ша…нєт проблему, то ми 
добре познате!  

Кед ше случує тото перше вец 
воно провадзене зоз „олдомашом” 
дзе главне место забера паприґаш 
(найчастейше зоз дзивини), офар-
бени и нєофарбени – ґазировани и 
нєґазировани, горки, менєй горки 
и квашни пица. Без музики то нє 
идзе – розуми ше. Правя ше плани 
за роботу, оптимизму нєт конца. 
Робота почала и напредує... 
Медзитим, єст ту ище єдно пи-
танє: „Кельо ми Руснаци маме 
здруженя?” И тото ше точно зна – 
вельо (як цо зме мали и кандида-
тох за Собор), алє то нє сто посто 
точни податок бо ше уж у истей 
хвильки могла случиц даяка гава-
рия, або там даяки тройо надума-
ли основац нове здруженє одно-
сно здружиц ше. При нас Русна-
цох то лєгко. 

Як ше лєгко здружиц – так ше 
лєгко и роздружиц. Алє ту про-

цедура дакус иншака. Здруженє 
роби, роби и то успишно, прилєци 
мотиль, знєше ше (тот мотиль нє 
бул Руснак) и... розвили ше даске-
льо хробаци. Рию вони рию, а  
вец, з оглядом же жиєме у 21. ви-
ку, сцигла демокрация... Гласанє, 
чишлєнє гласох и хробаци ви-
шпурґани на улїчку. Значи ту 
пришло до роздружованя, а место 
музики и паприґашу мож чуц лєм 
даскельо грожаци слова и – було 
та прешло. Кед ше таке дацо слу-
чело мой дїдо Дюра знал повесц: 
„Сину мой, нє старай ше, ша без 
єдного Циґана може буц вашар!” 
Може, алє на двох бокох....У 
нашим случаю єдни ше одрекли 
других, розведли ше и точка. 
Демокрация поробела свойо лєм 
нє знам чи тоти хробаци достали 
даяки тал. 

Цо думаце, цо ше после слу-
чело? Нове здруженє, нови плани, 
а и оптимизму кельо сцеце. У 
обидвох случайох традицийни 
прикмети Руснака нє знєверени. 
Тераз плїваю два руски ладї. На 
першей пирхаю два застави, а на 
другей єдна, алє мушим вам так у 
довирию повесц же на обидвох 
бокох дзела порихтани за штрель-
бу. Гей, єдни на других. Бо цо ду-
маш, ти би сцел же би було ши-
цко по твоїм. А дзе ши бул кед 
гирмело? 

Дацо ше подобне случело пре-
шлого року, тиж при Руснацох, 
алє далєко од Сриму. Вєдно нє 
могли, а кельо було субєктивней 
або обєктивней мотивациї  нє по-
знате. Медзитим, чи наисце так 
мушело буц, чи ше нє могло 
найсц компромис и у першим и у 
тим другим случаю? Чи ше и по-
сле такей велькей поларизациї 

арґументи „за” и „процив”нє мо-
гло дакус змекшац, приблїжиц? 
Можебуц ше и могло, алє... о, 
Боже ме сохрань, най нє гришим, 
озда то нє поробене пре особни 
интереси ?  

ЯК ЗДУМАНЕ – ТАК 
ЗРОБЕНЕ 

О єдним нашим здруженю и 
його роботи було бешеди у пре-
шлим чишлє „Новей думки”. У 
истей рубрики и под истим на-
словом. А можем вам повесц же 
ше по наших валалох у вязи того, 
насампредз у Петровцох и Микло-
шевцох, ширя вшелїяки слова. 
Людзе цошка чули, а кед им дацо 
нє одвитує вец чувай. Закон по-
знаю лєпше од школованих адво-
катох. 

– Чи зме за вас гласали прето 
же бисце пошли на схадзку, дзви-
гали руки, подписали ше и до-
стали дньовнїцу? Ище и за авто, 
цо думаш ! 

– Ша кед я одходзел на сха-
дзки – з високим ми тоном почал 
доказовац єден бачи, активиста у 
прешлим чаше... 

А я же би ше тото нє преши-
рело на нєжадани дражки, так ми-
ролюбиво:      

– Алє бачи, нєшка то иншак, як 
цо теди було. Ми нєшка маме 
Статут, мушиме ше його пре-
дписаньох, його точкох притри-
мовац. Нє може ше то лєм так ри-
шовац проблеми як нашо сушеди 
гуторя: „s brda – s dola”. То ше 
муши... 

– Нє приповедайце ми, – 
оштрейше предлужел бачи, а ґу 
ньому ше придружели ище двоме 
– троме тримаюци пивово, до 

С 
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поли випити, фляши.– Нїч ви там 
нє вредзице! Як вони сцу так 
зробя. 

Спадли ту дакус и чежши сло-
ва, а я нє мал тельо храбросци же 
бим погуторел цалу правду. До 
дружтва виходзим ридко, поведз-
ме, раз мешачно. Вше дожиєм та-
ке дацо о чим вец шнїєм и зривам 
ше три – штири ноци. 

– Дзе це дябол ношел? – гвари 
мнє моя.– Нє волєл ши себе дома 
шедзиц?... 

  И док ми тоти и подобни 
думки прелєтали през главу, аку-
рат, тото цо сом у подсвидомосци 
жадал случело ше. Дакус сом ше 
закашлял, поздравкал школяром 
цо ишли до дутяну и моя помоц 
сцигла. И вон член того здруженя 
на хторе почали падац ґранати. 

Кед сцигла „моя помоц” на 
исту тему, з истим оружийом 
штрельба преруцена на други бок. 
Знал я же вон нє „жува” (ма зуби), 
та кед шицко вислухал почал: 

– Точно, гласали сце за нас и я 
вам дзекуєм, а тото цо сце пред 
тим гуторели тиж точне. Прето у 
вязи того предкладам же бизме 
замодлєли писменшого чловека 
най пошлє до Ґинисовей кнїжки, 
бо то будзе єдинствене, од кеди 

ше за демокрацию зна таке дацо 
ше нє случело. Нїґдзе, та анї у 
Албаниї, як зме знали дакеди 
повесц. 

– Почнєш уж раз, виґажиш уж 
раз – гвари други, киваюци ше як 
над у мочару, – цо тельо заобихо-
дзиш. Чом було... чекай..., о чим 
ми то бешедовали?... 

– Знаже повем. Случело ше то 
вєшенї на схадзки того здруженя 
дзе и я член. А було так. З огля-
дом же на схадзки нє бул кворум 
(присутних було менєй од поло-
вки) спрам Статуту ше нє могло 
приношиц нїяки заключеня. Бе-
шедовац ше могло, плановац тиж 
так, а у Статуту тиж записане цо 
ше роби кед ше здруженє найдзе 
у подобних обставинох. Нє зро-
бене так алє иншак. Же би ше нє 
зволовало другу схадзку присутни 
ше порадзели (бо хто зна, кед би 
бул кворум чи би предложене бу-
ло и прилапене)... Цо було далєй, 
хто писал сценарио и тоту коме-
дию режирал нє знам, лєм епилоґ 
бул таки. Єден член здруженя, по-
сле даскельо днї написал свойо 
думанє, подписал ше, седем – 
осем раз дзвигал руку (цо значе-
ло же є „за”) и ниа: „Кворум ту”. 
Шицки предклади прилапени, де-

мокрация по найвисших евро-
пских стандардох. На тото би нє 
могол пригвариц анї ОЕСЦЕ, а цо 
ви пригваяце, нє  вредзи нїч. Тоти 
плани и заключеня пре хитносц 
пошли висшим орґаном ище ско-
рей гласаня, та кворум анї нє тре-
бал. Була то лєм єдна форма-
лносц. Так ше у тим нашим здру-
женю ришую и кадровски питаня. 
То вам тото... 

Присутни одслухали препода-
ванє зоз сучасней демокрациї, бу-
ло ище даскельо раз „чом тото”, а 
„чом гевто”, а я так дакус у фра-
нти, а дакус озбильно :  

– Цо зме требали зробиц? Кед 
бизме ше нательо нагнївали як 
наш предсидатель и кед бизме на-
пущели схадзку остали бизме без 
путних трошкох и дньовнїци. На 
джуґа зме вец ту шедзели скоро 
штири годзини? 

А гевтот челєднїк цо ше дакус 
скорей кивал як над у мочару, те-
раз уж притримуюци ше з єдну 
руку за ґестиню (розуми ше у дру-
гей тримал фляшу з пивком) так 
розцагуюцо виґажел: 

– Е, учитель, здогадуєм ше, раз 
сце нам на годзини руского язика 
читали приповедку „Дуй витре – 
розпущ лонски шнїг”. 

 
 

Засідання Президії КПТ русинів і українців Загреба 
 
 

 
 

 
вівторок, 17 травня 2005 
року відбулося засідання 

Президії КПТ русинів і українців 
м. Загреба. 
В першій частині засідання 

йшлося про роботу товариства в 
першому кварталі 2005 року. 
Також було вирішено, що  від 
Загре-бського культурно-просві-
тнього товариства на 32 центра-
льну маніфестацію культури 
русинів і українців РХ, “Петрі-
вський дзвін” – 2005, 21 травня 

2005 року у Петрівцях братимуть 
участь студенти україністики  фі-
лософського факультету Загреб-
ського університету, які предста-
влять на музично - літературному 
вечорі українську поезію поетів – 
шістдесятників “творчість поетів - 
шістдесятників” (Л. Костенко, В. 
Стус, М. Вінграновський, В. Симо-
ненко). 
На жаль, хор і ансамбль 

“Кобзар” не проводять репетиції і 

не будуть виступати на маніфе-
стації у Петрівцях. 
У зв’язку з невеликим відгуком 

членів Президії і недостатньою 
кількістю присутніх на засіданні 
неможливо було прийняти ріше-
ння за пропозицією зміни назви 
товариства, яку у письмовому ви-
гляді  запропонувало 30 членів 
КПТ русинів і українців Загреба. 
Звернення і заяву було передано 
контрольній комісії на розгляд. 

 
Славко Бурда 

У 
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Славко Бурда

КАРДИНАЛ   ЙОЗЕФ   РАЦИНҐЕР   

Н О В И  П А П А  Б Е Н Е Д И К Т  Х V І  
 

ови папа Бенедикт ХVІ 
котри управя зоз цалу 
Kaтолїцку церкву у швеце 

(милиярду и сто милиони вирних 
вєдно зоз грекокатолїками) наро-
дзени у Нємецкей (Баварска), у 
месце Марктл (Пасау) 16. априла 
1927. року як наймладши од троїх 
дзецох, у добрей християнскей 
фамелиї у котрей ше вше шицки 
вєдно модлєли и на Служби Божи 
шорово ходзели. Оцец му бул 
полицийски офоцир, а мац ґа-
здиня. Жили лєм зоз єдней 
плаци, та дзеци уж од малючка 
научели буц скромни и таки 
остали цали свой живот.  
Пре службу и прето же ше 

оцец явно процивел нацистом 
часто бул премесцани по кари до 
других местох, а фамелия мушела 
за нїм. Прето дзеци часто меняли 
школи, алє родичи окреме дзбали 
же би їх дзеци були побожни, 
шорови и вредни. На тим им 
Йозеф и як кардинал вецей раз 
явно дзековал. 
Дзепоєдни новинаре предру-

цую терашньому папови же бул у 

младосци, пред Другу шветову 
войну, член Гитлерюґенд–у (Ги-
тлеровей младежи), медзитим, то 
теди мушели буц баш шицки, без 
винїмки, та аж и Жидзи як на-
приклад жидовски писатель Хо-
хут. Пред конєц Другей швето-
веєй войни и Йозеф бул, гоч ма-
лолїтни, мобилизовани до войни, 
медзитим сцекол, а як дезертера 

го од штреляня виратовала лєм 
завита рука на  котрей мал 
вельку инфекцию (ище вше ноши 
пошлїдки). Заш лєм, Американци 
го одогнали до лаґру. 
По войни, 1951. року, и Йозеф 

и його брат Ґеорґ пошли на бого-
словию. Йозеф докторовал на 
теолоґиї и бул професор на ри-
жних универзитетох, а як теолоґ 
бул поволани и на Други вати-
кански концил. Остатнє професо-
рске место му було од 1969. – 
1977. рок на универзитету у Ре-
ґенсбурґу. Папа Павло VІ  го ме-
новал за Минхенского Архиепи-
скопа (надвладику) 1977. року, а 
пошвидко и за кардинала. Папа 
Иван Павло ІІ поволує го до 
Ватикану 1981. року за префекта 
конґреґациї за науку вири и тоту 
найодвичательнєйшу службу око-
нчовал по 19. април 2005. року 
кед бул вибрани за нового Папу 
зоз вельку векшину (достал 
вецей як 100 гласи од 115 
можлївих). 

О. Йоаким Дудаш 
 

Річне звітне засідання Кирило-Мефодіївського хору 
УХВАЛИЛИ УСІ  
ЗВІТИ
 
 четвер, 5 травня 2005 року на 
Ґорнєм ґраду в Загребі, у греко-
католицькій семінарії від-булося 
річне звітне засідання Ки-рило-
Мефодіївського хору.  
О 10 годині, до початку 

засідання в конкатедральній цер-
кві св. Кирила і Мефодія відпра-
влено службу Божу і службу за 
померлих співаків-хористів Кири-
ло-Мефодіївського хору.  
Кирило-Мефодіївський хор має 

два склади: чоловічий і мішаний 
склад.  Хор успішно і регулярно 
виступає і співає на службах у 
церкві і також виступає з ко-
нцертами на протязі року в 
Загребі та багатьох інших містах.  

В зв’язку з дуже складним 
репертуаром і особливим наспі-
вом, хорові бракують співаки 
тому й цього разу було запро-
шено усіх зацікавлених приє-
днатися до роботи.  
Усіх присутніх на засіданні 

привітав отець Нікола Н. Кекіч, 
голова хору. Секретар хору, 

Андрія Братаніч прочитав 
Звіт роботи за минулий 
період від останнього 
засідання до сьогодні. 
Бухгалтер Івіца Херак 
подав звіт про матері-
ально-фінансову діяль-
ність та роботу  хору, а 
Славко Бурда зачитав звіт 
контрольної комісії.  

Після короткого обго-ворення 
члени хору одноголосно 
прийняли і ухвалили усі звіти. 
Голова хору, отець Нікола Н. 
Кекіч запропонував план роботи 
на 2005/2006 рр. Засідання 
завер-шилося співом, приємним 
спілкуванням і маленьким фу-
ршетом. 

Н 

У 
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НЄШКАЙШИ ПАПА - ПРОФЕСОР РАЦИНҐЕР  
У ОЧОХ И ПАМЯТКОХ ОЦА ЙОАКИМА ДУДАША 

 
РОЗПОЛОЖЕНЄ И ДОБРА 

ДЗЕКА У ВИЧНЕЙ 
ПАМЯТКИ 

 
цец Йоаким Дудаш велїм 
Руснацом вуковарского краю 

добре познати. Родзени є у Петро-
вцох дзе досц часто приходзи, а 
тиж ше часто стрета и зоз своїма 
наймилшима у Вуковаре. Скорей 
войни служел у даскелїх местох 
бувшей Югославиї, аж и на Косо-
ве, а нєшка є на служби у Иванко-
ве при Винковцох. Школовал ше 
и у Нємецкей. Тоти му часи ище 
швижи, а тиж и його стретнуца 
зоз нєшкайшим Папом, а теди-
шнїм професором: 
– Нового Папу Бенедикта ХVІ по-
знам барз добре и особнє, бо ми 
бул професор на универзитету у 
Реґенсбурґу од 1969. по 1975. рок. 
При ньому сом писал и покладал  
роботу зоз Марксистично – ленї-
нистичного атеизму, а нащивйо-
вал сом го частейше и приватно у 
його квартелю. Бивал у сушедним 
валалє такой коло Реґенсбурґу. 
Вельо раз нам студентом споми-
нал валал. Єдноставно волєл би-
вац у цихосци як у гужви, на ва-
рошу. Ту помагал и парохови у 
пасторалу, а на преподаваня путо-
вал на авту Фолксваґену (буба – 
нови теди коштал коло 3 тисячи 
Евра, а того року кед проф. Раци-
нґер постал папа тот исти 35 ро-
чни авто предани на лицитациї за 
60 тисячи Евра). 
Професор Йозеф Рацинґер ше на 
перши погляд нє розликовал од 
других професорох, алє хто ше 
вецей раз з нїм стретнул замерко-
вал такой же вше бул добре 
розположени, любезни и лєгко ше 
могло з нїм бешедовац гоч о чим, 
як кед би нє бул професор, теолоґ 
познати на цалим швеце. На пре-
подаваня, за розлику од других 

професорох 
теолоґиї, 
приходзел вше у 
паноцовским 
колару. Раз сом го 
стретнул у робней 
хижи зоз трома – 
штирома 
найлоновима мещками у рукох, 
тиж так у паноцовским колару. 
Од оца Йоакима зме тиж дознали 
же професор Йозеф бул вше спо-
койни и стаємни. Нїхто го нє мо-
гол випровоцирац нєбо нагнївац, 
гоч то велї пробовали. Велї при-
ходзели на факултет  до Реґенс-
берґу же би послухали його ви-
кладаня. У рижних розправох бу-
ло розлични твердзеня, алє вон 
вше бранєл науку, а себе як су-
бєкта зохабял з боку. И кед би ше 
у розправи тон подзвигнул и теди 
бул любезни и почитовал проци-
внїка. А яки бул спрам студентох? 
– Паметам барз добре – гвари 
оцец Йоаким – случело ше то раз, 
як и каждому професорови, же на 
испиту звалєл єдну студенткиню 
зоз Южней Кореї. Студенти як 
млади людзе у шицким швидки 
лєм у розуме спомалшени, напра-
вели буну. Дочекали го пред 
дзверми и дзвигли лярму предру-
цуюци му же требал мац порозу-
меня спрам студенткинї – стран-
кинї. Гоч лярма потирвала длужей 
вон бул цихо и за свою „одбрану” 
нє гуторел нїч лєм тото же ше нє 
добре бавиц зоз школу. Стал зми-
рено як даяки виновнїк. Аж по-
знєйше зме дознали же сту-
денткиня на испиту нє написала 
скоро нїч, а листи мушели остац у 
архиви, та анї зоз найлєпшу дзеку 
єй нє могол дац позитивну оцену. 

Розуми ше, студенти за пребаченє 
забули, а вон уж ютре дзень 
прешол прейґ того, як кед би нє 
було нїч. Спомнута студенткиня 
ше за други раз пририхтала дакус 
лєпше и испит положела без 
даякого проблему. Можем повесц 
же професор нє бул анї благи анї 
строги, вше знал одмерац 
розумни штредок. 
Под час длугорочного школованя 
даєдни дожица останю у тирвацих 
памяткох. Вериме же их мали и 
ви. Чи паметаце даєдно таке нє-
звичайне, голєм за нас звичайних 
людзох, за хтори вязани и ви и 
ваш професор Рацинґер? 
– Як же би нє було. Бул нєписани 
звичай же би професоре теолоґиї 
на концу семестра поволали до 
себе на вечеру шицких студентох 
хтори ше при нїх специялизовали 
лєбо почали з роботу. Так зме ше 
єдного вечара позберали шицки 
до ньго. Сам нас вислуговал при 
столє, а були баварски специяли-
тети, курена карменадла зоз ква-
шну капусту и... Ми студенти ше-
дзели як викрохмалєни, ша про-
фесоре були за нас студентох 
авторитети и верхи котри ми нїґда 
нє могли долапиц. Чекаме, чекаме 
и нїяк же бизме почали з єдзе-
ньом, а шицки як змарзнути. Кед 
вишол вонка, а ми як под даяку 
команду, полни танєри випра-
жнєли за даскельо „секунди”. Под 
команду  зме и закончели. А вец 

О 
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по ґарадичох – туп, туп, чуло ше и 
черканє фляшох. Задумайце себе. 
Професор Йозеф ношел полну 
ґайбу з пивом. Та цо нє поведол, 
ша ми би... вец фотоґраски апарат 
„шкльоцал”, и з предку и з боку, 
од вшадзи. Знал дакеди и 
пофрантовац. Раз зме ше му 
питали же як то же ше му сце 
тельо писац, а вон нам одвитовал: 
„Та нє сце ше ми, а знам же би 
писац требало ише вельо вецей. 
Кед баш дараз писанє нє идзе, я 
попиєм єдну – два и теолоґия ше 
почнє сама од себе шлїзкац як по 
маслу.” 
Каждого року зме пред лєтним 
розпустом  у богословиї мали свя-
точносц. Єдноставно поведзене – 
пририхтали зме рижнородну 

програму. Шицки зме мали задлу-
женя так же функционовало як  
швицарска годзинка. Штимунґ 
бул лєм таки. А паметам же хто-
шка з нас купел бабку, облєкли 
зме ю як владику и обешели на 
бруґу. Гевтот цо на нєй грал бул 
франтош, нє же лєм грал и шпи-
вал алє ше и викруцал, а „вла-
дика” ше гойсал як на вишадлох. 
Уж кед було дружтво досц розпо-
ложене поволали зме и профе-
сорох же би и вони вжали учасц у 
програми. Професор Рацинґер 
требал грац праве на тей бруґи. 
Вжал ю до рукох, дакус розду-
мовал, а вец пришол ґу микро-
фону: „Знаце, я ше боїм грац на 
тей бруґи, бо кед ше дознаю гевти 
у Ватикану же сом грал на бруґи 

на хторей обешени „владика”, 
годзен сом мац проблему.” 
Шицки прасли до шмиху... Док 
ше шмихи змирйовали професор 
Рацинґер шеднул за пиано и 
заграл. Приємна ше мелодия 
ширела по прекрашнє ушореней и 
оквиценей загради, алє то нє 
тирвало длуго. Професор станул, 
знова вжал микрофон, а кляпканє 
нє преставало. Подумали зме же 
нам и зашпива дацо, а кед вон, з 
важним гласом: „Дзекуєм крашнє. 
Так то идзе. – Кельо пенєжи – 
тельо музики”! Думам же нє 
потребни вецей нїяки коментар, 
або толкованя, лєм вам можем 
повесц же ище и нєшка кед о тим 
бешедуєм чуєм нашо кляпканя и 
професорово слова. 

Розгварку водзел: 
Дюра Лїкар 

 
На Дзуря, 23. априла 2005. року  

НОВИ КИВОТ У ВОДИЦИ У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ 
 

Нашо, руске, паломнїцтво на котре поряднє xодза и нашо парохиянє зоз Горватскей 
на треци дзень Русадльох 

 

а концу Служби Божей у 
Водици у Руским Керестуре, 

владика кир Грегорий Джуджар, 
еґзарх Грекокатолїцкого еґзархату 
у Сербиї и Чарней Гори, 
пошвецел нови кивот. Достати є з 
нашей Горнїци, з Ужгороду, у 
України. Ма вельке значенє, бо 
потераз тота завитна церква на 
завитним месце нє мала свой 
кивот, та ше го пожичовало. Тераз 
Водица ма свой кивот и то вельо 
значи шицким вирним, окреме 
численим паломнїком, котри ше 
ту сходза голєм раз рочнє з 
рижних, блїзших и дальших 
местох, та и зоз Републики 
Горватскей, з наших Миклоше-
вцох, Петровцох, Вуковару... До 
Водици ше одвше ходзело и на 
даскелїх автобусох. Окреме на 
треци дзень Русадльох, котри 
завитни Керестурцом. На тот 
дзень Водица вше полна, бо ше на  
тот дзень у нєй  модля нє лєм 

Керестурци же би Мац Божа 
очувала их поля, алє и нашо 
людзе з рижних валалох. 
Пошвецанє нового кивота було на  
Дзуря, кед ше, медзи другима 
богослуженями, и стародавнима 
звичаями, пошвеца и жито. Нє 
лєм у Руским Керестуре, алє 
вшадзи дзе ше швеци  швето св. 
Григория. Найсвяточнєйше було 
служенє Служби Божей котру 
водзел владика кир Грегорий 
Джуджар, а зослужовали аж пей-
цме священїки: о. Юлиян Рац, па-
рох керестурски и капелан о. 
Радован Андрейко. Потим, свя-
щенїки о. Владислав Варґа и  о. 
Владислав Рац зоз Коцура и 
дюрдьовски парох о. Йоаким Хо-
лошняй. Керестурски паноцец о. 
Любомир Василий Семан и монах 
редемпторист о. Кандрач зоз У-
країни споведали. 
Нє обкеровани анї обрядни обход 
коло церкви после архиєрейскей 

Служби Божей. Пошвецене и 
жито спрам шицких штирох 
напрямох по котрих ше руша 
наша планета. Обход закончени 
зоз молебеном пред пещеру  
Мацери Лурдескей. 
На завитни дзень, односно на  
треци дзень Русадльох, тиж було 
вельо вирних, паломїкох и 
почитовательох мацери Божей, 
зоз наших местох. 
На автобусох пришли паломнїци, 
вирни нашей грекокатолїцкей 
вири, зоз Вуковару Миклошевцох 
и Петровцох, так як дакеди, 
можебуц дацо менєй як теди, алє 
тоти цо були назберали духовни 
моци на Сошествию Святого 
Духа, 17. мая 2005. року у 
Марийовим святилїщу  у Водици 
у Руским керестуре. 
Традиция ше предлужує! На 
духовну радосц, чесц Святого 
Духа и Нєпорочней Мацери 
Божей Мариї. 

Н 

В.К
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З рoбoти Ради українськoї нацioнальнoї 
мeншини Липoвлянськoї oбщини 
Прeдставники КПT-а українцiв “Карпати” i Ради 
українськoї нацioнальнoї мeншини iз Липoвлян п. 
М. Фeдак та п. I. Слoта 19 травня брали участь  у 
сeмiнарi на тeму “Oрганiзацiя культурнoгo життя 
eтнiчних i нацioнальних мeншин та спiлoк у 
мiсцeвiй спiлцi” у Сiску. Сeмiнар прoхoдив у складi 
прoeкта Прoмoцiя рoлi i дiяльнoстi Ради 
нацioнальних мeншин. Oрганiзатoрoм була Агeнцiя 
мiсцeвoї дeмoкратiї Сiсак, пiд пoкрoвитeльствoм  
Ради Єврoпи. 
Цiль сeмiнару – прeдставити права eтнiчних i 
нацioнальних мeншин та спiлoк на oрганiзацiю 
культурнoгo життя та oцiнка викoристання тих 
прав. 
Гoстeм-викладачeм на сeмiнарi була Бахрiя Сeйфiч, 
замiсник прeдставника Уряду за нацioнальнi 
мeншини Влади Рeспублiки Хoрватiя. 
На сeмiнарi були присутнi прeдставники oбласних i 
мiських Рад нацioнальних мeншин, кeрiвники 
oбщин, прeдставники мiсцeвих влад, рeлiгiй, 
пoлiтичних партiй та прeдставники мiжнарoдних 
oрганiзацiй з Сiсачкo-мoславськoї oбластi. 

Iванка Слoта 

Кiлькiсть дiтeй, якi вiдвiдують урoки українськoї 
мoви у oснoвнiй шкoлi “Йoсип Кoзарац” у 
Липoвлянах, змeншується. 
Урoки українськoї мoви вiдвiдують лишe трoє 
учнiв. 
У шкoлi маємo прoфeсiйнoгo викладача Teтяну 
Ласик, яка закiнчила факультeт українськoї 
фiлoлoгiї в Українi, алe учнiв з кoжним рoкoм стає 
всe мeншe. Для  нашoї нацioнальнoї мeншини 
збeрeжeння мoви пoвиннo бути приoрiтeтoм, алe 
дужe тяжкo зацiкавити батькiв, а пiсля них i дiтeй. 
Надiюсь, щo прoбудeться нацioнальна свiдoмiсть, 
щoб зрoзумiти, наскiльки важливим для нас є 
вивчeння матeринськoї мoви. 

Iванка Слoта 

 
Lokalni izbori u općini Lipovljani 
 
Nakon lokalnih izbora održanih 15. svibnja 2005. broj  
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Lipovljani prema 
stranačkoj pripadnosti je sljedeći: 
                  HDZ                                              7 
vijećnika 
                  SDP,HNS                                      3        " 
                  HSS                                               2        " 
                  HSP                                               2        " 
                  Nezavisna lista Ivana Dude           1       " 
Na listi HNS-a izabran je Emil Ovad, a sa nezavisne 
liste nositelj Ivan Duda. Oni su aktivni pripadnici 
ukrajinske nacionalne manjine, i samim time upoznati 
su s problemom nacionalnih manjina o nemogućnosti 
ostvarivanja njihovih prava, prvenstveno radnih, jer se 
u Lipovljanima neprekidno smanjuje broj radnih 
mjesta. Koalicija SDP-HNS zalagat će se za jačanje 
gospodarske zone, poticanje zapošljavanja, a također i 
za jačanje infrastrukture. Na kulturnom planu radit će 
na očuvanju kulturne baštine nacionalnih manjina. 

Ivanka Slota 
 

Слiдами прeдкiв 
Tуристичнo-наукoва пoдoрoж пo 
Українi 
Кeрiвники КПT-а “Карпати” iз Липoвлян oрганi-
зували для свoїх члeнiв туристичнo-наукoву 
пoдoрoж “Слiдами прeдкiв”- пoїздку в Україну, в 
пeрioдi вiд 26 дo 29 травня 2005 рoку, а на 
звoрoтньoму шляху завiтали i дo Пoльщi, в мiстo 
Яслo (Лeмкiвщина). 
Пeршим мiстoм eкскурсiї булo вeликe мiстo в 
захiднiй частинi України - Iванo-Франкiвськ, дe 
пoбували у  вiдoмих культурнo-iстoричних мiсцях. 
Другoгo дня завiтали дo Ярeмчi, туристичнoгo 
мiстeчка у Карпатах. Далi пo плану був Галич, 
iстoричнe мiсцe сeрeдньoвiчнoї “Галичини”- 
частини захiднo-українськoї дeржави, дe такoж 
пoдoрoжували пo вiдoмим iстoричним мiсцям. 
Важливo тe, щo Галич впeршe вiдвiдала туристична 
група з Рeспублiки Хoрватiя. Tакoж вiдвiдали 
Львiв, oднe з найкращих i найбiльших мiст захiднoї 
України. У Львoвi рoзглянули культурнo-iстoричнi 
мiсця, нeзабутнi вражeння лишив Висoкий замoк. У 
oстаннiй дeнь пeрeбування в Українi пoбували на 
св. Лiтургiї у катeдралi св. Юрiя. 
Всi eкскурсiї прoвoдили прoфeсiйнi eкскурсoвoди, 
якi рoзпoвiдали iстoрiю, лeгeнди, знайoмили зi 
стилями архiтeктури. Iнтeрeс липoвлянських укра-
їнцiв був вeликий, в дoрoгу вирушили 44 oсoби. 
Бiльшiсть iз них впeршe пoбували на пра-
батькiвщинi. Oрганiзацiя пoїздки була дужe дoбра, 
oсoбливo рoзмiщeння та харчування, за щo ми 
вдячнi Пoсoльству України у РХ. Tакoж важливo 
згадати прo вeликe рoзумiння з бoку Пoсoльства 
України, якe видалo бeзкoштoвнo групoву вiзу. 

Iванка Слoта  
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зевяти по шоре Днї нацио-
налних меншинох, або ин-
шак волана етно – смотра то-

го року у Риєки отримана од 21 по  
24. априла под високим покрови-
тельством Городу Риєки, та ю и 
отворел єй городоначалнїк Войко 
Оберснел. 
– Етно – смотра тирвала штири 
днї на розличних локацийох, и ве-
рим же жителє Риєки 
тих дньох ище лєпше 
упознали своїх суше-
дох зоз хторима жию, 
а припаднїки су 
нацио-налних 
меншинох – визначел 
за нашо новини 
городонача-льнїк 
Риєки Войко 
Оберснел. – Кед пред 
дзевец роками почала 
тота етно – смотра до 

нєй були уключени лєм пейц 
меншински дружтва. Но, теди 
условия за єй орґанизованє були 
чежши, бо зме були под терху 
войни, хтора ше праве теди 
закончела. Риєка вше була отво-
рени варош, ту ше вше барз 
чувало соживот, розуменє и толе-
ранцию, та тота идея уж теди барз 
добре прилапена. На тей дзевятей 

етно – смотри участвовали дома-
шнї здруженя националних мен-
шинох, а до госцох були пово-
лани и здруженя меншинох зоз 
матичних державох националних 
заєднїцох цо жию у Риєки. Та, на-
приклад Поляци мали госцох зоз 
Варшави, Мадяре зоз Будапешту, 
Бошняци зоз Бихачу, а Руснаци и 
Українци поволали своїх Дюрдьо-

вчаньох зоз КУД „Тарас 
Шевченко”. 
Мило ми же маме и го-
сцох, та наша етно – смо-
тра ма медзинародни ха-
рактер, а през их наступи 
видзиме як нашо людзе 
жили у старим краю, хто-
ри охабели и тераз ше зо-
жили зоз Риєку – гварел 
Войко Оберснел. 

                                                                                                                          

ЯК  ЖИЮ  НАЦИОНАЛНИ  ЗАЄДНЇЦИ  У  ГОРОДЗЕ  РИЄКА 

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСЦ ЗА ПРИКЛАД 
 

а териториї города Риєка 
жию 14 национални менши-
ни, постоя дзевец Ради наци-

оналних меншинох и 21 здруже-
нє, односно културно – уметнїцки 
дружтва. Риєка мултиетнични, 
мултиконфесийни и мултикулту-
рални варош нє лєм на паперу, як 
би ше поведло, алє вона тото ши-
цко запровадзує на каждим кро-
чаю у каждодньовим живоце. Як 
нам на початку розгварки нагла-
шел Душко Секулич, одборнїк у 
скупштини Городу Риєка и пре-
дсидатель Одбору за етнични и 
национални заєднїци, тот город 
очиглядни приклад доброго со-
живота на цо би ше велї горватски 
вароши требали упатриц.  
– Цо ше дотика функционованя 
Радох и роботи здруженьох наци-
оналних меншинох можем повесц 

же ше притримуєме Повелї Евро-
пскей униї хтора унєшена до гор-
ватского Уставу и до Закона о на-
ционалних меншинох. Шицко то-
то унєшене и до Статуту Городу 
Риєка, та зме з тим формално – 
правно одредзели статус нацио-
налних меншинох. Шицки ми, цо 
жиєме у Риєки зме, насампредз 
Риєчанє, без огляду котрей наци-
оналней заєднїци припадаме, алє 

зме оможлївели меншином же би 
свойо права на културу, язик 
могли хасновац и витворйовац. 
Кажда национална меншина ма 
свойо здруженє, свойо простори, 
алє у тим найважнєйше же 
меншини медзи собу барз сотру-
дзую – ходза на бали, правя 
вистави, путую вєдно. Того року 
зме по першираз етно – смотру 
„виведли на Корзо”, односно вона 
ше того року отримала на отво-
реним, та зме ю на тот способ 
ище баржей приблїжели ґу 
шицким гражданом – визначел 
Секулич. 
Найчисленша заєднїца у Риєки 
Италиянє хтори автохтони, а 
найчисленша етнична заєднїца 
сербска – вони маю у школох 
ученє язика. Велї заєднїци робя на 
тим же би дзеци припаднїки їх 

Д 

Н 

У СЛИКИ И СЛОВОХ

ЕТНО – СМОТРА ЗМОЦНЮЄ ТОЛЕРАНЦИЮ

Нашо Риєчанки на етно – смотри з аплаузом наградзели Дюрдьовчанох 

Кажда национална 
меншина ма свойо 
здруженє, свойо 
простори, алє у тим 
найважнєйше же 
меншини медзи собу 
сотрудзую – ходза на 
бали, правя вистави, 
путую вєдно. 
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Проба шпивацкей ґрупи КПД Русинох и Українцох у Риєки

меншини учели факултативно 
язик у школи, або у дружтве, а 
Чехи и Словаци уж маю школу 
мацеринского язика у своїх дру-
жтвох. Город Риєка дава шицки 
можлївосци и финанцийно про-

вадзи пестованє язика на способ 
яки вибере заєднїца. – За Русна-
цох можем повесц же то у Риєки 
мала заєднїца, алє барз активна. 
Видзели зме велї їх вистави, маю 
свойо днї култури, маю успишну 

шпивацку ґрупу. То заєднїца ко-
тра на красни способ представя 
нашу Риєку и звонка нєй – нагла-
шел на концу Душко Секулич.

 
 СОН МИ БУЛ – НАЙ ВИДЗИМ ДЮРДЬОВЧАНЬОХ 
 

ултурно – просвитне дружтво 
Русинох и Українцох Риєка 

на Дньох националних меншинох 
участвовали два раз, а того року 
мали и свой треци наступ на 
програми, внєдзелю 24. априла у 
Горватским културним доме на 
Сушаку. 
 Наш перши наступ бул 
найупечатлїви – наглашел на по-
чатку розгварки Микола Чапко, 
предсидатель КПД Русинох и 
Українцох Риєка. Шпивацка ґрупа 
теди, пред штирома роками, була 
досц числена, и зоз того першого 
наступу на етно – смотри паме-
таме вельки аплауз. Достали зме 
го прето же риєцка публика люби 
темпераментни шпиванки, а то 
препознали у нашим шпиваню. За 
тоту першу смотру зме ше сами 

рихтали, нємали 
зме даякого фа-
ховца же би нас 
учел, та то було 
дакус таке шпи-
ванє, як кед ше 
идзе по облї-
ваню, або кед 
дзивчата шпи-
вали по улїцох. 
Алє, гварим, то 
публика добре 
прилапела. 
Того, 2005. року 
зме поєднали 
фаховца же би нам „повиправял 
гласи”, так же и наш наступ бул 
вельо успишнєйши. 
Того року риєцке КПД Русинох и 
Українцох себе до госцох за 
наступ на соботовей програми, 

котра була на 
Корзоу, на отво-
реней бини по-
волало КУД 
„Тарас Шевче-
нко” зоз Дюр-
дьова и вони их 
представели на 
етно – смотри.  

Нє поганьбели их, бо публика 
наступ Дюрдьовачаньох наградзе-
ла зоз вельким аплаузом.  
– Понеже сом Дюрдьовчань по 
походзеню, ровно сом шнїл о тим 
же би мойо Дюрдьовчанє пришли 
до Риєки. Як предсидатель Дру-
жтва сом ше бал такей значней, 
одвичательней и чежкей орґани-
зациї, алє шицки страхи и робота 
ше виплацели, бо нас Дюрдьовча-
нє крашнє представели – зоз тима 
словами закончел свою бешеду 
предсидатель Дружтва Микола 
Чапко.  

 
 

ДЮРДЬОВЧАНЄ У КРИЖЕВЦОХ
 
 
 

тец Михайло 
Симунович, 

хтори жиє у Кри-
жевцох, Дюрдьов-
чаньом  поуказо-
вал владичество  
 визначуюци же на месце дзе ше 

воно нєшка находзи бул манастир 

отцох Авґустинцох у 13. вику, вец 
ту жили Францисканє, а там була 
єден час и касарня. Року 1777.  
основане Крижевске владичество 
за грекокатолїкох южних просто-
рох  Австро – Угорскей. 
Манастир, односно нєшкайша 
владическа резиденция, та и кате-
дрални храм випатраю иншак, як 
у старих часох. На манастире 
направени други поверх, а 1895. 

К 

О 

Фолклорни ансамбл КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюдьова 
–на памятку зоз Риєки 

На драги дому зоз Риєки, дзе КУД „Тарас 
Шевченко” участвовал на дньох нацио-
налних меншинох, аматере нащивели и 
Крижевци, внєдзелю 24. априла. Там их 
дочекал о. Михайло Симунович, а зоз 
Заґребу их пришол привитац и кир 
Славомир Миклош, владика крижевски. 
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року владика Дрогобецки, Церкви 
хтора пошвецена Пресвятому 
Тройству, дал нєшкайши неоґо-
тични випатрунок. Року 1993. 
церкву и резиденцию ше знова 
почало реновирац – обновене 

закрице, фундаменти и од вонка и 
од нука. Роботи коштали коло 350 
тисячи еври, а скоро шицко 
финансовала Горватска держава. 
Роботи котри на Катедрали тераз 
тирваю финансує Завод за защиту 

културних памятнїкох, а рези-
денцию обновює владичество.  
У владическей резиденциї єст 
барз богата библиотека у хторей 
ше находза вецей як 10 тисячи 
кнїжки рижних жанрох на рижних 
язикох. Найстарши кнїжки похо-
дза зоз 16. вику, а єст и 3 кнїжки 
инкунабули, зоз ише старших ча-
сох. Хвильково ше кнїжки ката-
лоґизує, а шицки су унєшени до 
компютера. Библиотека завартого 
типу, а понеже кнїжки барз стари 
нє мож их виношиц вонка – мож 
их читац лєм у тей библиотеки. 
Дюрдьовчанє ше барз зрадовали и 
кир Славомирови Микловшови, 
свойому валалчаньови, хтори их 
зоз Заґребу пришол привитац. 
Вихасновали ше и висликовац за 
памятку, хто дзе сцел у криже-
вскей церкви и владическей рези-
денциї. 

 
ДЛУГО ШЕ БУДЗЕ ПАМЕТАЦ 
 

юрдьовске КУД „Тарас Ше-
вченко” ма за собу вельо го-

сцованя зоз хторима ше може 
похвалїц – остатнї дзешец роки 
вше були у иножемстве госцовац, 
окрем прешлого року – паметаю 
Мучонь, Мишколц, Казанцибар-
цику... Длуго буду паметац и 
априлске госцованє у Риєки. Нє 
лєм прето же були на морю, алє и 
прето же їх наступ на Дньох наци-
оналних меншинох бул найзамер-
кованши и же достали найвецей 
аплаузи. 

– У Риєки зме представели Русна-
цох на иншаки способ од того на 
яки ше вони потераз, лєм зоз шпи-
ваньом  у своїх наступох предста-
вяли – наглашел предсидатель 
дюдьовского Дружтва Мирослав 
Чакан.  
– Наш наступ орґанизаторе виз-
начели як успишни, так же ше у 
нїм нє цеша лєм нашо людзе цо 
там жию, алє и Город Риєка, як 
главни покровитель. Жадали зме 
же би нас там повязали зоз 
даяким меншинским дружтвом, 

наприклад зоз италиянским, або 
зоз даяким їх локалним зоз Истри. 
Познанства установени а у дог-
лядним чаше можеме очековац и 
сотруднїцтво. Можем повесц же 
танцошом, оркестру, та и членом 
зоз жридловей ґрупи то було 
интересантне путованє. Барз нам 
вельо значело и же зме зашли до 
Крижевцох, бо велї з нас перши 
раз там були, та и то будзе за 
паметанє.  

 

Фото и текст: Олена Папуґа  

Д 

Мирослав Чакан, владика кир Славомир 
Микловш и дюрдьовски  
аматере розпатраю крижевску церкву 
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У ПЕТРОВЦОХ, 21. И 22. МАЯ 2005. РОКУ ОТРИМАНИ  32 . 
“ПЕТРОВСКИ ДЗВОН” 

 
 

радиция же ше “Петро-
вски дзвон” отримує на 
Русадля, того року преме-

нєна пре висшу силу, локални ви-
беранки отримани 15. мая праве 
на тото вельке християнске шве-
то, та централна манифестация 
култури Руснацох и Українцох у 
РГ отримана о тидзень. Пробуюци 
унєсц пременки збогациц змист 
орґанизаторе 32. ”Дзвону”, Союз 
Русинох и Українцох РГ и КУД 
“Яким Гарди”, врацели до про-
грами шах, та манифестация по-
чала всоботу, 21. мая пополадню, 
зоз приятельским стретнуцом, у-
словно поведзено, репрезентаци-
йох нашого „Союзу“ и Руснацох 
зоз Войводини. У мечу на 8 та-
блох у двох кругох Бачванє були 
вельо успишнєйцши и победзели 
зоз 14:2. 

По законченю змаганя отворе-
на вистава малюнкох Владимира 
Провчия зоз Риєки и Лариси Ба-
чани зоз Петровцох, хтори вони 
зробели на мини колониї, хтора 
отримана даскельо днї пред 
“Дзвоном”. Ґу тим роботом до-
дати  и даскельо роботи Дамира 
Мравунца, маляра-аматера з 
Вуковару, хтори руски жец. На 
Провчийових малюнкох у акрил-
технїки находза ше мотиви 
Миклошевцох дзе ше народзел, а 
найвецей мальовани будинок 
старей школи зоз рижних углох  
таки яки буду паметац ґенерациї и 
ґенерациї школярох з валалу, бо 
би  на його фундаментох того 
року требал буц вибудовани нови 
и сучасни обєкт. Млада Петров-
чанка Лариса Бачани, школярка 
другей класи Школи за при-
менєну уметносц у Осєку, те-
матски  и у малярских технїкох 

була рижнороднєйша рушаюци 
ше у дяпазону од мотивох 
мертвей природи  по пейзажи. 
Од вецей як 30 малюнкох з тей 
вистави, даскельо занавше збо-
гацели фундус петровскей по-
добовей ґалериї. 

После вистави отворени шве-
точнє и дзвери Етноґрафскей 
збирки, хтору под час манифе-
стациї нащивели вельо особи. У 
тим ше мож цешиц, бо було на-
приклад и таких нащивительох 
хтори ю перши раз видзели. 
Окреме ту треба визначиц госцох 
зоз Руского Керестура, хтори  
приємно нєсподзивани нє могли 
скриц одушевиє и слова хвали. 

Литературно-музични вечар 
того року тематично мож подзе-
лїц на три часци. У першей, зоз  
пригодну програму означена 75-
рочнїца народзеня  Силвестера 
Ерделя, Йозафата Колбаса и Вла-
димира Костелника, трох писате-
льох хтори народзени и жили у 
Петровцох. Програму о трох 
“поетох зоз маґарцовскей лавки” 
виведли петровски школярки 
висших класох хтори виучую ру-
ски язики при професорки Мариї 
Хомовей. Студенти українистики 
Филозофского факултету у За-
ґребе у другей часци представели 
поезию українских поетох “ше-
йдзешатих рокох” (И. Костенко, 
И. Драч, В. Стус, В. Симоненко, 
Б. Олийники М. Винграноский). 

Коруна першого дня, а шлє-
бодно мож повесц и цалого 
“Дзвону”, бул концерт Дома 
култури з Руского Керестура. Од 
привитного танцу “Керестурски 
штири дзвони”, та по закончу-
юци фуриозни козацки  танци “ 
Ей, до бою”, пре хтори их 

публика аж три раз врацала на 

Т 

КЕРЕСТУРЦИ И ПЕТРОВСКА“СВАДЗБА” 
ЗА ПАМЕТАНЄ

Силво Ерделї (1930. – 1996.), 
народзени у Петровцох дзе за-
кончел основну школу и прежил ца-
ли свой живот, та  гоч робел як зе-
млєдїлец, бул залюбени до кнїжки и 
култури. Бул визначни културно –
просвитни роботнїк у Петровцох, 
член КУД-а "Яким Гарди", руководи-
тель читальнї, порушовач велїх ку-
лтурних акцийох, їх реализатор, до-
писователь и заступнїк новинох "Ру-
ске слово" у валалє, зазберовач на-
родного скарбу, єден од инициято-
рох же би ше у Петровцох оформела 
Етноґрафска збирка. Почал писац 
ище пейдзешатих рокох и бул под 
вплївом поезиї яку писал Митро 
Надь. Свойо твори обявйовал у Ру-
ским слове, а 1977. видани му  збо-
рнїк поезиї "У лєшику при валалє". 
Позберани до єдней кнїжки, його 
писнї представяю першу ґарадичу 
медзи нашу народну шпиванку и 
уметнїцку поезию, а доказ тому и 
два писнї, „У лєшику при валалє” и 
„Петровски дзвон”, на чийо слова 
написана музика и як таки зажили у 
народзе. Умар у родних Петровцох 
котрим пошвецел вельку часц своєй 
поезиї.

Владимир Костелник (1930.), 
народзени у Петровцох. После зако-
нченей основней школи у родним 
валалє одходзи до Руского Кере-
стура и там закончує нїзшу ґимна-
зию. Як новинар робел у Осєку и у 
Вуковаре, а 1971. року порушує ви-
даванє часопису Нова думка, котрей 
бул длугорочни главни и одвичате-
льни редактор. Як новинар и пи-
сатель сотрудзовал у шицких руских 
виданьох котри були друковани у 
Новим Садзе. Владимир Костелник 
писатель приповедкох, романох и 
драмох, а опробовал ше и як поет. 
Векше число своїх роботох источа-
шнє обявює на руским и на горва-
тским язику. У рускей литератури 
зявює ше 1947. року. Автор є пер-
шого романа у рускей литератури 
„Жеми моя” 1967. року, а штири ро-
ки познєйше зявює ше му други ро-

ман „Бисерни дражки”. Дїла му за-
ступени у вецей антолоґийних вида-
ньох: Одгук з ровнїни, Слунечни 
роки, Там коло Дунаю и др.  
Тераз є пензионер  и жиє у Руским 
Керестуре. 
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бину, з пильно вибрану програму 
Керестурци ше после двох 
деценийох на найрепрезентати-
внєйши способ представели пу-
блики у Петровцох. Окрем младо-
го и увежбаного розтанцованого 
фолклорного ансамблу, хтори 
виведол ище и танци зоз Бачкей, 
Горнїци и Закарпатя у кореоґра-
фиї Якима Раца Мимия и Силве-
стера Ґачи одличному упечатку у 
полней мири допринєсли и Же-
нска жридлова шпивацка ґрупа и 
Таня и Михайло Бодянец (дзивка 
и оцец) зоз  шпиванками у дуету, 
а провадзел  их народни орекстер 
под руководзеньом Юлияна Ра-
мача  Чами. По законченю про-
грами чолни особи керестурского 
Дома култури и Месней заєднїци, 
Славко Орос и Юлиян Балїнт ви-
черали пригодни дарунки зоз пер-
шима людзми нашого Союзу и 
петровского дружтва, Славком 
Бурдом и Мирославом Колбасом. 
Бул то знак же претаргнути вязи 
обновени и же ше тоти дружтва 
буду надалєй частейше стретац як 
у Сриме так и у Бачкей. 

Нєдзельова часц “Дзвону” 
почала предполадньом зоз покла-
даньом венцох при Крижу поги-
нутим бранительом у Оцовщи-
нскей войни на грекокатолїцким 
теметове, а предлужена є зоз Ве-
льку службу Божу хтору служел 
о. Владимир Маґоч. После нєй о-
тримана, як и вше найвеселша 
часц манифестациї „Петровски 
дзвончок”. Отворели ю „свадзе-
бни обичаї“, хтори виведли 
петро-вски школяре, а пририхтала 
их учителька руского язика 
Наталия Гнатко. Бина петров-
ского амфитеатру була цесна за 
шицких цо на “Свадзби” були єй 
нєпостредни учаснїки, лєбо ше 
пришли вешелїц зоз “млодятами” 
Мелиту Вашашову и Желимиром 
Мудрийом. Прекрашнє було ви-
дзиц тельо вельо дзеци, од 
“рапухох” оводового возросту, та 
по школярох осмей класи, хтори 
наисце и випатрали як родичи цо 

их ґлумели, и слухац стародавни 
свадзебни бешеди дзе уж покус 
забути дружбовски поволанки, 
видавачово и старостово слова,  
шпиванє свашкох и пришага 
млодятох... Тота “Свадзба” 
найлєпши приклад  и указатель 
напряму як би з дзецми требало 
робиц на очуваню нашей тра-
дициї. Шицки цо ю пририхтали 
заслужели найкрасши винчова-
нки и шлєбодно мож повесц же 
“Свадзба” вєдно зоз наступом 
Керестурцох будзе тото по чим 
ше 32. ”Петровски дзвон” будзе 
паметац. Чкода лєм же є виве-
дзена  перша, та наступи других 
дзецинских ґрупох були у єй 
циню. Но, нє поправдзе би було 
нє спомнуц труд и тото цо указа-
ли наймладши зоз липовлянских 
“Карпатох”, славонскобродскей 
“України”, вуковарского ”Осифа 
Костелника”, КМТ ”Тарас Шев-
ченко” зоз Канижи як и з двох 
риєцких дружтвох, КПД Русинох 
и Українцох и КД „Рушняк“. 

Красна хвиля внєдзелю попо-
ладню прицагла вельо  патрачох 
на Смотру музичней и фолкло-
рней манифестациї Русинох и 
Українцох РГ под назву “Дару-
нок на памятку”, хтора тиж 
отримана у амфитеатру. Це-
нтрална приредба цалей манифе-
тациї почала зоз Горватску и 
Українску  гимну и шветочну пи-
сню ”Я Русин”. Потим у мено по-
кровителя Александра Толнауера, 
предсидателя Совиту за национа-
лни меншини РГ присутних 
привитали Гавриїл Такач и Ла-
риса Уґлєшич, члени Совиту, а  
“Дзвон” шветочнє отворел Ви-
ктор Кирик, амбасадор України у 
РГ после чого Михайло Голик 
одшпивал гимну “Петровского 
дзвону”. Програму отворел ми-
клошевски КУД “Яким Ґовля” зоз 
танцом “Витайце, мили госци“ 
хтори при єй концу одтанцовал и 
“Українску полку”. Зоз танцами 
ище наступели КПД “Україна” зоз 
Славонского Броду, КПД “Карпа-

ти” зоз Липовлянох и КПД “Тарас 
Шевченко” зоз Канижи. Хорске 
виводзенє популарних старих ру-
ских и українских шпиванкох  
представели члени КПД Укра-
їнцох “Иван Франко” и КУД 
“Осиф Костелник” зоз Вуковару, 
обидва дружтва  зоз Риєки як и 
културни дружтва Русинох и 
Українцох зоз Винковцох и Осє-
ку. Лєм  Петровчанє указали сво-
йо досяги у обидвох обласцох – 
фолклорна ґрупа КУД “Яким 
Гарди” одтанцовала шейсц танци, 
а женски хор “Дзвони” одшпивал 
три писнї.Програма закончена зоз 
удатнним наступом КУД “Селя-
нска злога  зоз Донєй Дубрави 
хторе по перши раз указало часц 
богатого музичного и фолклор-
ного скарбу Горватох зоз Медю-
муря. 

Начишлени подїї потвердзую 
же и тот “Дзвон” бул рижнордни 
по змистох, а вшелїяк би бул ище 
красши и розличнєйши кед би на 
нїм наступели, як орґанизаторе 
плановали, словацке и мадярске 
дружтво зоз Горватскей и украї-
нски зоз Прнявору (БиГ) и Ужго-
роду (Україна). Тоти дружтва ма-
ли свойо обєктивни причини пре-
цо нє пришли до Петровцох на 
хтори орґанизаторе нє могли 
уплївовац. Тото цо було у їх моци 
поробели стандардно добре. 

 

Йозафат Колбас (1930. – 1989.), 
народзени у Петровцох дзе и зако-
нчел штири класи основней школи. 
Школованє предлужел у Заґребе и 
Вуковаре. Перша писня му друкова-
на ище як школярови основней шко-
ли у Нашей заградки, а у чаше ме-
дзи 1967. и 1971. роком зявює ше у 
рижних наших виданьох и то лєм зоз 
коло дзешец писнями и даскелїма 
афоризмами. Свойо глїбоки чувства 
ґу родзеному валалу претопює до 
литературней творчосци на мацери-
нским, руским язику. Бул поета 
нукашнього дожица власней судьби. 
Жил у Винковцох дзе го 1989. року 
нєсподзивано знашла шмерц. Йоза-
фат Колбас за собу зохабел векше 
число писньох, лєм чкода же их нє 
сцигнул докончиц та таки, у рукопи-
су, остали далєко од любительох 
красного слова.  

З. Ерделї



Отворени два вистави
У орґанизациї Городского музея зоз Вуковару и
Союзу Русинох и Українцох РГ у дворе Етноґрафскей
збирки Русинох и Українцох РГ у Петровцох, 18. мая
святочно означени Медзинародни дзень музею.
Програма почала зоз традицийнима рускима и
українскима писнями и танцами, хтори одтанцовали
школяре ІІІ Основней школи - Вуковар, Подруна
школа у Петровцох. За тот наступ их порихтала учи-
телька Наталия Гнатко и проф. Татяна Ласек, а про-
вадзел их школски тамбурови оркестер под руково-
дзеньом проф. Томислава Руская. Попри тим отво-
рена вистава о 85-рочней традициї орґанизованей
културней роботи Руснацох у Петровцох и вистава
на хторей були виложени ткани и вишивани роботи,
то єст вистава о хаснованю традицийних технїкох на
предметох за хаснованє.
Святочносц отворела директорка вуковарского горо-
дского музею Ружа Марич. Вона у своєй бешеди на-
глашела же музеї чуваре културного нашлїдства. 
Тиж так вони по єй словох, можлївосц отвераня
єдней сучасней културней хвильки у хторей
приходзи до можлївосци упознаваня розличних
културох людзох, котри жию на єдним просторе. Ту
треба учишлїц и преплєтанє културох. 
Секретар Союзу, Гавриїл Такач бешедовал о початку
зазберованя етноґрафского материялу при Руснацох
и Українцох у Горватскей, та о тим як настала
Етноґрафска збирка Русинох и Українцох 70-тих
рокох пре-шлого столїтия у Петровцох.
Дзень музейох отримує ше уж 25 роки под покрови-
тельством медзинародней орґанизациї УНЕСКО, а
того року вон ше означує под назву "Вяза културох".

Медзинародни дзень
музею святочно
означени у Петровцох

Вистава “Ткани и вишивани роботи”

Школяре котри виучую українски язик На отвераню виставох у дворе будимку Етноґрафскей збирки

Школска тамбурова оркестра

Програму виведли школяре ІІІ Основней школи - Вуковар, Подруна школа у Петровцох Розпатранє виставох



Силво Ерделї
Петровски дзвон

Послухай, брату, селяну мили,
шестро Рускиньо, же то нє сон:
зоз моцним гласом, з арию милу
дзвонї нам славни Петровски дзвон!
Дин-дон, дин-дон,
дзвонї нам славни Петровски дзвон!

Сримска ровнїна то краса наша,
одгук ше дзвона по нєй прелїва,
младеж ше сходзи, музика грає,
танци танцую, шпиванки шпива:
Дин-дон, дин-дон,
дзвонї нам славни Петровски дзвон!

У братскей злоги вшадзи зме перши,
нашого роду то моцни глас,
а Дзвон петровски далєко дзвонї
и збера шицких ґу себе нас.
Дин-дон, дин-дон,
дзвонї нам славни Петровски дзвон!

Петровци валал наш, красни,
у братскей злоги ту жию людзе,
а Дзвон петровски дзвонєл з далїни
и тераз дзвонї и дзвонїц будзе!
Дин-дон, дин-дон,
дзвонї нам славни Петровски дзвон!

Петровски дзвон 2005

“Привитни танєц“ - КУД “Яким Ґовля“ Миклошевци

Й. Голик - писня “Петровскому дзвону“

КМТ “Iван Ф оранк “ Вуковар

Госци, патраче и учашнїки на Петровским дзвону

КПД “Русинох и Українцох Риєка“ Женска шпивацка ґрупа зоз Петровцох



Петрівський дзвін

КПД

Хор

КМТ

КУД

2005

“Русинох и Українцох Осєк“

Амбасадор Ук ираїн у РГ, Виктор Кирик
привитує госцох на отвераню “Петровского
дзвона 2005”

КПТ “Україна“, Славонський Брод
КД “Рушняк“, Риєка

"Тарас Шевченко", Каніжа

КПТ “Україна“, Славонський Брод

“Яким Гарди“, Петровци КД “Русинох и Українцох Винковци“



Петровски дзвон 2005

Концерт Дома култури з
Руского Керестура

Литературни
вечар

На лїво: Женска жридлова ґрупа
зоз Руского Керестура

Днї култури Русинох и Українцох У Риєки

На пр оав : славко Бурда,
предсидатель Союзу Русинох и
Українцох РГ и Славко Орос,
директор Дома култури у Руским
Керестуре розменюю дарунки

Привитни танєц танцошох Дома култури зоз Руск го о Керестура

Означованє 75-рочнїци од наро едз ня Силв ст ре е а
Ерделя, Йозафата Колбаса и Владимира Костелника

Студенти українистики о українских поетох
“шейдзешатих рокох“

На лїво:
Владо
Провчи,
предсидатель
КД Русинох и
Українцох
Приморско-
ґоранскей
жупаниї
“Рушняк“ у
народним
облєчиву на
отвераню
подобових
виставох

КПД “Карпати“ зоз Липовлянох на “Корзу“ у Риєки О а Зкс на винекова и Василь Ґрицак

“Ей до бою“ - атрактивни козацки танєц
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d početka ove godine, a s 
tendencijom nastavka do nje-

zina kraja, u Rijeci se održavaju 
kulturno - znanstvene manifestacije 
posvećene kulturi Rusina i Ukra-
jinca Republike Hrvatske, a također 
i Ukrajini. Te manifestacije odje-
kuju u medijima, po Hrvatskoj i 
izvan nje, poprimajući obilježja me-
đunarodnih akcija. 
 Već samo nabrajanje ostvarenih 
pothvata govori samo za sebe. Taj 
svojevrsni rusinski, odnosno ukra-
jinski maraton startao je u Rijeci 
izložbom „Rusini i Ukrajinci u 
Hrvatskoj i Primorsko – goranskoj 
županiji“, koja je postavljena u pro-
storijama Hrvatskog državnog arhi-
va. To je bio uvod za dalje pothvate 
i prezentacije novoosnovanog dru-
štva „Rušnjak“. Kako je na konfe-
renciji za novinare predočio Vladi-
mir Provči, organizator i predsje-
dnik društva, cilj izložbe bio je po-
kazati puteve kojima su išli pred-
stavnici Rusina prema Hrvatskoj, 
kako su nekad živjeli i kako žive 
danas, itd. U tri dijela, u repre-
zentativnim dvoranama, predsta-
vljeni su materijali iz etnografije i 
likovne kulture Rusina i Ukrajinaca 
Primorsko-goranske županije. Izlo-
žba nije prošla nezapaženo, te je 
„Novi list“ o njoj pisao u tekstu 
„Rušnjak“ predstavlja bogatstvo 
tradicije“. Prilikom otvaranja izlo-
žbe bilo je nazočno i Veleposla-
nstvo Ukrajine na čelu s gospo-
dinom Victorom Kyrykom. Oni su 
u pratnji predsjednika društva po-
sjetili gradonačelnika Rijeke pre-
zentirajući suradnju Ukrajine s 
Hrvatskom, o čemu su također 
izvijestili medije. 
Jevgenij Paščenko (autor ovih 
redaka) odazvao se sa zanimanjem 
pozivu organizatora da održi pre-

davanje „Hrvatska i Ukrajina – kul-
turne i povijesne paralele“. I ovo je 
odjeknulo u „Novom listu“ s na-
slovima: „Predavanje kulturnog 
društva Rusina i Ukrajinaca“, 
„Ukrajina prva priznala Hrvatsku“, 
„Između Hrvatske i Ukrajine po-
stoje najstarije slavenske veze, re-
kao je dr. Jevgenij Paščenko“. 
Naglašavalo se također da to zani-
manje za Ukrajinu odgovara trendu 
vremena, kada je, prema CNN-u, ta 
zemlja postala najaktualnija u svije-
tu. Nije ni Riječka televizija zaobi-
šla taj događaj. Oni su ugostili pre-
davače (osim spomenutoga to je bio 
i savjetnik Veleposlanstva Oleksan-
der Levčenko). 
 Zatim je uslijedila pozivnica 
kojom je, kako se pisalo, Kulturno 
društvo Rusina i Ukrajinaca 
„Rušnjak“ Primorsko-goranske žu-
panije sa sjedištem u Rijeci otva-
ralo Dane kulture „Rušnjak 
2005“, uz pokroviteljstvo Velepo-
slanstva Ukrajine. Prvi dan 24. 
ožujka, predstavljena je izložba 
„Hrvatska viđena očima ukrajinskih 
slikara“, izložena u salonu „Fillo-
drammaticae“. Izložbu iz zbirke na-
zočnoga gospodina Davora Jela-
vića, uz prethodnu vokalnu izvedbu 
operne pjevačice Ljubov Judčenko, 
otvorio je Veleposlanik Victor Ky-
ryk. Izvođači su nastupili pred ka-
merama Riječke televizije, dok je 
„Novi list“ opširno izvještavao o toj 
priredbi. Za izložbu je pripremljen 
katalog s tekstovima Vladimira Pro-
včija, Jevgenija Paščenka i Davora 
Jelavića. 
 U travnju su uslijedila predava-
nja: „Doseljavanje Rusina i Ukra-
jinaca u Hrvatsku i problem perce-
pcije imena“ (Zrinka Zlodi, Institut 
za povijest, Zagreb) i „Ukrajinska 
književnost XX. stoljeća“ (prof. 

Raisa Trostinska, Katedra za ukra-
jinski jezik i književnost, Filozofski 
fakultet, Zagreb). Predavanju o u-
krajinskoj književnosti bio je po-
svećen poseban prilog u HTV-ovoj 
emisiji „Prizma“. Manifestacije su 
se zatim preselile na ulice grada 
Rijeke. Dana 24. travnja, na po-
znatome Korzu ispred radija Rijeke 
cijelo prijepodne vršilo se predsta-
vljanje nacionalnih specijaliteta ru-
sinske i ukrajinske kuhinje uz pje-
smu i ples. Navečer se održala  Ve-
čer pjesme i plesa Rusina i Ukra-
jinaca (izvođači: ansambl „Joakim 
Hardi“, Petrovci-Vukovar, ansambl 
„Karpati“, Lipovljani). Na završni 
su dan nastupili: klaviristica iz 
Rijeke Oksana Zvinekova, solist 
Glazbeno-dramskog ansambla „Ta-
ras Ševčenko“ iz Bratislave, Vasylj 
Gricak, te Olga Gricak sa recitalom  
Ševčenkovljevih pjesama uz prije-
vod  J. Paščenka. 
 Nedugo zatim, u centru Rijeke,  
bila je prezentirana velika autorska 
izložba ulja na platnu Vladimira 
Provčija, koji je također i plodan 
slikar. Od 3. do 10. svibnja trajala je 
putopisna fotografska izložba 
„Ukrajinom“ zagrebačkog arhitekta 
Atia Salvaroa, što je također popra-
ćeno u medijima („Novi list“, župa-
nijska televizija). Otvaranju je 
prethodio nastup ukrajinskih umje-
tnika iz Bratislave - obitelji Gricak, 
te hrvatskih umjetnika iz Rijeke. 
 Tjedan dana kasnije otvorena je 
izložba „Ukrajina u riječi, slici i 
glazbi“ u prostorijama Matice hrva-
tske – Ogranak u Rijeci. Akcije će 
se nastaviti do kraja godine. 
 Predočeni pothvati upućuju na 
niz zaključaka koji ocrtavaju profil 
inicijatora i realizatora ovih i drugih 
događaja. To je gospodin Vladimir 
Provči. Njegov rad dokazuje da se s 
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dobrim namjerama može mnogo 
dobroga napraviti. Svaki posao oba-
vezno mora imati svoju motivaciju. 
On je stvorio društvo „Rušnjak“ sa 
željom da govori o Ukrajini o kojoj 
se još uvijek malo zna u njegovoj 
županiji, odnosno u Hrvatskoj. Zato 
je on izabrao kulturu kao učinkovit 
predmat zbližavanja. Ono najva-
žnije je to da se  Provči nije zausta-
vio na deklariranju namjera, on je 
počeo raditi svesrdno i aktivno. U 
tom radu vidimo i određenu logiku: 
povezuje široki dijapazon različitih 
sudionika, od sveučilišnih profesora 
do mladih znanstvenika, pruža mo-
gućnost izražavanja amaterima i 
akademskim umjetnicima, prikazuje 
umjetnost ne samo Rijeke, već i 

Hrvatske i Ukrajine, te Slovačke. 
Na takav način njegova djelatnost 
poprima međunarodni značaj. 

Visoke ocjene djelatnosti „Ruš-
njaka“ dane su na različitim ra-
zinama državnih i međunarodnih 
ustanova, od Veleposlanstva Ukra-
jine u RH, predstavnika Primorsko-
goranske županije, grada Rijeke, do 
odaziva građana (treba samo po-
gledati u knjige utisaka s niza 
izložbi). 

Sve su akcije ostvarivane u 
reprezentativnim prostorijama: pa-
lača Hrvatskog državnog arhiva u 
Rijeci, Fillodrammaticae, Circolo – 
palaco modello, Matica hrvatska, 
knjižnice Rijeke i Opatije. 

Sve u svemu, možemo zaključiti 
da je novonastalo društvo napravilo 
mnogo toga korisnoga i zani-
mljivoga za tako kratko vrijeme. 
„Rušnjak“ je potvrdio da djelatnost 
manjina ne mora predstavljati pro-
bleme, već može demonstrirati bo-
gatstvo etničkih manjina Republike 
Hrvatske. Građani Rijeke i Primo-
rsko-goranske županije više su 
saznali o rusinskoj i ukrajinskoj na-
cionalnoj manjini, a i o Ukrajini. 
Umjetnici i suradnici su dobili mo-
gućnost izražavanja, za što su dobili 
zahvalnice kojima ih je predsjednik 
darivao. 

U međuvremenu Vladimir Prov-
či priprema nove programe. 

Jevgenij Paščenko 
 
N O V E  K N J I G E  
 
Izdana je monografija "Hrvatska - Ukrajina društvo prijateljstva" 
 

knjiga je djelo 20 autora 
 

 Europskom domu u Zagre-
bu je 4. srpnja 2005. godine 

predstavljena knjiga  grupe autora 
„Hrvatska - Ukrajina društvo pri-
jateljstva“. Knjiga je izdana po-
vodom 10. obljetnice uzajamnog 
priznanja Hrvatske i Ukrajine, a 
izdavač je Hrvatsko - ukrajinsko 
društvo iz Zagreba. 

Nazočne je prigodnim govorom 
pozdravio predsjednik Hrvatsko –
ukrajinskog društva Ivica Trnokop. 
O knjizi i o odnosima između Hrva-
tske i Ukrajine govorili su urednik 
knjige Slavko Burda, dr. Ante Si-
monić, (predgovor), te recezenti dr. 
Franjo Gregurić i dr. Dragutin Pa-
vličević. U ime predsjednika RH 
Stjepana Mesića, pozdravne je riječi 
skupu uputio njegov izaslanik To-
mislav Car. Nazočnima su se još 
obratili i Viktor Kyryk, veleposla-
nik Ukrajine u RH, Andrija Kara-

filipović, generalni tajnik koordi-
nacije hrvatskih društava prija-
teljstva, dr Jevgenij Paščenko, 
prvi predsjednik Ukrajinsko-
hrvatskog društva iz Kijeva u 
Ukrajini, Jesenka Miškiv, te 
predsjednica Hrvatsko – ukrajin-
skog društva iz Slavonskog 
Broda. 

Knjiga - monografija  „Hrva-
tska - Ukrajina društvo prijate-
ljstva“ ima 5 poglavlja koja go-
vore o osnivanju i razvoju Hrva-
tsko - ukrajinskog društva, ku-
lturi, znanosti, gospodarstvu i 
suradnji. Na kraju knjige pri-
kazana je kronologija događaja i 
aktivnosti Hrvatsko - ukrajinskog 
društva od 1992. do 2002. godine. 
Knjiga je djelo 20 autora, ima 25 
članka, 2 pjesme (jedna je posve-
ćena preživjelima u Černobilju, a 
druga Hrvatskoj), preko 90 foto-

grafija i raznih umjetničkih radova 
poznatih slikara, te još mnogo 
drugog materijala. 

 
 

U 
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60 - РОЧНЇЦА “РУСКОГО СЛОВА” 
 

ХРОНЇЧАР ЧАСУ И ЧУВАР РУСКОСЦИ 
 

тредком того року  наполнєли ше 
шейсц децениї од виходзеня  

першого числа “Руского слова”, най-
значнєших и найпозна-
тших новинох вообще, на 
нашим, руским язику. У 
атмосфери щирого ентузи-
язму хтори ше операл на 
друкарске и новинске и-
скуство, хторе здобуте зоз 
видаваньом 800 числох 
“Руских новинох” медзи 
двома шветовима войнами, 
15. юния 1945. року у Ру-
ским Керестуре зоз вихо-
дзеньом  першого числа 
“Руского слова” вдерени 
фундаменти за снованє новинско-
видавательней установи, хтора у пре-
шлих 60 рокох була и остала нє лєм 
хронїчар часу, чувар традициї и будо-
ватель рускей свидомосци, алє и 
институция зоз хторей виросли, и 
ище вше вирастаю, предняки литера-
турней творчосци, фаховци рижних 
профилох як и визначни явни 
роботнїки. 

Меняли ше у тим периодзе 
держави, системи и идеолоґиї, 
преходзели власци и политича-
ре, пременєли ше и снователє 
“Руского”, а воно вше оставало 
свойо, алє и нашо, руске, по-
твердзуюци зоз пиху наш иден-
титет  намагаюци ше го потвер-
дзиц у заєднїцтве и гармониї 
розличносцох етнїчних заєднї-
цох з хторима зме дзелєли добре 
як и зле на тих просторох.  

Звладуюци  велї почежкосци 
на мисионерскей драги чуваня 
руского язика и култури, од 
ентузиястичних  часох  по вирастанє 
до високопрофесийней установи, 
“Руске слово“ ше може похвалїц зоз 
вецей як 3.100 числами тижньових 
новинох. На тисячи ше чишля и  
часописи за младеж и дзеци, “Мак” и 
“Заградка”, нєзаобиходна ту и вре-
дносц периодичного часопису за 
културу “Шветлосц”, а вецей як 400 
наслови видатих кнїжкох можебуц 
лєпше од шицкого гуторя о вре-
дносци нашого числено малого, алє 

духовно богатого, националного 
єства, хторе гоч, як  поет гварел, 
жило “стред бурного океан” вше 

знало хто є и цо є и тото сцело 
шицким указац и зачувац за будуци 
ґенерациї.   

Прето и тот цали рок руководство 
“Руского” пошвецело означованю ве-
лького ювилею шицких нас Русна-
цох, гоч дзе ше находзиме. По вецей 
войводянских местох отримани  уж 

дакус забути дакеди барз популарни 
усни новини, з намиру же би ше до 
конца рока обишло ище даскельо на-
шо места, та и  у Горватскей, а це-
нтрална преслава отримана 11. юния  
у “ Студию М” у Новим Садзе.  

О  значеню тей институциї у 
живоце  Руснацох и о єй мисиї у  
очуваню нашого националного єства  
найлєпше могло чуц од трох особох,  
хтори були нєпостредно уключени до 
ушорйовацкей политики новинох и 
установи, а  и цали им  живот на 

одредзени способ вязани за “Руске”. 
Дюра Латяк, Дюра Папгаргаї и Ирина 
Гарди-Ковачевич пробовали свойо 

нємераюцо вельке допри-
ношенє звесц на миру 
чесци и щесца же їм  
живот подаровал можлї-
восц робиц у “Руским”, 
палати рускосци,  дзе  во-
ни були лєм часц,  ка-
меньчок, у швицацим мо-
заїку институциї хтора 
понад шицких нас, а заш 
нєповторююцо наша.  

Презентуюци факти о 
прешлосци и терашньо-
сци Владимир Паланча-

нин, терашнї директор “РС” визначел 
же воно останє на потерашнєй драги, 
хтору зарисовали його  предходнїки. 
Єлена Перкович, терашня одвичате-
льна редакторка “РС”, винєсла  план 
и програму  роботи у будучносци 
хтора предвидзує затримованє ши-
цких 32 потерашнїх стаємних робо-

тнїкох хторим и надалєй  потримо-
вка  будзе широка мрежа дописова-
тельох.   
У мено державних орґанох прису-
тних привитал Боян Пайтич, предси-
датель  Вивершней ради  АП Войво-
дини, визначуюци високи рейтинґ 
“Руского слова” здобути зоз високим 
професионализмом,  наглашуюци и 
же   покраїнска Влада, на чиїм є чолє, 
будзе и надалєй потримовац, у гранї-
цох можлївосцох шицки медиї нацио-
налних заєднїцох. Предсидатель На-

С 

На преслави додзелєни и три традицийни награди “ 
Руского слова”  за литературу.  

Найугляднєйшу награду “ др Гавриїл Костельник” 
за найлєпшу кнїжку у периодзе 2000–2004. рок 
достал Владимир Кочиш  за збирку приповедкох 
“Марунка”. Ната лия Канюх за поетичну часц “Чай” 
хтора обявена у “ Шветлосци” 2/2004. Вона  
достала награду “Микола М. Кочиш” за найлєпши 
прилог у тим часопису за културу, уметносц и 
литературу у прешлим року. За найлєпшого 
початнїка награду “ Литературного слова”, хтора 
ноши мено Мирослава Стрибера достала Златка 
Чижмар, ґимназиялка зоз Руского  Керестура.  
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ционалного совиту Руснацох СЧГ 
Славко Орос визначел же тото  цело 
як снователь дава полну потримовку 
“Рускому слову”  же би и надалєй бу-
ло на хасен Руснацох и цалей зає-
днїци. Академик проф. др. Юлиян 
Тамаш у закончуюцей бешеди 
пожадал “Рускому” длуги и успишни 
живот “ на многая и благая лїта” цо 
зоз писню пожадал и вокални трио з 
“Роси” Мирослава Даждиу, Агнета 

Тимко и Йовґен Надь, хтори пред 
тим, на два заводи тиж шпивали без 
провадзеня гудацох . 

У музичней часци преслави насту-
пели и винїмково талантовани млади 
музичаре, шестри Рамачово, Олеся и 
Оксана, на гушлї и Димитрий Цап на 
ґитари. Михайло Варґа зоз клавир-
ским провадзеньом Владимира Мала-
цка виведол монолоґ попа Димитрия 
зоз представи “Аґафия , старого попа 

дзивка” Дюри Папгаргая, а Даниєла 
Штайнфелд и Михайло Зазуляк пред-
ставели ше и як рецитаторе и як во-
дителє. По законченю програми у 
холу “Студиа М” отворена  вистава 
илустрацийох и карикатурох Любо-
мира Сопки, хтори заняти у тей Уста-
нови, а єдного зоз защитних знакох 
“Руского слова”. 

 
ТРИЦЕЦ СЕДМИ ДРАМСКИ МЕМОРИЯЛ ПЕТРА РИЗНИЧА ДЯДЇ 
 

  
 
 

 
 
рамски мемориял Петра 
Ризнича Дядї вше бул 

место и нагода за спатранє 
єднорочней роботи у театралней 
творчосци Руснацох у местох дзе 
вони жию, Бачки и Сриму, та так 
було и на тогорочним уж 37. по 
шоре, котри отримани од 15. по 
24. април на сцени нє лєм у 
Руским Керестуре, алє и у местох 
дзе жию Руснаци. Госцованє 
представох Меморияла и по 
других местох новосц од пре-
шлого року; фестивална атмо-
сфера пренєшена до шицких 
местох дзе жию нашо людзе, та 
з тим представи з Меморияла 
провадзело вельо векше число 
публики як скорейших рокох. 

Трицец седми драмски мемо-
риял започал зоз вис-
таву малюнкох под 
назву „Слунечнїки” 
подобовей уметнїци 
Еуфемиї Новта зоз 
Руского Керестура, як 
и привитну пригодну 
бешеду Ирини Гарди 
Ковачаевич, нашей ви-
значней писательки и 
драмскей уметнїци, 
котра зоз словами на 
чесц театра и його 
дїячох, отворела того-
рочни Меморял. 

На Меморялє виве-

дзени дванац представи – седем за 
старших, та три монодрами и, 
того року лєм гдна дзецинска 
представа. Кед слово о пре-
дставох з наших местох мож 
повесц же 37. драмски мемориял 
бул у знаку монодрамох, а по ква-
литету – Руского народного 
театра „Петро Ризнич Дядя”, од 
пред двома роками професий-
ного (зоз шедзиском у Руским 
Керстуре) формованого на основи 
дакедишнього (АРТ) РНТ „Дядя”. 
Спрам виведзених представох 
мож обачиц же руски драмски 
аматеризем (кед слово о векшини 
театралних формох) тераз у 
меншей кризи, и попри факту же 
остатнї два роки у векшини 
местох дзе жию Руснаци у 

Войводини створени просторни 
условия за роботу, насампредз 
дзекуюци анґажованю Нацио-
налного совиту рускей нацо-
налней заєднїци у Сербиї и 
Чарней Гори. Правда, попри тих 
цо участвовали на тогорочним 
Мемориялу, пририхтованє театра-
лних фалатох започало и у дзе-
поєдних других наших местох 
медзитим по тоту найвекшу 
смотру нашей драмскей творчо-
сци Руснацох нє були витворени, 
так же ше  вироятнє буду глєдац 
ришеня за оживйованє и стимуло-
ванє драмскей творчосци у КУД. 
Нажаль и того року на Мемори-
ялу нє наступели аматере зоз 
Републики Горватскей хтори ско-
рейших рокох були стаємни 

учашнїки окреме тоти зоз 
Миклошевцох и Петро-
вцох. 

Руски народни театер 
„Петро Ризнич Дядя” на 
тогорочним Ме-мориялє 
виведол два представи –
„Зборне место” Д. Кова-
чевича у режиї Вла-
димира Надя Ачима и 
„Карусел” М. Павловей у 
режиї Вої Солдатовича. 
Пред коло двома роками 
формовани Драмски сту-
дио „АРТ”, рускокересту-
рского Дома култури, а 

Д 

У КЕРЕСТУРЕ И ПО МЕСТОХ ДЗЕ ЖИЮ РУСНАЦИ 

Єдна з найлєпших представох на Мемориялє: 
"Зборне место" РНТ "Петро Ризнич Дядя" 
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участвовал зоз представу „1984.” 
У режиї Биляни Байчетич, док 
єдно з наймладших руских КУД 
Дружтво Руснацох у Суботици, на 
Меморялє виведло єднодїйку Ми-
хала Ковача „Кросна” у режиї 
Владимира Надя Ачима.  

Од наших дружтвох, зоз 
представу за старших участвовали 
и аматере КПД „Карпати” зоз 
Вербасу – Українски драмски 
ансамбл – котри виведол предста-
ву „Пан або панок”, по Моли-
веровим тексту „Граждан дворян” 
у режиї Тини Угларик. Єдину, алє 
удатну, дзецинску представу за 
тогорочни Меморял пририхтало 
КУД „Жатва” зоз Коцура – 
„Одквачени Робин Худ”, Б. 
Миличевича у режиї Силвестера 
Дорокхазия.     

 У сотруднїцтве зоз новоса-
дским Городским одбором Рускей 
матки (котри однгдавна орґани-
затор Фестивала монодрамох у 
Новим Садзе) та меснима одбо-
рами Рускей матки и КУД, на 
Меморялє виведзени и штири 
монодрами: „Леоново войни” 
Ирини Гарди Ковачевич у режиї и 
виовдзеню самей авторки ( Нови 
Сад ); „Ясна” Серафини Макаї у 
толкованю младей ґлумици Але-
ксандри Лендєровей зоз Вербасу, 
у режиї Янка Лендєра; „Штефа-
ния”, тиж Серафини Макайовей у 
толкованю Цецилиї Мудри зоз 
Кули, як и „Примакрена” авторки 
Мариї Сопковей ( Руски Керстур), 
котра ю и воводзела, а режисер 
тих двох монодрамох Владимир 
Надь Ачим. Интересантне нагла-
шиц же Мудрого и Сопкова по те-

раз нє мали нїяки театрални иску-
ства, а у монодрами „Ясна” до ви-
раженя пришол розкошни ґлуме-
цки талант младец ґлумици зоз 
Вербасу. У векшини монодрамох 
ше бешедує о живоце и судьбох 
наших женох, Рускиньох. На 
Мемориялє додзельовани и на-
гради а достали их Ксения Макаї 
Орос, Михайло Варґа и Владимир 
Бодянєц (Руски Керестур) як и 
Славко Барановски (Суботица).  

Як и гварене, Мемориял бул 
присутни и по наших местох, 
углавим зоз монодрамами зоз 
тогосеєзонскей и скорейших про-
дукцийох. Госцованя зазначени и 
поза Дунайом, у Петровцох и 
Вуковаре, а очекує ше же ше зоз 
дзепоєднима представами нащиви 
и Миклошевци. 

Михайло Зазуляк
 
 
Лiтeратурнo-музичний 
вeчiр     Iвана Франка у 
Вукoварi 
 
 

другe вiд свoгo заснування, мoлoдe 
Культурнo-прoсвiтнє тoвариствo “Iван 

Франкo” iз Вукoвара oрганiзувалo лiтeра-
турнo-музичний вeчiр Iвана Франка. 
Вeчiр з пiснями та пoeзiєю iз ширoкoгo 
кoла твoрчoстi вiдoмoгo письмeнника 
українськoї культури та лiтeратури Iвана 
Франка вiдбувся двадцять вoсьмoгo травня 
у Tрeтiй oснoвнiй шкoлi (Вукoвар), а 
пiдгoтували йoгo члeни драматичнoгo 
гуртка та хoру згаданoгo Toвариства разoм 
iз учнями Tрeтьoї oснoвнoї шкoли Вукoвар та 
пoчаткoвoї шкoли Пeтрiвцi, якi вiдвiдують заняття 
українськoї мoви. 
На вeчoрi булo бiля 140 гoстeй, якi пeрeд пoчаткoм 
прoграми мали нагoду рoзглянути виставку ручних 
рoбiт-вишиванoк, яку пiдгoтували члeни гуртка 
українських нарoдних звичаїв i рукoдiлля, а такoж 
виставку бioграфiчних записiв прo Iвана Франка, 
яку пiдгoтувала завiдуюча Цeнтральнoї бiблioтeки 
русинiв i українцiв м. Загрeба Катeрина Tлустeнкo, а 
такoж книги та iншi eкспoнати. 
   

Пiсля закiнчeння святкoвoї прoграми, яку склала i 
пiдгoтувала прoф. Teтяна Ласик, гoстeй привiтав 
гoлoва Сoюзу русинiв i українцiв РХ п. Славкo 
Бурда та члeн Ради за нацioнальнi мeншини прoф. 
Лариса Углєшiч. Гoлoва Toвариства Василь Вoрас 
запрoсив усiх присутнiх дo гoстиннoгo стoлу та 
oгoлoсив святкoвe вiдзначeння 150-ї рiчницi вiд дня 
нарoджeння та 90-ї рiчницi вiд дня смeртi вeликoгo 
письмeнника, лiнгвiста, пeрeкладача, iстoрика, 
бoрця за права людeй i нeзалeжнoстi України, Iвана 
Франка, якe вiдбудeться наступнoгo рoку у чeрвнi. 

Марiя Сeмeнюк 

В 



ЗОЗ НАШИХ МЕСТОХ - IZ NAŠIH MJESTA - ІЗ НАШИХ МІСЦЬ  
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ПРОДУКЦИЯ МЛЄКА У МИКЛОШЕВЦОХ МОГЛА БИ БУЦ ВЕКША 
 

 
ОПРЕДЗЕЛЬОВАЦ  ШЕ  НА  ИНТЕНЗИВНУ  ПРОДУКЦИЮ 

 
 

ед ше даґдзе або було з 
якей нагоди спомло 

жителя Миклошевцох або 
Петровцох, Руснака, на ро-
зум нам такой приходзела його 
длугорочна трапеза як параста, 
чловека котри преживйовал че-
жки днї у своїм живоце, робел за 
других, залївал зоз знойом нє 
свою алє панову бразду. Бул 
слуга велїм паном, алє його вре-
дни руки нє допущели же би було 
яка робота остала нєдокончена. 
Руснак бул тот хтори ше на сри-
мскей ровнї скорей нєполни два 
столїтия, у миклошевским и пе-
тровским хотаре, упущел до бо-
рби процив природи. Цо вона ви-
ками стваряла вон почал меняц. 
Же би мал свою, власну жем, 
керчел сторочни дуби, тресол ше 
од радосци кед тримал у рукох 
чутки кукурици або кед вожел 
жито до млїну. Радовал ше вон 
алє и цала його фамилия. Окреме 
дзеци бо знали же будзе хлєба и 
колача, билого. 
 Часи преходзели, одношеня 
ше на валалох меняли, алє наш 
чловек вше за себе нашол роботи 
и як нам велї стари людзе 
гуторели – „Руснак нїґда нє бул 
гладни. За того хто сцел робиц 
вше було роботи.” 
Мал сом нагоду скорейших 

рокох препатрац стари уж пожо-
вкнути папери, документацию 
єдней млєчарнї у Миклошевцох 
хтора дїйствовала помедзи першу 
и другу шветову войну. Од теди-
шнього руководителя млєчарнї 
Дюри Сеґедия Бадаркового сом 
дознал же у валалє у тим чаше 
було коло 400 крави дойки. 
Векшина ґаздовствох у своєй 
власносци мала єдну, по два було 
менєй, а три або вецей крави 
дойки була права ридкосц. Же 
тоти числа були таки єст опра-
вданя. Перше – то бул час кед ше 
по валалох ище вше запровадзо-
вала екстензивна продукция, нє 
лєм млєка алє и других польо-
привредних продуктох. Друге – 
то факт же за векше число 

кравох було потребне обезпечиц 
и векше количество покарми 
окреме у жимским чаше. И треце 
– то же за векше число статку 
були потребни и векши хлїви, 
вецей слами за посцелянє, зве-
кшац обсяг роботи при обслу-
гованю, доєню и тому подобне. 
Тиж так треба визначиц же крава 
дойка у тим чаше, а и познєйше, 
була жридло поживових проду-
ктох за вельочислених членох ґа-
здовства. Прето у векшини слу-
чайох половку, а и вецей, подо-
єного млєка ше зохабяло за до-
машнї потреби, а вишок ше но-
шело до млєчарнї або млєково 
продукти на пияц до Вуковару. З 
оглядом же статковей покарми 
нїґда нє було досц крави ше гонє-
ло на пашу, попод мочар або до 
лєса од вчасней яри по початок 
жими. Оброку ше кравом нє да-
вало бо урожаї кукурици були 
нїзки, а ю ше чувало за швинї и 
живину. Вец розумлїве: кед ше 
краву достаточно нє кармело 
млєка було менєй. Було барз 
добре кед ше надоєло 12 або 
дакус вецей литри на дзень. 
 После Другей шветовей войни 
предлужена скоро иста пракса. 
После аґрарней реформи жем 
доставаю так повесц шицки. То 
було вязане и за продукцию 
млєка хтора у цалосци поросла, 
алє нє нательо же би ше зявел 
звишок. Може ше повесц зоз 
вельку сиґурносцу же пейдзе-
шатих и шейдзешатих рокох у 
Миклошевцох скоро нє було 
обисца у хторим нє було крави. 
То нам конєчно потвердзує и 
факт же кед ше дзивка одала од 
своїх родичох до нового обисца 
як тал ношела попри иншого, 
скоро у правилу, яловку або 
краву. Млєко продукователє ви-
поручую до валалскей млєчарнї, 
а векшу часц пласую на вукова-
рским пияцу. Таки стан у про-

дукциї потирвал скоро по 
нєшкайши днї. 
Пременки у продукциї по-
льопривредних културох та 

и млєка поступнє залапюю и 
наших парастох. Тарґовишни 
правила сцигую и до Микло-
шевцох. Конкуренция вше векша, 
вше ше вецей понука поживово 
артикли по нїзших ценох, а 
трошителє пре общу безпенєж-
носц о квалитети анї нє розду-
мую. Дознаваме же за тераз нашо 
продукователє на одкуп млєка нє 
маю даяки векши пригварки. Же 
би одкупна цена требала буц 
векша, помоц од держави тиж так 
то розумлїве. Медзитим, шведко-
ве зме цо ше случує на тарґо-
вищу млєка, шведкове зме же 
кельо ше увожи заградково 
рошлїни, а продукти зоз наших 
польох препадаю. З правом ше и 
на тих просторох може чуц 
питанє же „кеди ми будземе на 
шоре”? А яки нєшка обставини 
кед слово о продукциї млєка 
гварел нам Яким Хома младши з 
Миклошевцох: 
– У моїм обисцу инсталована 
откупна станїца, та попри мнє 
млєко випоручую ище дзепоєдни 
продукователє, шицки вєдно 
дньово коло 500 литри. У тей 
хвильки доя ше нам 7 крави. 
Кажда просеково дава коло 30 
литри млєка, а кед исную найлє-
пши условия, после целєня, те-
мпература воздуху и квалитетна 
покарма, зна ше надоїц и 40 ли-
три. Попри кравох дойкох кармим 
и буячки. Накупел сом моцну 
механизацию, жеми мам досц, а 
знаме же ше вше вецей заробело 
кед ше польопривредни продукти 
прекармело. Зоз откупну цену 
млєка зме задовольни. Вона нє-
шка виноши коло 0,4 евра, на час 
нас виплацую и нєт нїякого 
проблему.” 
У валалє єст ище два откупни 
станїци. Єдна у просторийох По-
гона за кооперацию и вона дньо-
во откупи коло 1000 литри, а 
друга у обисцу Влади Миклоша 

К 
Миклошевски продукователє у своєй 
власносци маю коло 150 крави дойки и 
дньово випоруча коло 1500 литри млєка 
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дзе млєко приноши менше число 
продуковательох. Ту ше випоручи 
коло 250 литри дньово. Зоз спо-
мнутих податкох виходзи же ше у 
Миклошевцох дньово випродукує 
и випоручи коло 1750 литри млє-
ка. Вецей крави, од 5 до 10, маю 
Яким Хома, Владо Миклош, Миро-
слав Хома, Витомир Хома, Михал 
Гирйовати, Кирил Хома, Йовґен 
Сабадош, Дюра Бабинчак, Славко 
Вереш, Владко Сабадош, Владо 
Лендєр и Ириней Мудри або кед 
ше шицки поздава виходзи же у 
цалим валалє єст коло 150 фа-
лати. Тото число мале кед ве-
жнєме до огляду податки од ско-
рейших рокох. Медзитим, па-

траци на реалну слику стана 
жительства у тим нашим валалє 
можеме повесц же кед ше дзе-
поєдни нє одлуча на подзвиго-
ванє векших фармох же ше тото 
число у будучносци нє будзе ве-
льо меняц. Трецина жительства 
уж у позних животних рокох, а 
младих єст барз мало, а тоти 
штреднї нє планую даяки капи-
тални укладаня. 
 Бешедовали зме скоро зоз 
шицкима продукователями, а на 
питанє же чи маю намиру у 
наступним чаше продукцию млєка 
звекшац нє достали зме пози-
тивни одвит. Углавим ше вон 
зводзел же „за тераз тельо”, а 

кед би ше обставини на тарґо-
вищу пременєли на хасен 
продукователя векшина з нїх 
порихтана на звекшанє. Дзепоє-
дни  роздумую и о будованю су-
часних фармох  з капацитетом до 
50 гарла. Алє у бешеди вше при-
сутне тото „алє”. Цо кед прейдзе-
ме як продукователє у заходней 
Славониї? Кредити дзвигнути, 
продукция звекшана, а купец 
одказал. Та ше як обще заклю-
ченє, кед слово о продукциї 
млєка у Миклошевцох, може 
повесц: „Дзеки за звекшанє 
продукциї єст лєм нєт сиґурносци 
у пласману и коло того 
одлучносци.” 

Дю.Лїкар 

  П Е Т Р О В Ц И  
 

д 19. мая 2005. р. Петровци 
збогацени и прикрашени з 

двома надкритима автобуснима 
чекалїщами и зоз дзецинским 
парком  за бависко. Обидва 

автобусни чекалїща од 
плексиґласу поставени у це-
нтру валалу, єдна на станїци 
пред Подручну школу, а 
друга опрез учительских 

квартельох. Коштали 27 
000 куни од чого поло-
вка  обезпечена зоз по-
зарядовей  жупанийскей 
дотациї, а друга часц  
виплацена  зоз сред-
ствох МО Петровци. За 
поставянє тобоґанох, колїм-
бачкох  и других дзецинских 
бавискох споза ґола на 

южней часци фодбалского терена 
мож подзековац вуковарскому 
“ВУПИК”– у хтори до комплетней 
опреми уложел 25 000 куни.     

З. Е. 
 

И ШОРИК ЦАЛИ АСФАЛТОВАНИ   
 
 

оз асфалтованьом тaкв. Сопковей 
улїчки, хтора вяже Вуковарску и улїчку 
Якима Гардия, початком юния у цалосци 
вилята  драга у часци хтору у Петровцох 
волаю – Шорик. Пенєжи, за коло 200 
метери асфалтней драги, уплацени ище 
влонї, алє пре подлу хвилю драга нє 
закончена  у планованим чаше. Того року 
у планє виасфалтовац найвекшу часц 
улїчки Матиї Ґубца (Дол) у длужини 500 
метери и цалу Свиняревацку хтора  
длугока 300 метери.  Зоз тим  би, 
практично у Петровцох у бочних улїчкох 
остало лєм кус нєасфалтованей часци. 

З. Е. 

О 

З 
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ПУТОВАНЄ ДО СТАРОГО КРАЮ 
 
 

 
 

 
 

ед ше 
дзеведзешатих 

рокох на тих про-сторох 
зорвала война Петро 
Киш, наш познати 
дружтвени и културни 
роботнїк вєдно зоз фа-
милию мушел напущиц свой 
родими валал и глєдац билого 
глєбика у билим швеце. Далєко од 
Петровцох. Нєшка чежко повесц 
же чи уж перших дньох мал 
одредзене место дзе ше застанови. 
Вироятнє нє, алє ше на концу 
одлученє мушело принєсц. 
Застановел ше у далєкей Австра-
лиї... Час преходзел, рок за роком. 
Прешли полни 8 роки же би ше 
його дзивка Лїляна, тераз одата 
Медєши, врацела на тоти про-
стори, же би шлєбодно крачала по 
родзеней сримскей ровнї. Вшелї-
яки ше емоциї роєли скорей при-
ходу, вшелїяки ше думки и сли-
чки зявйовали пред очми окреме 
даскельо днї скорей путованя. 
Назад до родного краю. Лєм кед 
ше подумало на врацанє шерцо 
иншак дуркало. Була и видзела. 

Нє заобишли ю приємни нєспо-
дзиваня. Жиє ше, нашо вредни 
Руснаци крачаю напредок. Слики 
блядню, алє... Шлїди страданьох 
на перши погляд нє обачлїви, алє 
су глїбоко урезани, дзешка нука, у 
души. И тераз зме ше прешвечели 
же ище анї єдна война нє принє-
сла доброго, та анї тота. А вец, як 
ше то гвари, кед прешол єден час, 
кед ше шицки коцки того петро-
вского мозаїку поскладали, панї 
Лїляна вжала „клайбас и папер” 
та медзи иншим записала:  

 „У Горватскей сом була после 
длугшого часу препровадзеного у 
Австралиї. Цо повесц, цо написац 
? Шицко ме здогадує на мою 
младосц. И танци и шпиванки, 
смотри и фестивали... У Петров-
цох сом остатнї раз була ище у 
фебруаре 1992. року, у чаше кед 

то-ти 
простори 

були под 
власцу 

такволаней 
САО Країни. 
Охабела сом 
свой край у 

вельким 
страху и по-
шла до Ило-
ку, до родзи-
ни. Там сом 
дознала же 
мойо родичи 
були вигнати 
зоз нашого 

оби-сца и же 
оцец бешедовал 
на горватскей 
теле-визиї. Зоз 

дзешец 
нємецкима мар-
ками у кишенки 

и єдну торбу пошла сом прейґ 
Нового Саду, Суботици, Мадяр-
скей и Словениї до Заґребу. Под 
час тророчного вибеженского жи-
вота, закончела сом Польоприв-
редни факултет (студирац сом 
започала у Новим Садзе) и вец 
отпутовала до „печалби”, до 
Австралиї. 
У рокох одсутносци стаємно зме 
провадзели цо ше збува у старим 
краю, глєдали зме кажду вистку о 
людзох и збуваньох. Назад зме нє 
могли пре розумлїви причини. 
Хто раз з дому вигнати врациц ше 
може аж док тоти страхоти 
прейду, док ше случи даяке чудо. 
Но, чудо ше стало 1997. року. 
Пришло до мирней реинтеґрациї 
восточней Славониї. Врацели зме 
ше и гоч зме були досц длуго нє 
засцигли зме шицких видзиц. Велї 
людзе помарли, даєдни дзвигли 
руку на себе, а ище вецей пошли 
и нє врацели ше. Занавше зоха-
бели стари край. Верим же и им 
було чежко, же им и нєшка так. 
Роботу ше найдзе, дружтво ше 
найдзе, алє родзени край, його нє 
– бо вон єдини, окреме кед ше у 
нїм препровадзело дзецинство, 
младосц. Врацели ше велї Петро-
вчанє до старого штредку, пона-
ходзели памятки, а ище скорей 
врацаня знали же початок будзе 
чежки. Треба почац шицко озно-
ва, а дознавам же и одношеня ме-
дзи людзми спадли на найнїзши 
уровень, алє щесце же ту млади. 

К Шицко було таке прекрасне, таке познате 
и миле, яке може буц лєм дома 
А кельо зме того препущели, на келїх 
свадзбох и родзених дньох зме нє були

Ярослав и Лїляна Медєши зоз своїм сином 
Николасом 
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Младосц ше ридко дзелї по 
националней припадносци, пре-
шлосц нє спомина,  – цо у тим 
шицким и найшветлєйша точка.  

Перши упечаток по злєцованю на 
аеродром бул же яка природа 
желєна кед ше поровна з 
Австралию. Иншаки воздух сом 
удиховала. Зоз полним капаците-
том, зоз полнима плюцами сом 
удиховала, була сом жадна и во-
здуху, того сримско – славо-
нского. Гоч людзе гуторели же уж 
давно нє паметаю таку сушу, ши-
цко було таке красне, прекрасне, 
таке познате и миле, яке лєм дома 
може буц. А вец тото кед зме 
вишли з Вуковару, кед зме ше 
приблїжовали родзеним Петро-
вцом. Шерцо ми сцело вискочиц 
зоз першох. Емоциї були моцни, 
слизи ше сами злївали по моїм 
лїцу  кед сом перши раз видзела 
плочу на котрей пише „Петро-
вци”, алє нажаль, тераз лєм на 
єдним язику, нє на трох як цо 
було скорейших рокох: по горва-
тски, по руски и українски. 

Други упечаток бул же зме ше 
прешвечели до того цо зме до-
знали през час нашого пребуваня 
у новим краю. Алє, заш лєм, за 
нас було ище єдно приємне нє-
сподзиванє. Слика Петровцох нам 
була намальована, така яка могла 
буц лєм после воєних дїйствох. А 
воно, шицко красше випатра як цо 
зме обчековали. Направени кра-
сши драги, вшадзи електричне 
ошвиценє, обновена церква. Дом 
култури роби, подзвигнута нова 
лєтна бина, етноґрафични музей 
пошорени, теметов достал нову 
ограду... и вельо ище того”. 

Кед ше панї Лїляна врацела до 
Австралиї знова слички, алє тераз 
пред очи виходзела петровска 
стварносц. Теметов, найблїзшу 
родзину нє могли випровадзиц на 
вичну драгу бо були барз далєко, 
далєко, на концу швета, як ше то 
зна повесц. Лїляна, як млада 
особа, до нового дому ше врацела 
полна оптимизму, енерґиї алє и 
любови спрам свойого, спрам 
своїх найблїзших хторих охабела 
у Петровцох, пайташох и пайта-

шки, 
позна-
тих и 
нєпо-
знати
х Ра-
досц 

ю 
прова-
дзела 

по 
длуго-

кей 
драги 
як и 
руска 
писня, 
медзи

тим, було и такого цо ю розча-
ровало, розжалєло: 

- Єдна ствар цо нам досц чежко 
спадла то тото же велї млади 
людзе нє хасную руски язик по-
медзи собу, нє бешедую по руски, 
аж анї зоз родичами у власним 
обисце. Кед же прегваря, то вец 
лєм зоз старшима, зоз своїма ба-
бами и дїдами. Єст вецей при-
чини. А тераз, чи су оправдани чи 
нє, до того бим нє уходзела. Єдна 
з нїх то тото же велї млади да-
скельо роки препровадзели у ви-
беженству, у штредкох дзе ше нє 
бешедовало по руски, збула ше 
асимилация так добре позната у 
страним швеце, дзе дзеци чежко, 
лєбо нїяк, нє бешедую язик своїх 
родичох. Нажаль, можебуц у 
Петровцох за даскельо дзешатки 
роки нє учуєм руски слова.” 
Без огляду же то млада панї 
Лїляна директно нє виповедла у 
єй словох ше могло почувствовац 
цошка таке цо ше вола носталґия. 
Чувство хторе враца филм на-
задок, на гевти красни часи кед 
Петровци квитли, кед були при-
клад велїм добренамирним путнї-
ком, кед зоз розширенима руками 
дочековали госцох чи то було з 
нагоди отримованя културней ма-
нифестациї „Петровски дзвон”, чи 
за Кирбай, чи гоч кеди. Тоти часи 
ше нє забува. Час лїчи рани, на 
младих швет остава. Прето зме 
прешвечени же ше у Лїльовей 
подсвидомосци находзи ище го-
лєм єдна, єдна мала отрушинка 
оптимизму хтора ше кажди дзень 
будзе звекшовац, роснуц. Руснаци 
у своєй прешлосци дожили велї 
нєщесца, алє вше пренашли 
способ зоз котрим крачали до 
лєпшей будучносци. Вериме же 
то так будзе и тераз.   

Материял превжати  зоз новинох 
„Руснаци у швеце”, Гавриїл Колєсар, Канада 

пририхтал Дюра Лїкар 

Лїляна и син Николас на теметове у 
Петровцох при гробе єй дїда и баби 
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  Кажде з нас  
По своєй драги пошол. 
Тебе твоя одведла на єден, а 
Мнє моя на други конєц швета. 
И час преходзел, здогадованя блядли 
По дзень кед нас знова судьба 
До истого клоча заплєсц сцела. 
Алє... тераз, 
Тераз, зме уж були барз, барз одроснути, 
Кажде зоз свою фамелию под руку 
И лєм зме ше ошмихли на слику  
Котра блїсла зоз прешлосци. 
А прешлосц, вона уж давно 
Положена до „архиви” и замкнута. 
Прах ше налапал на слики  
Котрих ше ридко здогадуєме, 
Дзекеди ше чудуєм,  
Нє верим же ше справди збуло,  
А вец, дзешка у преходзе,  
Кед ше дакус лєпше запатрим до твоїх 
очох 
Знам, нє була то лєм младосц и лудосц,  
У далєким куцику шерца 
Малючка жирячка отримує огень 
И чувствуєм 
По нєпознатей сили котра нас вяже, 
Ми подобни души  
Алє уж одавно лєм приятелє. 

АГНЕТКА БАЛАТИНАЦ 

ЗВОНКО БАРНА 

Швитанє, накармел сом  
конї за яшльами..., 
И други у штверцоx. 
 
Рано вчас стануло, 
попрагани конї понагляю. 
Параста ноги и руки видаваю. 
 
И наютре рано будзе, 
лєм ше орац так нє будзе. 
И нарано ютре будзе, 
парaст конї прагац будзе. 
 

ЛЮБИЦА ГАРГАЙ 

Чи дакеди подумаш на мнє, 
пайташко, з мойого дзецинства. 
Чи паметаш,  нашо 
перши любови, 
або бависка? 
Приду ми на розум, часто, нашо 
бешеди 
кед зме думали же зме уж вельки, 
же шицко знаме 
же зме блїзко при осемнац 
ище дакус, полнолїтни. 
 
Познєйше живот нас одвед далєко 
задули якишик други витри, 
роздули нашо дзецински мриї, 
роздули нашо надїї. 
 
Слухам гудацох, 
граю шпиванку 
дакеди зме ю шпивали часто. 
Граю гудаци  
прекрасни писнї 
дзе ши тераз, моя, пайташко. 
 
Стретнєме ше дакеди? 
Яке то стретнуце будзе? 
Чи витри занавше роздули 
тото цо маю мали людзе? 



Штефан Гудак

WERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT

Стоїм на побрежю Чарного моря
Споза хрибта вре Нептун–
одпочивалїще румунских
писательох.

Стоїм на месце дзе можебуц
стал
и безнадїйно у цудзини
слизи лял
за слунковитим Римом
Публиє Овидиє Назон,
запатрени до цмих водох Руского
моря.

Стоїм сам, думки ше роя,
єдна ше прейґ другей як габи
валяю
и дзешка траца.
Лєм єдна ше з нїх усиловно ґрабе
ґу самому верху
и ґу мнє навраца.
Когош минкива ме чукун дїдо
одведол на моря цудзи?!
— Прецо, дїду, на цудзи побрежя,
дзе ми кажди голодранєц
ма право и гвари же то нє мойо,
Прецо на цудзе, кед ши мал свойо?

Нептун, Бог моря при старих Римянох,
мнє под тим меном блїзша планета
котра там дзешка споза Урана
дрождї, як и Овидиє, вельки поета
на гранїци вселени римскей ґалаксиї,
на пообрежю Руского моря — на краю
швета, 
по розказу Октавияна Ґая Юлия
Цезара,
а пре Юлию младшу царову унуку, 
женске єство котре ше ридко стрета, 
достал доживотно тот камень коло шиї.

Стоїм на месце дзе можебуц
стал
Овидиє зоз славу овинчани.
Стоїм и збачим метеор
як воздушне пасмо
над морйом паре — швици, 
и як ше поступнє гаши на нєбе.
А вец скривам овлажени жренка,
застарани.
чи може єдно женске єство,
єдна Юлия
на нїх нє препознац себе.

КЕТИ (Томислав Кетелеш)

Любим параста на полю видзиц, 
бо през польо видзим його живот;
през його живот я видзим и свой,
за тот живот будуци ми приклад живот тот.

На ногох му дзирави бочкори,
на шивей глави стари калап;
и нїґда тот параст нє бул хори,
тераз под старосц чувствує слабосц.

Уж му твар ма фарбу жеми,
а чоло полне зоз браздами
як кед би му оране було на чолє,
а руки дуб му зоз ґузлами.

Мац жем го так моцно цага ґу себе
же цага з нього шицку утробу
вше нїжей, блїжей ґу себе,
вше сиґурнєйше ґу гробу.

И кед є уж слаби и витрапени
раз муши напущиц жем тоту.
О хторей ше старал и хтору любел
баржей од шицкого у живоце.

- На памятку мойому дїдови -

(Слова лєца – написане остава)
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ЖИЦ И ОТРИМАЦ ШЕ У НОВИМ ДОМЕ 
 
Руснаци у Сримскей Митровици", Статї и 
материяли, Дружтво за руски язик, 
литературу и културу, Нови Сад, 
Подружнїца Дружтва, Музей Срима, 
Дружтво Руснацох и Грекокатолїцка 
парохия Вознесеня Господнього у 
Сримскей Митровици, Нови Сад-Сримска  
Митровица, 2004. 
(Рецензенти: др Душан Дрляча, Татяна 
Цупер и мр Живко А. Попов) 
 
 Зборнїк роботох о присельованю, 
живоце и дружтвеней улоги Руснацох 
у Митровици (Сримскей Митровици) 
представя пробованє зачувац од за-
буваня найзначнєйши подїї и особи 
єдней числено меншей националней 
заєднїци хторей ше удало, дзекуюци 
лєм надзвичайним прикметом свойого 
националного єства, прежиц, зачувац 
и далєй розвивац свойо важни наци-
онални вредносци – язик, писмо, кул-
туру, обичаї, ношню, творчи спосо-
бносци. Тим своїм вредносцом 
Руснаци у Митровици длужни подзе-
ковносц нє лєм за свойо прежи-
вйованє, алє и за напредованє у 
дружтвеней, привредней и полити-
чней дїялносци. 
 Зборнїк статйох и материялох под 
назву "Руснаци у Сримскей 
Митровици" то збирка коло двацец 
роботох у хторих приказани поєдини 
периоди зоз живота и роботи 
Руснацох од часох кед ше зоз сиґу-
рносцу спомина перши приселєнєц до 
Митровици (1851), та по конєц ХХ 
вику. Зоз жаданьом буц "памятнїца" 
єдного значного ювилею, тот зборнїк 
настал вироснул до вредного науко-
вовиглєдовацкого дїла хторе шицким 
будуцим виглєдовачом историї Русна-
цох на тих просторох будзе нєзао-
биходна литература. 
Роботи хтори у нїм обявени то нє 
история Руснацох у Митровици, алє 
вони значни прилог, бо авторе -  
виглєдоваче, кажди зоз свойого 
становиска, зоз розличну методо-
лоґию, даваю поєдинєчне видзенє 
историї Руснацох у новим краю. Тоти 
подїї, природно, нє вязани лєм за 
Митровицу, алє з добрей часци и за 
простори Сриму, бо и Руснаци з 
Митровици зоз своїм животом, дїлов-
нима вязами и роботнима обовя-
зками, родзинскима одношенями – 
Срим похопйовали як свой животни 
просто. Срим бул за нїх нови дом; 
праве таки наслов ма и єдна з робо-
тох у Зборнїку - "Срим – нови дом".Цо 
єст у Зборнїку? 
 Зборнїк понука 19 роботи зоз 
пирка осем авторох хтори одкриваю 

интересантни и 
насампредз во-
збудлїви швет 
єдней малей 
дружтвеней за-
єднїци хтора на 
достоїнствени 
способ пре-
дставяла свой 
народ у розсе-
лєню. 
 Ирина Пап-
уґа у уводним 
тексту на кон-
цизни способ 
здогадує чита-
чох на исто-
рийни факти и 
общедружтвени 
обставини вязани за Срим и Сримску 
Митровицу як нови животни простор 
до хторого ше населєли Руснаци у 
своїм вецейвиковним виселєнїцким 
глєданю нового поднєбя. 
 Янко Ерделї (1897-1971) засту-
пени з роботу хтора написана ище 
1950. року, а пошвецена є означова-
ню сторочнїци Руснацох у Сримскей 
Митровици. То час кед ше о Руснацох 
на тих просторох барз мало писало.  
 Лїляна Радуловачки, етнолоґ, 
заступена зоз даскелїма роботами - 
"Живот и обичаї сримских Руснацох", 
"Народна ношня сримских Руснацох", 
"Писанє вельконоцних писанкох при 
Руснацох у Сриме", "Етнолоґийни ха-
рактеристики Руснацох старшого при-
селєнїцкого пасма у Сримскей Митро-
вици", "Костиранє Руснацох у Сриме". 
Ту и роботи: "Руснаци – скравци хло-
пскей моди зоз Сримскей Митровици", 
"Просвитни роботнїки, педаґоґове 
Руснаци зоз Сримскей Митровици", 
"Руснаци – лїкаре, медицински робо-
тнїки зоз Сримскей Митровици". 
Окремну увагу прицагує єй робота о 
руским теметове у Сримскей Митро-
вици. 
 Мирон Жирош у Зборнїку засту-
пени зоз трома роботами - "Срим – 
нови дом", "Привредни живот Русна-
цох у Сримскей Митровици", "Бурлак 
зоз Сави" (мала история фамелиї 

Годоба зоз Сримскей Митровици). 
Шицки тоти роботи резултат вецейро-
чних виглєдованьох по жридлових 
документох – кнїжкох народзених, 
кресцених, винчаних и умартих у 
грекокатолїцких парохийох у Шидзе, 
Бачинцох и Сримскей Митровици. З 
архивного материялу о митровицких 
ремеселнїкох Жирош видвоєл драго-
цини податки о Руснацох – реме-
селнїкох и привреднїкох и при тим 
наведол шицки привредни дїялносци 
зоз хторима ше митровицки Руснаци 
занїмали. 
 Воїн Василич (1910-2004) у своєй 
роботи о Руснацох у Лежимире, у 
манире старих аналистох и хронї-
чарох, як нєпоштредни шведок велїх 
подїйох, дал барз интересантни пода-
тки о Руснацох у тим фружкогорским 
валалє. 
 Интересантни тиж и мемоарски 
призначки Славка Папа Петраньо-
вого о митровицких Руснацох у пер-
ших рокох по Другей шветовей войни, 
як и прилог Мариї Ковач, нар. 
Джмура о Руснацох у Старей Бинґу-
ли, а окреме драгоцина робота Весни 
Марицки-Остоїч о правеню грекока-
толїцкей церкви у Митровици на 
початку ХХ вику. 
   Мр Живко А. Поп 

Обявене у: 
 

"Сремске новине", 13. априла 2005. року, Сримска Митровица
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Пише: Яким Пушкаш 
гумор на власни рахунок 
 
 

 
дна перзийска (?) присловка 
гвари же гевтот хто ма хижу, 

сина и видруковану кнїжку може 
повесц же ше му пощесцело у 
живоце. До хижи и сина якошик сом 
дошол, алє до кнїжки, гоч мам коло 
50 роки, нїяк. Прето ми писанє 
кнїжки постала главна преокупация у 
остатнїм чаше. Идеї ми нє 
нєдоставаю. Поведзме, сцел сом 
написац романи "Война и мир", 
"Браца Карамазово", "Паньство Ґлем-
байово" и "Мост на Дрини", алє ми 
редактор у єдней видавательней 
хижи гварел же таки кнїжки уж 
написали и видруковали якишик 
Толстой, Достоєвски, Крлежа и 
Андрич. Нє могол сом вериц же сом 
безочно покраднути! Медзитим, тих 
челєднїкох нє будзем тужиц пре 
плаґият лєм прето же тераз нє мам 
часу, алє у будучносци идеї за мойо 
романи будзем добре чувац, а нє о 
нїх бешедовац доокола. 

Кед видзел кельо ми важне 
друкованє кнїжки, горе спомнути 
редактор предложел ми же бим, за 

початок, написал и видруковал 
кнїжку поезиї. Велї уж, гварел ми, 
провадзели лєценє птицох и 
мотильох у природи, заходзенє и 
виходзенє слунка, ослуховали "беше-

ду" витру у гаю, патрели гвизди на 
нєбе або "танцованє" валалского 
потока. А кед сцеце писац любовну 
поезию, гварел ми, досц лєм ослу-

хнуц цо млади залюбени пари 
бешедую на лавочки у парку. 

Понеже сом нїґда нє мал 
прихильносци за случованя у 
природи, одлучел сом прислухнуц цо 
нєшкайши млади бешедую на 
лавочки у парку. Ниа, цо сом чул и 
записал: "На хрибце ше одкапчує, 
дураку!"; "Шерцо, нє можеш нїч 
зробиц док ми нє знєєш найлонки!"; 
Душо, забул сом вжац ґумочку!"; 
"Може, мили, алє у готелу!"; 
"Помалки дриляй, ша сцела бим 
уживац!", "О, мили боже, цо ми 
робиш!?". 

Гоч ми нє цалком ясне цо 
залюбени пари сцели повесц зоз тим 
цо гварели (а я записал), думам же би 
од шицкого того могла випаднуц 
добра любовна поезия. Мушим лєм 
поробиц на римованю понеже нє мам 
смисла за шлєбодну форму поетского 
виражованя.  

 
 

Вода з водоводу –преполна з арсеном  
 

КЕРЕСТУРЦОМ ВОДИ – НА ЛОЖИЧКУ 
 
Здр а ву  воду  ше  привожи  и  д з е л ї  г р ажданом  н а  штирох  мес тох  
 
онцом априла кажде обисце у 
Руским Керестуре достало  

написану информацию о чко-
длївосци, и   забрани трошеня 
води з водоводу за пице и варенє. 
Причина за тото то же  у нєй єст 
вельо арсену. Таке число арсену 
нє дошлєбодзую и найлибе-
ралнєйши стандарди, а нїяким 
концом  стандарди  Европскей 
униї до хторей ше сце войсц. 

За потреби у обисцу 
Керестурци можу хасновац  воду 
зоз свойого водоводу, алє нє и за 

пице и варенє. Людзе за тоти 
потреби, прето хасную воду зоз 
цистернох хтору ше привожи зоз 
околних местох, а хто може и ма 
пенєжи,  купує ю у дутянох.  

Части и оштри експертизи 
утвердзели и указали же вода у 
керестурским водоводу, попри 
других чкодлївих, алє нє таких 
загрожуюцих, ма  од 0,03 до 0,13 
млґ арсену  по єдинки мераня. А 
то и за три раз до дешец раз 
вецей як цо дошлєбодзую и 

домашнї преписаня, а окреме 
тоти цо важа у Европскей унї. 
Затераз за тот проблем нєт  
ришеня, алє ше го глєда. Яке 
воно будзе - увидзи ше и учує. 
Дотля людзе роздумую так: 

- Пиєм 30 роки  воду з во-
доводу, та ю пиц будзем и далєй. 
Нїч ми нєт, а нє верим  и же и 
будзе!  
 Заш лєм, треба буц осторожни. 
Мерковац и чувац здравє од 
арсену! 

В.К. 

Є 

К 
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ьогодні з темряви віків про-
ступають маловідомі досі 

або зовсім нові імена—ве-
личні тіні наших забутих 
предків. Сотні років від суспі-
льства замовчувалися або 

зникали невідькуди свідчення 
про славетних українців, лю-
дей великої сили духу, спра-
вжніх богатирів української 
історії. Багатьом поколінням 
українців прищеплювалися 
негативні образистереотипи 
наших предків. Чого вартий 
образ “зрадника” Івана Ма-
зепи? 
Але ж Іван Мазепа—найвідо-
міша постать в українській та 
європейській історіях. Його у 
своїх творах оспівували світові 
генії—письменники Вольтер, 
Байрон, Гюго, композитори 
Ліст, Маурер, живописці Дела-
круа, Верне та інші. А для 
багатьох із нас, на наш сором, 
він залишається зрадником... 
З архівів вилучалися докумен-
ти, інші історичні джерела, які 
могли б пролити світло на 
об’єктивну історію України. А 
підручники радянської доби, 
та й художні твори, як прави-
ло, формували в молодого 
покоління образ шароварного 
українця-малороса, який по-
над усе полюбляє горілку й 
сало. 

Одним із таких “забутих” нами 
або маловідомих велетнів, без 
сумніву, є український гетьман 
Пилип Орлик. Життя його 
було складним, неспокійним. 
Гетьман-вигнанець, гетьман-

емігрант... 
Походив Орлик із поважного 
чесько-польського роду, один 
із представників якого Степан  
(батько Пилипа), опинився на 
Віленщині (сучасна Білорусь) 
й одружився з православною 
українкою Іриною Малахо-
вською. Це була майбутня 
мати Пилипа, який народився 
у жовтні 1672 р., а вже 
наступного року його батько 
загинув у битві під Хотином у 
польсько-турецькій війні. По-
чаткову освіту хлопець отри-
мав у Литві, вчився і закінчив 
Києво-Могилянську академію. 
Здібний випускник одержав 
посаду писаря Київської ми-
трополії, потім служив у Гене-
ральній військовій канцеля-
рії. 
Його порядність, працелю-
бність і глибоку любов до Віт-
чизни помітив гетьман Іван 
Мазепа і призначив генераль-
ним писарем Козацької дер-
жави. Пилип стає найближчим 
помічником і однодумцем геть-
мана Мазепи. На той час це 
була виняткова кар’єра. Далі 

Пилипа призначили до дипло-
матичної праці. Іван Мазепа 
втаємничує Орлика в усі сек-
рети тодішньої української 
політики, і він стає її безпосе-
реднім виконавцем. Гетьман 

був хрещеним батьком стар-
шого сина Пилипа — Григора, 
якому доля пізніше присудить 
продовжити політичну місію 
рідного і хрещеного батьків у  
Європі. 
У 1707 р. гетьман та гене-
ральний писар навіть поцілу-
вали хрест із животворящим 
деревом і поклялися на вірні-
сть одне одному: “...Як я при-
сягнув, так і ти присягни мені 
перед тимтаки розп’ятим на 
животворящім дереві хрестом, 
що мені додержиш вірності 
своєї та секрету...” П. Орлик 
дотримався цієї клятви: він 
згубив усі свої маєтності, 
поставив на карту добробут 
своєї родини (дружина та 
п’ятеро дітей — три сини і дві 
доньки), кинув себе в не-
ймовірні злопригоди й неста-
тки, але справі боротьби за 
незалежну Україну не зрадив 
ніколи. 
Під час воєнних подій 1708—
1709 рр. і поразки шведсько-
українських військ під Полта-
вою Орлик залишився на боці 
Мазепи й разом із ним відсту-

С 
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пив на територію Туреччини, у 
Бендери. Тут отаборилось і 
запорозьке військо. Після сме-
рті Івана Мазепи 5 квітня 1710 
р. там же відбувся акт обран-
ня гетьманом Пилипа Орлика 
та козацької старшини. 
Цього ж дня було проголо-
шено “Конституцію прав і 
свобод Запорозького війська”. 
Ця конституція стала вищою 
точкою політичного мислення 
українців у ХVIII ст., бо фа-
ктично проголошувала в Укра-
їні незалежну республіку. Це 
була одна з перших держа-
вних конституцій у Європі. 
Конституція 1710 року була 
загальнополітичним актом во-
левиявлення Запорозького 
війська. 
Дивно сьогодні читати цей 
твір! Крізь призму нашого не-
прощенного безпам’ятства з 
пожовклих сторінок постає 
світ, який вражає уяву й 
видається неймовірним. В 
Україні триста (!) років тому 
було створено одну з перших 
у Європі конституцій, а ми три 
століття потому не мали 
свободи!.. 
Гeтьман як кeрiвник дeржави 
зoбoв'язувався Кoнституцiєю 
чинити всiляку пoмiч Запoрo-
зькoму Низoвoму вiйську. Цeй 
дoкумeнт визначав права всiх 
вeрсв насeлeння України: кo-
зацтва, сeлян, мiщан, купe-
цтва, усiєї люднoстi на тeри-
тoрiї пoлкiв.  
На утримання гетьмана виді-
лялися суворо визначені окре-
мі землі та кошти. Полковники 
й сотники обиралися демокра-
тично — вільними голосами 
козаків чи сотні. Визначаль-
ною рисою Орликової Консти-
туції, яка, власне, робить її 
однією з найдемократичніших 
серед усіх тогочасних держа-
вних актів, є пункти, котрі 
обмежували гетьманську вла-
ду на користь старшинської 
ради — своєрідного козацько-
го парламенту, до якого мали 
увійти не лише генеральна 

старшина й полковники, а й 
представники Запорожжя та 
полків по одній заслуженій 
особі від кожного. Конституція 
підкреслювала, що в державі 
мала бути навічно утверджена 
єдина християнська віра і що 
Україна на обох берегах Дні-
пра стає вільною від іноземно-
го панування. 
Цілком зрозуміло, що форма 
цього документа не позбавле-
на деяких хиб і помилок, адже 
писався він у надзвичайно 
складний час в умовах важ-
кого економічного стану по-
грабованої Вітчизни. Але ж це 
перша Українська Конституція 
1710 року! 
Пилип Орлик як гетьман не 
мав достатньо можливостей 
для запровадження Консти-
туції в життя повною мірою, 
проте вона не лишалася лише 
пам’яткою суспільно-політи-
чної думки України, а про-
тягом чотирьох років (від 1710 
до 1714) була нормативним 
документом на всій правобе-
режній Україні. 
Цей документ відігравав вели-
ку роль у діяльності Пилипа 
Орлика. Він став важливою 
правовою основою при укла-
данні міжнародних договорів 
про допомогу у війні з Петром 
І. Орлик добре розумів, що 
йому одному не втілити в 
життя план відродження Укра-
їнської козацької держави. 
Його головним бажанням було 
здобути політичну свободу 
своїй землі й народові, щоб 
заявляти, за висловом самого 
Орлика, “мої права і права 
моєї нації на Україну”. 
Після невдач у військових 
справах, поразок шведсько-
українських і польсько-украї-
нських у 1714 р. після того, як 
Орликові не вдалося реалі-
зувати плани визволення 
України, він разом зі своєю 
генеральною старшиною пе-
реїжджає до Швеції, у 1720 р. 
— до Австрії, пізніше — до Че-
хії. Від 1722 р. він дванадцять 

років живе у Греції, в 
Салоніках. Це був найтяжчий 
момент його життя, яке він 
порівнює з в’язницею. Тут він 
поховав свого молодшого 10-
річного сина Якова. В еміграції 
деякий час із ним був і 
середній син Михайло, якого 
він теж втратив. Дру-жина 
Ганна довгий час перебувала 
у Кракові. Вона допомагала у 
громадсько-політичній праці 
спочатку своєму чоловікові, а 
потім старшому синові Григо-
рові. Тривалий час Ганна з 
дітьми переховувалася в 
передгір’ї Карпат. Вона зна-
йшла притулок у маєтку 
магнатів Потоцьких (нині це 
музей в Івано-Франківську). 
Пилип Орлик помер у травні 
1742 р. Поховано його в Яссах 
(Молдова), неподалік від Бе-
ндер. Мудрий державник, ди-
пломат, творець нашої першої 
Конституції зустрів смерть у 
такому убозтві і бідності, що 
молдовський господар мусив 
поховати його власним ко-
штом. 
Після смерті Пилипа Орлика 
його справу гідно продо-
вжував син Григір, та він 
загинув на берегах Рейну в 
лавах французької армії в 
битві проти прусських військ 
1769 року, на сімнадцять 
років переживши батька. На 
той час він уже був маршалом 
Франції. Його нащадки від 
шлюбу з графинею Оленою 
Дентевіль і досі живуть у 
Франції, дбайливо зберігаючи 
родинний архів. Цікаво, що 
від назви маєтності Григора 
Орлика під Парижем походить 
назва знаменитого летовища 
“Орлі”. Імовірно, живуть на-
щадки гетьмана-емігранта і в 
Українi. 
Прийшoв час, щoб 5 квiтня 
(прoгoлoшeння пeршoї украї-
нськoї Кoнституцiї) святкува-
лoся в Українi як нацioнальнe 
святo. 
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Унікальна споруда 
 

 
 
 
 
 

 а вершині третьої "за 
рейтингом" української 

гори, тобто на висоті 2028 
метрів над рівнем моря, 
руйнуються залишки уніка-
льної споруди, яку населяли 
люди 65 років тому. 
Так звана польська обсерва-
торія на Попі Івані, яка 
великими зусиллями будува-
лася протягом 1937—38 років і 
проіснувала за призначенням 
лише рік, добре відома в сере-
довищі учених, архітекторів і 
любителів гірських мандрівок. 
Декому з них вона врятувала 
життя. Десятиліття тому за могу-
тніми обсерваторними стінами 
упродовж трьох діб ховалися від 
несподіваної — початок же 
вересня! — заметілі й крижаного 
вітру троє моїх коломийських 
знайомих, котрі в пошуках чорни-
ці прочісували Чорногірський 
хребет. Згодом заручники стихії 
самі стверджували, що якби не 
натрапили на кам'яні руїни, 
живими їх уже ніхто б не 
побачив. Вони тоді не знали, що 
гуцули небезпідставно вважають 
місцевість довкола пі-піванівської 
вершини "зоною" злих духів, де 
не можна й подумки згадувати 
про атмосферні опади і смерть, бо 
відразу накличеш на себе біду. 
Однак фахівців-прагматиків, зро-
зуміло, більше цікавлять не наро-
дні повір'я, а сучасний стан цієї 
винятково цінної споруди і мо-
жливості її збереження та ві-
дновлення. В останні роки в за-
тишних готельних конференц-
залах регулярно проводяться нау-
кові українсько-польські конфе-
ренції, під час яких виголошують 
мудрі проекти "реанімації" обсер-
ваторії, а минулої осені з цього 
приводу навіть ухвалили проха-

ннязвернення до президентів 
України й Польщі Леоніда Кучми 
та Олександра Кваснєвського. 
Однак далі оптимістичних тостів 
на післяконференційних фурше-
тах справа не рухається. А даре-
мно, вважає названий два роки 
тому на Прикарпатті "архіте-
ктором десятиліття" Зеновій Со-
коловський — івано-франківсь-
кий представник Львівського 
інституту "Західпроектреставра-
ція". Вперше він побачив обсе-
рваторію сорок років тому, в січні 
1964-го, і відтоді, як зізнається, 
втратив спокій. Побував там 
безліч разів, обміряв залишки 
обсерваторії вздовж і впоперек, 
зібрав цілу теку довідкового 
матеріалу. 
— Моє захоплення цим об'єктом, 
спорудженим у стилі функціона-
льного конструктивізму, з плином 
часу не тільки "не вивітрилося", а 
навпаки, стало ще більшим, — 
каже пан Зеновій. — Спорудити 
на такій горі таку будівлю з усіма 
інженерними комунікаціями у 
першій половині ХХ століття — 
явище справді унікальне. Треба 
пам'ятати, що тоді в Європі 
набирав сили фашизм, і країни 
Старого Континенту змушені бу-
ли передусім дбати про власну 
безпеку, витрачаючи на боєзда-
тність війська значні кошти. 
Однак Польща за підтримки 
Англії та Чехословаччини таки 

спромоглася створити диво, 
аналогів якому в Європі, 
наскільки мені відомо, немає. 
— Дехто схильний вважати, що 
під виглядом обсерваторії напе-
редодні Другої світової війни на 
Попі Івані створювався замаско-
ваний військовий об'єкт. Ви там 
не бачили ніяких мілітарних 
слідів? 

— Нічого подібного мені на очі 
не потрапляло. Хоча про цей 
об'єкт, як і про будьщо з розряду 
винятковостей, розпові-дають 
різні небилиці. Одна з най-
поширеніших "засвідчує", що все-
редині приміщення була вмо-
нтована потайна кнопка, після 
натискання якої розсувалася гора 
і відкривала вхід до підземного 
аеродрому, де нібито зберігалися 
величезні бомбардувальники, 
призначені для ведення масшта-
бних бойових дій, та далекобійні 
гармати. Насправді там немає 
ніяких підземних приміщень, 
окрім резервуарів для відходів. 
— Навіщо ж у ті суворі часи, коли 
в повітрі вже, як кажуть, пахло 
війною, треба було витрачатися 
на дорогий цивільний об'єкт? 
— Ідея спорудження обсерваторії, 
очевидно, виникла задовго до 
загострення військово-політичної 
напруженості в Європі. У 1935 
році польський журнал "Архіте-
ктура і будівництво" представив 6 
конкурсних проектів спорудже-
ння обсерваторії. Переможцями 
стали архітектори Марчевський і 
Полєйовський. За їхнім проектом 
у 1937 році на горі Піп Іван 
розпочали унікальні будівельні 
роботи. Зважаючи на рельєф вер-
шини, споруда з одного боку мала 
два поверхи, з другого — п'ять. 
Товщина стін — понад один метр. 
До того ж вони мали 

Н 
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кілька шарів з каменю, цегли, ко-
ркового дерева та сухого тиньку. 
Такі теплоізоляційні перестороги 
були цілком виправдані, адже 
ртутний стовпчик термометра на 
горі взимку нерідко опускався до 
мінус 40 за Цельсієм. Знаєте, 
чому обсерваторію ще називали 
"Білим слоном"? Та тому, що її 
стіни в найхолодніші місяці року 
"обростали" майже метровим ша-
ром льоду і здалеку нагадували 
фігуру цієї великої тварини. 
— Розповідають, що весь будіве-
льний матеріал на вершину Попа 
Івана "гуцуликами" — малими 
гірськими кіньми — перевезли 
тамтешні жителі. 
— Не тільки "гуцуликами", а й на 
власних плечах. У гору тягнули 
мішки з піском, цементом та 
іншими будматеріалами. Це була 
надзвичайно тяжка праця, але, як 
мовиться, поплатна: виніс на вер-
шину мішок цементу — отримуй 
унизу мішок кукурудзяного боро-
шна. А кулеша для гуцула — 
основа харчування. 
— Доводилося чути про те, що до 
гори Піп Іван гуцули ставляться з 
надзвичайною шаною. 
— Так, вони вважають цю 
місцевість особливою. Припуска-
ю, що ще до християнських часів 
те місце було ритуальним. Гуцули 
дотепер на Івана Купала зазвичай 
піднімаються на вершину. Їх туди 
тягне як магнітом, напевне, на 
рівні підсвідомості. Тамтешні 
жителі шанують і трохи побо-
юються цієї гори. Кажуть, що на 
ній не можна просити дощу і 
смерті, бо це негайно збудеться. І 
справді, зміни погоди там такі 
різкі, що людину може охопити 
переляк. Піднімаєшся вгору ясної 
погожої днини, і раптом — за 
якихось п'ять хвилин — усе 
довкола огортають чорні хмари, 
налітає такий буревій, наче з 
фільмів про кінець світу. Мій 
двоюрідний брат розповідав про 
випадок, коли там на їхні голови 
зненацька звалилася злива. Вони 
не встигли розкласти намет. 

Тільки накрилися брезентом — 
довкола них кулеметними чер-
гами почали «вгризатися» в ка-
м'янисту твердь стріли блискавок. 
Було дуже небезпечно, тому роз-
біглися хто куди, аби групою не 
притягувати до себе вогненний 
смерч. 
Траплялося ще гірше. На горі Піп 
Іван у тридцяті роки минулого 
століття діяло невелике підприє-
мство "Олєйка", на якому виварю-
вали ефірні масла, дуже попу-
лярні в Західній Європі. Працю-
вало там близько сорока робітни-
ків, котрі мешкали в гуртожитку. 
У 1934 році серед білого дня на це 
місце налетіли дощ і буревій такої 
страшної руйнівної сили, що 
змели з лиця землі обидві спо-
руди. Сліди стихії видно дотепер. 
— Життя персоналу обсерваторії 
на висоті понад 2 тисячі метрів, 
зважаючи на вашу апокаліптичну 
розповідь, мабуть, було суціль-
ним екстрімом без вихідних, осо-
бливо взимку в "череві" "Білого 
слона". 
— Звичайно, за несприятливих 
погодних умов обсерваторія ти-
жнями перебувала в повній ізо-
ляції від зовнішнього світу, зв'я-
зок з яким підтримувався лише за 
допомогою азбуки Морзе, най-
ближчий лікар мешкав аж за 
сорок кілометрів. Однак побутові 
умови персоналу були досить 
комфортними. Приміщення мало 
43 кімнати, конференцзал, під-
логу, вистелену художнім парке-
том (його мені ще пощастило 
побачити в 1964 році), центральну 
систему опалення і підігріву води. 
Нафту малими ємкостями доста-
вляли сюди з "великої землі". 
Цілий рік персонал у власній 
теплиці збирав урожаї свіжих 
огірків, помідорів та зелені. 
Зберігався великий запас іншого 
продовольства. 
— Про тодішніх жителів піпіва-
нівської вершини вам щось 
відомо? 
— За старшого там був магістр на 
прізвище Мідович. Він в основно-

му вів спостереження за небе-
сними світилами, а його дру-жина 
виконувала обов'язки молодшого 
наукового співробітника. Разом з 
ними перебував їхній малолітній 
син. Відомо, що Мідовичі мали 
помешкання в Микуличині, непо-
далік Яремче, але пого-дилися 
пожити в екстремальних умовах 
— пересилив науковий інтерес.  
Там же квартирувалася невелика 
військова залога, оскільки по 

Чорногірському хребту прохо-
дила лінія польськочехо-слова-
цького, а з березня 1939-го — 
польсько-угорського кордону. Ро-
боту в пральні та на кухні вико-
нували спеціально найняті пра-
цівники. 
— Обсерваторія перестала фу-
нкціонувати через рік після ві-
дкриття, тобто тоді, коли Польщу 
у вересні 1939-го захопила гітле-
рівська Німеччина? 
— Так, Польщу окупували німці, 
а на Галичину прийшла радянська 
влада. Тоді ж найцінніші прилади 
господарям вдалося вивезти спо-
чатку в Угорщину, а потім через 
Відень — на батьківщину. Части-
на обладнання вже за німецької 
присутності в Україні потрапила 
до Львівського університету. Ре-
шту начиння, що можна було 
вкрасти, вкрали, все, що горіло, 
спалили горе-туристи. Я ще за 
перших відвідин застав споруду в 
досить пристойному вигляді — не 
було лише мідних листів, які 
вкривали дах.  
Та з кожним наступним роком 
колишня обсерваторія занепадає 
все більше і більше. 
— Без шансів на відродження? 
— Чому ж, шанси ще  
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залишаються. Вона так вдало і 
надійно закладена, що добре 
збереглися основні конструкції, 
на основі яких можна починати 
відновні роботи. 
— Але це, здогадуюся, нікому не 
потрібно. 
— Наприкінці 80-х років до мене 
звернувся відомий український 
письменник і великий ідеаліст, 
нині вже покійний, Олесь 
Бердник. Він тоді оголосив про 
створення Української Духовної 
Республіки і мав благородний 
задум організувати на цьому місці 
не науковий, а виховний центр 
для молоді. Він особисто прилітав 
туди гелікоптером й оглянув 
місцевість, а потім захоплено 
говорив про те, що в майбутньому 
центрі, на горі Піп Іван, 
збиратимуться діти з усіх куто-
чків України і, спостерігаючи за 
зорями, мріятимуть про ма-
ндрівки в далекі космічні світи. Я 
їздив до нього в Київ. Домо-
вилися, що починаємо підготовчі 
роботи. Ми з колегами зробили 
ретельні архітектурно-археологі-
чні обміри об'єкту, але до вигото-
влення проектної документації 
справа не дійшла. Невдовзі пи-
сьменник зателефонував мені і 
сказав: "Пане Соколовський, на 
жаль, роботи доведеться припи-
нити — не можу знайти кошти". 

— Після Олеся Бердника більше 
ніхто не виявляв інтересу до 
колишньої обсерваторії? 
— Нею цікавляться поляки, і 
набагато активніше, ніж українці. 
Якби цей надзвичайно оригіна-
льний об'єкт знаходився на їхній 
території, то, не маю жодного 
сумніву, вони вже давно з 
користю для себе дали б йому 
раду. 
— Для заохочення туристів? 
— Можна розглядати кілька 
варіантів. Перший — обладнання 
метеостанції, яка давала б дуже 
точні дані про погоду. Це уні-
кальне місце для спостережень, 
бо всі циклони і буревії, що 
насуваються із Західної Європи, 
впираються в південний бік 
Чорногірського хребта. Друга 
пропозиція — створення прести-
жного туристичного осередку. 
Підкорювачі Говерли після пере-
бування на її маківці могли б 
продовжити мандрівку, близько 
восьми кілометрів, досить зру-
чним маршрутом до вершини По-
па Івана. Там, у відновленому 
приміщенні обсерваторії, їм пода-
ли б філіжанку кави, запропону-
вали відпочинок. Потім бажаючі 
або спустилися б на Бистрець, або 
йшли на полонину Веснярка, до 
унікального гірського озера Марі-
чейка, розташованого на висоті 
1510 метрів. Можна обидва 

варіанти поєднати чи придумати 
ще щось цікавіше. 
— Які роботи необхідно провести 
в першу чергу, аби не втратити 
споруду остаточно? 
— Передусім треба мати дозвіл, 
оскільки це — територія Карпа-
тського природного національ-
ного парку. Потім накрити її 
дахом і приставити сторожа. Сті-
ни там дуже міцні, бо стоять на 
скельних породах. Затим уже 
переходити до внутрішніх робіт, 
установки локального опалення 
тощо. Варто взятися і за під'їзну 
дорогу. На вершині я бачив сліди 
джипових коліс, то так звані 
«круті» забавляються: беруть із 
собою бензопилу, сокиру та ло-
пату — і вперед з вітерцем. 
Інструмент потрібен, аби розчи-
стити можливі завали. 
— Невже нікому в нашій державі 
справді немає діла до споруди, 
яка, мабуть, мала б охоронятися 
державою? 
— На ній, згідно з діючим 
законодавством, має висіти табли-
чка з написом "Пам'ятка архіте-
ктури". Охороняється державою. 
Пошкодження карається законом. 
Однак ніякою держа-вою вона не 
охороняється і ніякими законами 
не карається, немає і самої та-
блички. Зате є руїна — пам'ятник 
нашій законсервованій байдужо-
сті, якщо не сказати різкіше.  

 

     

Статтю надано 
за згодою З. 
Соколовського 
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07. lipnja 2005. 
EU i Ukrajina potpisali su Galileov te avijacijski sporazum 
 

 

Bruxelles, Belgija (UPI) – Pregovori 
oko pristupanja Ukrajine u Europski 
satelitski radionavigacijski program na-
pokon su dobili svoj konačan rezultat. 
Dogovor je pokrenut u Kijevu zaslugom 
Francoisa Lamoureuxa, direktora za 

energiju i transport u 
Eu-ropskoj Komisiji i 
Oleha Shamshula, zam-
jenika ministra vanjskih 
poslova Ukrajine. Tako-
đer je potaknut i dogo-
vor između EU i Ukrajine 
na područiju civilne avi-
jacije. Sporazum će 
omogućiti svakom Euro-
pljaninu zračni pristup iz 
EU na ukrajinsko tržište, 
te će ujedno biti moguće 
stvoriti zajedničko avija-
cijsko područje EU i 
Ukrajine. Inicirani Galile-
ov sporazum podrazu-
mijeva suradnju i zajed-

ničke akcije na po-dručju satelitske 
navigacije u velikom broju sektora u 
znanosti i tehnologiji, industrijskoj 
proizvodnji, servisnom i tržišnom raz-
voju, a ujedno i samoj standardizaciji. 
Ovaj sporazum također predstavlja prvi 

korak u daljnjem pro-širivanju 
svemirske tehonologije te EGNOS-a 
(European Geostationary Navigation 
Overlay Service) prema Ukrajini i 
njihovoj međusobnoj suradnji. Ukrajina 
je jedna od osam zemalja sa visoko 
razvijenom svemirskom tehnolo-gijom, 
koja je vrlo značajna za GNSS (Global 
Navigation Satellite System) ili u 
prijevodu Globalni navigacijski satelitski 
sustav. Ukrajinska svemirska industrija 
je jedna od vodećih u svijetu gdje se 
proizvode potrebne GNSS komponente 
vrlo visoke kvalitete i dizajna. Galileov 
sporazum potvrđuje daljnju suradnju 
EU i Ukrajine, a Ukrajina je treća zemlja 
u svijetu, nakon Kine i Izraela koja je 
pristupila Galileovu programu. S nekim 
zemljama, poput Indije, Kanade  i 
Australije, pregovori su još u tijeku. 

 
Preveo i obradio: Sergej Burda

 

10. travanj 2005. 
Ruslana – prvi UNICEF-ov Nacionalni Ambasador u Ukrajini 
 

 

 
opularna ukrajinska pjevačica Ru-
slana, inače pobjednica prošlogodi-

šnjeg 49-og Eurosonga postala je 
Nacio-nalni ambasador Ujedinjenih 
naroda za dječji fond (UNICEF), vodeće 
svjetske organizacije za pomoć djeci, 
izjavio je predstavnik UNICEF-a u 
Ukrajini Jeremy Hartley. Ruslana se 
priključila velikoj eliti filmskih, 
glazbenih, sportskih i drugih zvijezda, 
koji godinama kroz raznolike akcije 
pomažu UNICEF-u. Ruslana se već i 
prije istakla svojim demokratskim i 
socijalnim stavovima, te je prije svega 
pokazala svoje domoljublje i ljubav 
prema svome narodu. Njezina nova 
uloga je zastupanje interesa svakog 

djeteta u Ukrajini, 
čuvanje njihovog 
zdravlja, dostojans-
tva i razvoja. Pred-
stavljat će UNICEF u 
svojoj zemlji, te joj 
vjerojatno neće po-
nestati podrške. Nje-
zin interes da pomo-
gne djeci olakšat će 
joj posao, kako bi se 
svako dijete što 
uspješnije razvilo u 
normalnu i zdravu 
osobu. 
Ukrajina je, nažalost, 
jedna od zemalja 
koja u velikoj mjeri 

ima problema sa širenjem neizlječive 
opasne bolesti AIDS. Procjenjuje se da 
je oko 300 000 ukrajinskih građana 
zaraženo virusom HIV-a, a čak 11% 
populacije čine djeca. "Prije nekih 50 
godina UNICEF je postao prva globalna 
organizacija koja je pozivala poznate 
ličnosti na suradnju, a poznati zabavljač 
Danny Kaye bio je prvi dobrovoljni 
ambasador UNICEF-a", izja-vio je 
Jeremy Hartley, predstavnik UNI-CEF-a 
u Ukrajini. Od tada poznate zvijezde se 
javljaju kako bi bile glas one djece koja 
se ˝ne mogu obratiti svijetu˝. Ruslana 
se pridružila mnogim poznatim 
osobama poput Audrey Hepburn, 
Harrya Belafontea, Rogera Moorea, 
Petera Ustinova, Vanesse Redgrave, 

Jessice Lange, Mie Farrow, Georga 
Harissona i Robbia Williamsa. "Ruslana 
se pridružila ovom humanom pozivu iz 
svojeg suosjećanja u rješavanju glo-
balnih problema i preuzela ovu funkciju 
kao društvenu obvezu svih građana da 
brinu o djeci diljem svijeta", kaže 
Jeremy Hartley. Ruslana se već prije 
izkazala u svom dobrotvornom radu 
javnim istupima i govorima u Eu-
ropskom parlamentu i drugim zna-
čajnim institucijama.  
Već gotovo 60 godina UNICEF je vodeća 
organizacija za djecu, koja djeluje u 
158 zemalja svijeta kako bi pomogao 
djeci da što uspješnije odrastu. UNICEF 
podržava zdrav život, kako tijelom tako 
i duhom. Promovira i vrši kvalitetniju 
edukaciju za djevojke i dječake, te ih 
štiti od nasilja, eksploatacije, svakakvih 
oblika ponižavanja i naravno od AIDS-
a. UNICEF je osnovan od strane 
dobrovljnih individual-laca, poslovnih 
ljudi, organizacija i Vlada. 
 

Preveo i obradio: Sergej Burda 
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МИХАЙЛО МИХАЛ КОВАЧ 
(Шид, 27. 10. 1909 - Нови Сад, 17. 06. 2005) 

"Цо ше баржей приблїжуєм ґу нєминовному краю 
мойо думки нєпреривно на початки ше врацаю.. " 

Михал Ковач, Лазарет, Шид, 1997. 
 

У културним и просвитним живоце 
Руснацох Михайло Михал Ковач 
забера єдно од найвизначнєйших 
местох. Народзени є 27. октобра 
1909. року у Шидзе (Срим, АП 
Войводина, Република Сербия) дзе 
закончел основну и гражданску, а у 
Крижевцох учительску школу. Як 
учитель, службовал у Бапскей, Ма-
ркушици, Руским Керестуре, Малим 
Идьошу, Привиней Глави и у Бикичу 
дзе 1941. року основал (вєдно зоз жи-
телями вибудовал) руску школу и 
бул ту учитель по 1952. рок. Потим 
робел у Новим Садзе дзе и там як и 
других штредкох просвищовал на-
род. 
Михал Ковач руски писатель зоз 
найвецей кнїжками писньох, припо-

ведкох, театралних фалатох (драмох) 
у нашим народзе. Леґендарни є на-
родни учитель, новинар и литерату-
рни творитель хторого позна такпо-
весц кажде руске дзецко, кажди 
образовани Руснак. Ковач зохабел 
глїбоки шлїд у литератури за 
наймладших. Ище як секретар 
Руского народного просвитного 
дружтва (РНПД) у Руским Ке-
рестуре, 1936. року порушал вихо-
дзенє и бул перши редактор дзе-
цинского часопису "Наша заградка". 
Обявел вельке число стихох и при-
поведки за дзеци у хторих ше ґу нїм 
обраца зоз вельку любову и почито-
ваньом. Кажде дзецко зна даєдну 
його писньочку напамят, аж и теди 
кед нє зна же то його писня. Вон и 
сам гварел же найвецей трима до 
того цо написал за дзеци бо зна же 
дзецко цо научи тото будзе ношиц у 
себе найдлужей - цали живот. Видати 
му кнїжки за дзеци: Дзецински швет 
(1971), Перши радосци (1977), Яни 
мальовани (1978), Писнї дїда 
заградара (1979). 
Як писатель, явя ше у "Руских 
новинох" 1927. року зоз приповедку 

"Атаманов син", а перша писня "О 
єдному дїдови" друкована му у 
календаре за 1936. рок. Написал 
вецей театрални фалати, медзи хто-
рима Янкова женїдба, Суд правди, 
На швитаню, Ораче и други. Його 
твори виходзели у "Руским слове", 
"Шветлосци", "Заградки", календа-
рох, "STUDIA RUTHENICI" итд., а як 
писатель-педаґоґ обявел и вецей 
школски учебнїки. Заступени є у ве-
лїх часописох и антолоґийох. Його 
дїла прекладани на сербски, укра-
їнски, мадярски, словацки, румунски 
и есперанто. 
Михалови Ковачови як визначному 
културному творительови и писате-
льови  пошвецени наукови сход на 
Филозофским факултету у Новим 
Садзе, под назву Литературне дїло 
Михайла Ковача, 1988. року. Роботи 
зоз сходу обявени у першим чишле 
"STUDIA RUTHENICI" Дружтва за 
руски язик, литературу и културу у 
Нови Садзе 1988-1989. року. 
Поховани  є 20. юния 2005. року на 
Городским теметове у Новим Садзе. 

И. П. 

 
100-рiччя вiд дня нарoджeння  свящeника 
o. СTEПАНА  МАTУСА 
 

арoдився Стeпан Матус 4 листo-
пада 1905 рoку в Лапшинi, в 

Галичинi (частина захiднoї України). 
Навчався в Дeржавнiй гiмназiї в 
Бeрeжанах з 1919 р. дo 1926 р. 
Грeкoкатплицьку Бoгoслoвську ака-
дeмiю закiнчив у 1930 рoцi. Свящe-
ницьi свячeння вiдбулися 28 чeрвня 
1931 рoку у Львoвi, а святитeлeм був 
кир Iван Бучкo. 
Приїхавши дo Югoславiї, o. Матус 
був, насампeрeд, сoтрудмикoм (з 28 
вeрeсня 1931 р. дo 1 сeрпня 1932р.) 
на парoхiї у Куцурi (Бачка). Вiдтак 
наймeнoванo йoгo завiдатeлeм пара-
фiї у Липиницi (Бoсня), дe й службу-

вав дo 8 
липня 

1942 рoку. 
Пoтiм 

пeрeйшoв 
дo Лiшнi 
(Бoсн), дe 
завiдував 
парафiєю 

дo 11 жo-
втня 1951 
рoку, пiсля 
чoгo був 

нoмiнoваний душпастирeм у Канiжi. 
З Канiжа 1. жoвтня 1968. рoку 
пeрeїхав дo Липoвлян. Працюючи в 

Липoвлянах, майжe вeсь час хвoрiв. 
Заступав o. Стeпана o. Йoаким 
Гeрбут. 
 Пoмeр o. Стeпан Матус в Липoвля-
нах 6 жoвтня 1969 рoку, а пoхoваний 
бiля o. Бoгдана Мизя. Цьoгo рoку 
випoвнюється 100-рiччя вiд дня 
нарoджeння українськoгo свящeника- 
eмiгранта грeкoкатoлицькoї вiри o. 
Стeпана Матуса.  
Люди пам’ятають o. Стeпана, насам-
пeрeд, як дoбру людину, вiдданoгo 
свящeника та справжньoгo i щирoгo 
українця.  
Сoтвoри йoму, Гoспади, вiчную 
пам’ять!

Н 
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14 СПОРТСКИ БАВИСКА ЯШИ БАКОВА - ТУРНИР У МАЛИМ ФОДБАЛУ ЗА ВЕТЕРАНОХ 
 

 
 

 
од покровительством Вуко-
варско – сримскей жупаниї и 

формално у орґанизациї Ради ру-
скей националней мепшини 
Општини Боґдановци з нагоди 
Дня державносци  РГ 25. юния у 
Вуковаре отримани медзинародни  
турнир у малим фодбалу за ве-
теранох 14. спортских бавискох 
Яши Бакова. На  турниру хтори  
отримани на терену за мали спо-
рти ФК “Вутекс - Злога Осиґуранє 
Заґреб”,  дзе прави домашнї  у 
ствари були нєформална ґрупа 
гражданох длугорочних спор-
тских роботнїкох хтори концом 
фебруара того року буквално ви-
руцени зоз управи ФК “Петро-
вци”, наступели  4 екипи, и то по 
два   з Бачки ( Нове Орахово и Ру-
ски Керестур) и зоз Сриму (Ми-
клошевци  и Петровци). Бавел ка-
жде процив каждого , а вецей ука-
зали и лєпше бавели Бачванє та 
заслужно завжали два перши ме-
ста. Случело ше при вицагованю 
парох на початку турнира же о 
пласману за треце односно перше 
место одлучовали медзисобни 
стретнуца  у остатнїм колу цо  до-

принєсло возбудлївосци и интере-
сантносци по сам конєц и випадло 
як найправеднєйше розришенє ту-
рнира . Так у змаганю за треце ме-
сто, у “сримским дербию”, Ми-
клошевчанє заслужено победзели 
старших и вистатших Петро-
вчаньох зоз 6 : 4, а у найквалите-
тнєйшим змаганю на турниру 
Ораховчанє зоз минималну поби-
ду од 1:0 над Керестурцами осво-
єли перше место. Цали турнир 
прешол у правей спортскей атмо-
сфери чому допринєсли и  сиґу-
рни судийове Дьордє Кошутич 
зоз Петровцох, хтори судзел пейц,  
и Янко Хома з Р. Керестура хтори 
судзел лєм “сримски дерби”. 
Учаснїки турнира мали цалком 
нєплановано, нагоду припатрац 
ше на акробациї з авионами  цо их 
пилоти Горватского воєного во-
здухоплївства  виводзели у скло-
пу преслави  покладаня пришаги 
нових официрох ГВ, хтора  того 
дня отримана у вуковарскей ка-
сарнї, хтора ше находзи блїзко 
при спомнутим спортским обє-
кту.  

На заєднїцкей вечери хтора отри-
мана у Ловарским доме у Петро-
вцох Андрия Яґрич, подначальнїк 
Општини Боґдановци подзелєл 
шицким екипом припознаня, а 
побиднїком зоз Орахова и златни 
металиї Спортских бавискох. Зоз 
нїма наградзени и двоме по 
статистики найлєпши поєдинци. 
Заслужели их Дюра Хома зоз 
керестурского “Русина” хтори зоз 
пейцома датима ґолами бул 
найлєпши ґолґетер на турниру и 
Арпад Тари зоз побиднїцкей еки-
пи як найуспишнєйши ґолман. 
Швицацу металию вшелїяк заслу-
жели и орґанизаторе хтори и у 
скромних условийох зробели 
шицко же би турнир од початку 
по конєц бул на високим уровню 
цо потвердзели и задовольни 
госци, а од Ораховчаньох як знак 
подзековносци, окрем пригодного 
дарунку, достали и поволанку же 
би обовязно нарок пришли на 
преславу 60 – тей рочнїци пресе-
лєня Руснацох  з Руского Кере-
стура до того места. 

З. Е.  
    

 

П 

РЕЗУЛТАТИ: 
  
1 КОЛО: Петровци – КУД “П. Кузмяк” 
(Н. Орахово) 2 :3 (0 : 0) ,   
Ф.К.”Русин” (Р. Керестур) – Ф. К. 
“Русин” (Миклошевци) 4 : 1 (1 : 0);  
2 КОЛО: Ф.К. “Русин” (РК) – Петровци 9 
: 1 (6 : 0) ,  
КУД “П. Кузмяк” ( Н. Орахово)- ФК 
“Русин” 3 : 1 (0 : 0) ;  
3 КОЛО: ФК “Русин” (Миклошевци) – 
Петровци 6 : 4 (3 : 2) ,  
КУД “П. Кузмяк”(Н. Орахово) – ФК 
“Русин“(Р. Керестур) 1 : 0 (0 : 0).  

ТАБЛЇЧКА: 
 
1. КУД “Петро Кузмяк“ (Нове Орахов) 9 боди, 
(Тари, Малацко 3 ґоли, Фейди, Гайдук 4, Ґовля 1, 
Калмар, Бодор, Рада, Хомоя);  
2. ФК “Русин” ( Р. Керестур) 6 боди  (В. Будински, 
Бодваї 1, Штранґар, Ж. Будински 2, Ґовля 1, Дю. 
Хома 5, Я. Хома, Гербут 2, Боднар, Медєши 2); 
3. ФК “Русин” (Миклошевци) 3 боди (Папуґа, 
Сабадош, Гайдук 1, Павлин, Чордаш, Т. Мудри 3, 
В. Мудри 2, Свалина 1, Ждиняк 1, М. Мудри, Пап)  
4. Петровци 0 боди (Яр. Мудри. Миланович 1, 
Мазур 1, Вовк, Ерделї, Т. Мудри 3, Лесковац, Ю. 
Мудри, Дрча 1, Заґрецки 1, Я. Мудри).  

ОРАХОВЧАНЄ ЗАСЛУЖЕНО ПЕРШИ 
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ШАХ ШЕ ВРАЦЕЛ НА “ДЗВОН” И ДО ПЕТРОВЦОХ 

МЕДЗИНАРОДНЕ А БРАТСКЕ ЗА НОВИ ПОЧАТОК 
Репрезентация Союзу Русинох и Українцох РГ - Репрезентация Руснацох 
Войводини  2:14 (2:6;0:8) 
 

обота 21. мая 2005.р. 
пре вецей причини 

останє записана у историї пе-
тровского шаху як єден з 
найзначнєйших датумох. Того 
дня пополадню после 15 – 
рочней прерви знова одбавене 
шаховске змаганє и то такой 
медзинародного характеру ко-
тре перше таке у валалє бога-
тей шаховскей прешлосци. З 
нїм ше шах врацел  и до про-
грами „Петровского дзвону”, а 
до валалу сцигла и найсуча-
снєйша шаховска опрема, ґар-
нитури и диґитални годзинки, 
та так витворени и основни предусловия за обновйованє 
роботи клуба по хторим Петровци були познати на 
ширших шаховских просторох.  

За врацанє „древного 
бависка” там дзе му 
и место, до Петро-
вцох, хтори ище 
1975. року мали 
екипу котра ше як 
перша  з валалу  пла-
совала медзи сами 
городски клуби до 
Першей лиґи Сла-
вониї и Баранї, ви-
бране и одвитуюце 
змаганє. По перши 
раз зишли ше екипно 
Руснаци и Українци 

з обидвох бокох Дунаю 
односно, условно пове-
дзено, репрезетациї нашо-
го Союзу и бачванских 
Руснацох, одмерац моци 
за таблу на 64 польох, а 
насампредз ше зишли 
обновиц стари и запро-
вадзиц нови вязи и 
приятельства. За нашу ре-
презентацию бавели бавя-
че зоз Риєки, Новскей, 
Заґребу, Вуковару, Боро-
вого населєня, Винковцох 
и Петровцох, а за госцу-
юцу наступели шахисти 

зоз Руского Керестура, Нового Саду, Коцура и Кули, 
обидва пре обєктивеи причини у дакус ослабених 
составох . 

У стретнуцу хторе одбавене двокружно на 8 таблох, 
побиднїк ше знал и скорей його початку  бо бавяче зоз 
Бачкей вельо моцнєйши и шицки су  у змагательним по-
гону за розлику од наших шахистох медзи хторима ше 
лєм Зоран Лїкар активно змага. Праве вон и долу под-
писани єдини по раз победзели  и то у першим кругу.  

По законченю змаганя Славко Бурда, предсидаталь 
Союзу Русинох и Українцох РГ  подзелєл даскельо по-
дзекованя заслужним за його отримованє, а шицким бавя-
чом и судийови подаровал на памятку пригодни сувенири 
„Петровского дзвону”. 

З. Ерделї 

 

С 

Резултати: 
 
Перши  круг: 
З. Лїкар ( м  ) – Бала (мк) 1:0;Гаргай (II) –  Лазор 
(мк) 0:1; Киш ( I I ) – Канюх ( мк ) 0:1; 
Пушкаш (II) – Кучмаш ( мк ) 0 : 1;  С. Лїкар ( II ) – 
Сабадош ( мк ) 0 : 1;Винтоняк (I ) – Джуджар (I) 0:1; 
Ерделї (II)  – Пап – Дюранїн (II) 1:0;Бурда – Медєши 
(II) 0:1 
 
Други круг : 
З. Лїкар – Бала 0:1; Гаргай – Лазор 0:1; Ерделї – 
Кучмаш 0:1; Киш – Канюх  0:1; С. Лїкар – Сабадош 
0:1; Винтоняк – Джуджар 0:1; Пушкаш – Пап- 
Дюранїн 0:1; Крамер – Медєши 0:1 

Дзекуюци Якимови Пушкашови, 
Петровчаньови хтори длугши час жиє у 
Новскей, и його вельким и заслуженим угляду 
у шаховских кругох (и нє лєм у нїх) вецей 
подприємства  з того варошу видвоєли пенєжи 
за купованє  осем комплетох опреми за 
обнавянє роботи петровского шаховского 
клуба.  
Медзинародни шаховски судия Милутин 
Лукич зоз Борова, хтори водзел тото змаганє, 
подаровал 2 диґитални шаховски годзинки, а 
його колеґа Микола Кучмаш з Нового Саду 
придал домашнїм комплет найновшей

Микола Кучмаш, 
єдини Руснак хтори бул судия аж на трох 
Олимпиядох, судзел и участвовал на велїх 
турнирох и змаганьох у жеми и швеце, а велїм 
бул и орґанизатор, по законченю турнира мал 
лєм слова хвали за идею о таким стретнуцу и 
за єй реализацию. 
„Чкода же до такого стретнуца нє пришло и 
скорей, було ту и оправдани причини и 
обєктивни почежкосци за його отримованє, алє 
у будучносци би таки змаганя требали постац 
цо частейши, голєм раз рочнє “– гварел 
Кучмаш и пожадал Петровчаньом же би цо 
скорей мал добре орґанизовани и успишни 
клуб як и дакеди.  



ЧЕРВЕНАЧЕРВЕНА РУЖА 2005РУЖА 2005

Шах на Петровски дзвону-у першим планє Яким Пушкаш зоз
Новскей

Д. Крамер, наймладши учашнїк шаховского турниру у
Петровцох

Дзецинска ма цнифеста я “Червене пупче“

КУД “Тарас Шев оченк “ Дюрдьов Д Р н хружтво ус ацо зоз Суботици

Дзивоцка ш кпивац а ґрупа - Руске култур он -
просвитне дружтво зоз Нового Саду

ФОТОВИ КА ЗСТ ОЗ РУСКОГО КЕРЕСТУРА

44. Фестивал култури Руснацох и Українцох Сербиї и

Чарней Гори отримани од 1- 3. юлий у Руским Керестуре
У склопу
Фестивала пияток
отворена
подобова вистава
“Колония Няради
2004” и отримана
дзецинс ак
манифестация
“Червене пупче“.
Всоботу отрмана
“Червена ружа“,
зма єган за
найкрасши глас,
програма по
котрей цали
фестивал достал
мено и “Яшови на
памятку“,
програма з нагоди
70-рочнїци од
народзеня
композитора
Якима Сивча.
Внєдзелю
отримани
“Шветочни
концерт“, дзе
вжали учасц
фоклорни и
шпивацки ґрупи.






