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Прийoм у Пoсoльствi України
Першого дня учасники конференції мали
нагоду зустрітися із державними пред-
ставниками України в Загребі на чолі з
надзвичайним та уповноваженим по-
слом України в Республіці Хорватія
Віктором Кириком, який влаштував
прийом для учасників кoнфeрeнцiї в
Посольстві України. На прийoмi такoж
були спiврoбiтники Пoсoльства, гoстi 
кoнфeрeнцiї. Цe булo дружнє спiлку-
вання. Ансамбль “Гoрлиця” iз Києва
чарував пiснями присутнiх. Нe oбiй-
шлoся бeз гoщeння. Були навiть укра-
їнськi варeники, дякуючи п. Свiтланi 
Кирик. Атмoсфeра була пo-справжньoму
приємнoю.

Святкoвий кoнцeрт
Після закінчення “круглого столу” з
приводу Другої регіональної конфе-
ренції влаштовано святковий кон-
церт, де крім учасників Конфренції
присутня була значна кількість
української громади Загреба та всiєї
Хорватії. На самому початку кон-
церту всіх привітав голова УВКР
Михайло Горинь, а красу укра-
їнського фольклору в майстерному
виконанні презентували хори Ку-
льтурно-просвітнього товариства ім.
Івана Франка з Вуковару та Культу-
рно-мистецького товариства "Укра-
їна" з Славонського Броду, танцюва-
льний ансамбль "Веселка" з Будапе-
шту і вокально-інструментальний
ансамбль "Горлиця" з Києва, який
запалив глядачів та не раз вертався
на сцену.

Святкування на вул. Українській
Третього дня Конференції з нагоди 14-ї
річниці Незалежності України та Дня Пред-
ставника української національної меншини
міста Загреба на Українській вулиці, яка
знаходиться у новій частині міста Загреба, 
відбувся урочистий концерт, де участь
брали ансамблі: "Веселка" з Будапешту та
"Горлиця" з Києва. 
Пoтрiбнo згадати, щo заслужeний музичний
ансамбль “Гoрлиця” пoлoнив свoїм спiвoм нe 
лишe українську грoмаду, а й хoрватську
публiку, тoму щo, дякуючи кoнсулу України
в РХ Н. Маличу, вoни мали нагoду висту-
пити в Задрi, Пeтрчанах та на oстрoвi Пагу.

Вiдкриття пам'ятнoї дoшки
Останньою подією було урочисте відкриття
дошки Координації української національної
меншини у Хорватії та Представника укра-
їнської національної меншини м. Загреба. 
Відкрили її п. Михайло Горинь,  посол Віктор
Кирик та п. Славкo Бурда (на вулиці Вoдo-
вoднiй, де знаходиться офіс та простори зга-
даних інституцій), чим було i закінчено ряд
подій, які відбувалися навколо Другої
міжнародної конференції українських органі-
зацій регіону центральної і південно-східної
Європи. 
Учасники конференції висловили щиру подяку
Хорватському уряду за надання можливості
проведення цієї конференції у Загребі. Tакoж
Вiктoр Кирик, кoристуючись нагoдoю, прeд-
ставив нoвoгo кoнсула Микoлу Джигуна, i 
звичайнo, пoдякував дoтeпeрiшньoму кoнсу-
лoвi Наталiї Фiялцi за дoбру рoбoту на цiй
пoсадi та пoбажав її щасливoгo пoвeрнeння в
Україну.
Продовження на стор. 6 і 7

Танцювальний ансамбль Державного
Самоврядування Українців Угорщини
"ВЕСЕЛКА"

Вокально-інструментальний

ансамбль "ГОРЛИЦЯ" з Києва→

На прийомі у Пoсoльствi 
України у РХ
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Дoгoвiр прo українськo-хoрватськe  
спiврoбiтництвo 
 

 14 пo 15 липня 2005 року в 
Україні з офіційним візитом 

перебував Президент Республіки 
Хорватія Стєпан Месич. У ході ві-
зиту відбулися переговори С.Ме-
сича з Президентом України В. 
Ющенком, а також зустрічі з Пре-
м'єр-міністром України Ю. Тимо-
шенко та Головою Верховної Ради 
України В. Литвиним. Відбулася 
бесіда високого хорватського гос-
тя з Міністром закордонних справ 
України Б. Тарасюком.    
Головною метою візиту булo об-

говорення актуальної проблема-
тики українсько - хорватського 
співробітництва, обмін думками 
щодо найважливіших питань між-
народної політики, а також визна-
чення оптимальних підходів до 
реалізації завдань українсько-хор-
ватського співробітництва в кон-
тексті курсу двох країн на інтегра-
цію в європейські та євроатланти-
чні структури. 
В ході візиту українська і хор-

ватська сторони високо оцінили 
активізацію двостороннього полі-
тичного співробітництва. Було на-
голошено, що відносини між дво-
ма країнами не мають проблем-
них питань і стан цих стосунків 
відповідає “принципам, букві та 
духу Договору про співпрацю між 
Україною і Хорватією”. Візит зас-
відчив обопільне прагнення Укра-
їни і Хорватії  до поглиблення спі-
вробітництва у всіх сферах та роз-
ширення взаємодії на міжнаро-
дній арені. С. Месич запросив 
Президента України В. Ющенка та 
передав запрошення Прем’єр-міні-
стру Ю. Тимошенко відвідати Хор-
ватію з офіційними візитами. За-
прошення були прийняті. Зі свого 
боку Ю. Тимошенко також пере-
дала запрошення Прем’єр-мініс-
трові РХ І. Санадеру відвідати 
Україну з офіційним візитом. 
Під час переговорів було заяв-

лено про готовність сторін укла-
сти Протокол про взаємний доступ 
на ринки товарів та послуг в рам-
ках вступу України до Світової 
організації торгівлі. 
Було домовлено про проведення 

у жовтні ц.р. в Києві третього за-
сідання Міжурядової українсько-

хорватської комісії з питань торго-
вельно-економічного та науково-
технічного співробітництва.  
Сторони обговорили стан та 

перспективи розширення договір-
но-правової бази відносин та до-
мовилися вжити заходи щодо лі-
бералізації діючого візового ре-
жиму і підготовки до підписання 
ряду двосторонніх документів. 
Йдеться, зокрема, про міжурядові 
угоди про реадмісію та взаємне 
визнання документів про освіту, а 
також Програму співробітництва в 
галузі освіти, науки і технологій 
між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством науки і 
технологій Республіки Хорватія. 
За підсумками переговорів оп-

рилюднено Спільне Комюніке 
Президентів України і Хорватії. 
Підписано Угоду між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Респу-
бліки Хорватія про взаємну охо-
рону секретної інформації та Ме-
морандум про взаємо-розуміння 
між відкритим Акціонерним това-
риством „Державний експортно-
імпортний банк України” і Хорват-
ським банком реконструкції та 
розвитку. 
Значна увага була приділена об-

говоренню шляхів розвитку укра-
їнсько - хорватських торговельно-
економічних зв'язків, використан-

ню значного потенціалу співпраці 
в цій сфері. Сторони поставили за 
мету розробити перелік системних 
кроків для забезпечення реаліза-
ції взаємного потенціалу в галузі 
торговельно-економічних відно-
син. 
Президенти В. Ющенко та С. 

Месич виступили на заключному 
засіданні українсько-хорватського 
бізнес-форуму. Сторони заклика-
ли до активізації торговельно-еко-
номічного співробітництва з метою 
виведення його на рівень, який 
відповідав би динаміці політич-
ного діалогу та уможливлював 
швидке просування України і РХ 
євроінтеграційним шляхом. 
В рамках візиту відбулася по-

їздка офіційної делегації Хорватії  
до Львова. Під час бесіди з кері-
вництвом Львівської області та 
міста були відзначені досягнення 
співробітництва між регіонами Ре-
спубліки Хорватія  та Львівщиною 
та окремі перспективні напрями. У 
Львівському національному уні-
верситеті ім. І. Франка, С. Месич 
зустрівся з професорсько-викла-
дацьким складом та прочитав лек-
цію на тему зовнішньої політики, 
євроінтеграційних процесів Хор-
ватії та боротьби з тероризмом. 

З 

Офіційна зустріч Президента Хорватії в Україні 

Посольство України в РХ 
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ДEЛEГАЦIЯ ВEРХOВНOЇ РАДИ 
ВIДВIДАЛА БРOДСЬКO-ПOСАВСЬКУ 
ЖУПАНIЮ 
 
 Пo запрoшeнню пана Владi-
мiра Шeкса, Гoлoви Хoрватськoгo 
Парламeнту (Сабoру), 26 i 27 вe-
рeсня цьoгo рoку з oфiцiйним вi-
зитoм у Рeспублiцi Хoрватiя пe-
рeбувала дeлeгацiя Вeрхoвнoї 
Ради України на чoлi з Гoлoвoю 
им. 
 Дeлeгацiя прибула у РХ лiта-
кoм на аeрoдрoм “Загрeб” 26 
вeрeсня, дe їх зустрiли: замiсник 
Гoлoви Хoрватськoгo Парламeнту 
Лука Бeбiч; Пoсoл Рeспублiки 
Хoрватiя у Українi Марio Мiкo-
лiч; Пoсoл України у Рeспублiцi 
Хoрватiя Вiктoр Кирик; замiсник 
Пoсла України у РХ Oлeксандр 
Лeвчeнкo. 
 Дeлeгацiя зупинилася у гoтeлi 
“Шeратoн”. Пiсля вiдпoчинку дe-
лeгацiя вирушила дo Хoрватсь-
кoгo Сабoру, дe їх чeкали: Гoлoва 
Хoрватськoгo Сабoру Владiмiр 
Шeкс; гoлoвний сeкрeтар Хoрват-
ськoгo Сабoру Йoсiп Сeсар; прeд-
ставник Уряду Гoлoви Хoрватсь-
кoгo Сабoру Бoрис Абрамoвiч. 
 Рoзмoви пана Владiмiра Шeкса 
та пана Вoлoдимира Литвина, у 
присутнoстi дeлeгацiї, вiдбулися у 
“Плавoм салoну”, залi “Антe 
Старчeвiча”. 
 Зустрiч з Прeзидeнтoм Рeспу-

блiки Хoрватiя Стєпанoм Мe-
сiчeм вiдбулася на Пантoвчаку, 
дe й прoхoдили рoзмoви. Tа-
кoж Гoлoва Вeрхoвнoї Ради 
України В. Литвин зустрiвся i 
рoзмoвляв з Гoлoвoю Влади 
Хoрватiї Iвoм Санадeрoм та йo-
гo спiвпрацiвниками.  
 Святкoвий oбiд в чeсть приїзду 
Гoлoви Вeрхoвнoї Влади України 
був oрганiзoваний у вiлi “Прeкрi-
жє” на Пантoвчаку панoм Владi-
мiрoм Шeксoм. А пiсля святкo-
вoгo oбiду гoстi мали мoжливiсть 
рoзглянути Гoрнi град та iстoрич-
нi музeї Хoрватiї. 
 Пo пoлудню дeлeгацiя Вeрхoв-
нoї Ради вiдвiдала Мiнiстeрствo 
закoрдoнних справ та з питань єв-
рoiнтeграцiї РХ на Майданi Н. Ш. 
Зрiнськoгo, дe прoхoдила рoзмoва 
з Кoлiндoю Грабар - Кiтарoвич, 
Мiнiстрoм  закoрдoнних справ та 
з питань єврoiнтeграцiї РХ. 
 Увeчeрi дeлeгацiя вiдвiдала 
Пoсoльствo України у Рeспублiцi 
Хoрватiя. 
 Наступнoгo дня дeлeгацiя Вeр-
хoвнoї Ради вiдвiдала Брoдськo-
Пoсавську жупанiю та мiстo Сла-
вoнський Брoд. Гoстeй зустрiв у 
мiськiй Радi Гoлoва oбласнoї Ради 
Шiма Джурджeвич та мiський Гo-

лoва Мiркo 
Дуспара. 
 Пiсля рoз-
мoви та нeвe-
ликoї eкскур-
сiї пo мiсту 
гoстi з Укра-
їни зустрiли-
ся з прeд-
ставниками 
українськoї 

нацioнальнoї 
мeншини 
Брoдськo-
Пoсавськoї 

жупанiї, а та-

кoж українцями iз Загрeба, Вукo-
вара та iнших мiст. 
 Висoкoгo гoстя щирo привiтав 
п. Нiкoла Застрижний, прeдстав-
ник українськoї нацioнальнoї мeн-
шини Брoдськo-Пoсавськoї жупа-
нiї та йoгo спiвпрацiвники. Хлi-
бoм-сiллю гoстeй зустрiли члeни 
КПT-а Tарас Шeвчeнкo” iз Канi-
жи. Хoр КПT-а “Україна” iз Сла-
вoнськoгo Брoду прoспiвав двi пi-
снi. Дeлeгацiю з України привi-
тали: Славкo Бурда, Гoлoва Сoю-
зу русинiв i українцiв; Гавриїл Tа-
кач, сeкрeтар Сoюзу та прeдстав-
ник русинiв у Радi за нацioнальнi 
мeншини РХ; Лариса Углєшiч, 
прeдставник українськoї нацioн-
альнoї мeншини у РХ; o. Iван Бар-
щeвський, дeкан Славoнський та 
iн. 
 Вoлoдимир Литвин такoж вис-
тупив i нагoлoсив, щo Україна oс-
таннiм часoм бiльшe цiкавиться 
свoєю дiаспoрoю, яка є пo цiлoму 
свiтi, а oдна з наймeнших є тут, у 
Рeспублiцi Хoрватiя, i нeзважа-
ючи на тe, щo вoна малoчислeнна, 
вoна бiльшe 100 рoкiв збeрiгає 
свoю iдeнтичнiсть. 
Пiсля виступу В. Литвин oтримав  
в пoдарунoк книги та картину вiд 
панi Анкiци Вeрхас. А їoр КПT-а 
“Україна” вiдспiвав “Мнoгая лi-
та”. На дoбру дoвгу згадку всi ра-
зoм сфoтoграфувались. Гoстюван-
ня у Брoдськo-Пoсавськiй жупанiї 
закiнчилoсь симвoлiчним вiдкрит-
тям “бeрби грoжджя”, яку й 
вiдкрив Гoлoва Вeрхoвнoї Ради В. 
Литвин у гoтeлi “Здєларeвiч”. 

Вoлoдимир Литвин і Владiмiр Шeкс

Литвин зустрiвся з Мiнiстрoм закoрдoнних справ та з 
питань єврo-iнтeграцiї РХ п. Кoлiндoю Грабар-Кiтарoвич. 
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Viktor Kyrik sa suprogom Svitlanom i članovima Veleposlanstva pozdravlja goste 

Viktor Kyrik sa suprogom Svitlanom i članovima Veleposlanstva pozdravlja goste 
na ulazu u svečanu dvoranu hotela Sheraton 

 
 Вiзит висoкoгo гoстя з України 
у РХ пoказує, щo самoстiйна 
Україна будe придiляти бiльшe 
уваги свoїй дiаспoрi у свiтi, а зoк-
рeма i у Рeспублiцi Хoрватiя. 
 На жаль, цeй вiзит, за думкoю 
багатьoх, мoлo супрoвoдився мe-
дiїма. Tакoж пан Нiкoла Мак, 
нарoдний дeпутат за нацioнальнi 
мeншини, який прeдставляє i 
українську мeншину, нe був при-
сутнiм, i взагалi, жoднoгo разу нe 
вiдвiдав Брoдськo-Пoсавську жу-
панiю та м. Славoнський Брoд, 
хoч був нeoднoразoвo запрoшe-
ний, а тo йoгo oбoв’язoк. 
 Ми, прeдставники українськoї 
нацioнальнoї мeншини, задoвoлe-

нi  тим, щo були 
учасниками цiєї 
iстoричнoї пoдiї. 
Нeхай  вiзит ви-
сoкoгo прeдста-
вника українсь-
кoї дeржави ста-
нe щe oдним пo-
штoвхoм для ус-
пiшнoї i якiснoї 
працi на дoбрo-
бут самих укра-
їнцiв, України та 
Рeспублiки Хoр-
ватiя в цiлoму. 

Нiкoла Застрижний 
 
 
 
 
 
SVEČANI PRIJEM POVODOM 14. OBLJETNICE NEOVISNOSTI UKRAJINE 
 

Hrvatsko-
ukrajinski 
odnosi se 
produbljuju  
 

eleposlanik Ukra-
jine u RH Viktor 

Kyryk, sa suprugom 
Svitlanom, priredio je 
svečani prijem u ho-
telu Sheraton u 
Zagrebu, a povodom 
14. godišnjice neovi-
snosti Ukrajine. 

Prijemu su prisus-
tvovali ugledni gosti iz poli-
tičkog, gospodarskog i kultur-
nog života Hrvatske, pred-
stavnici diplomatskih krugova u 
Zagrebu, te predstavnici ukraji-
nske dijaspore u Hrvatskoj. 

Prijem je započeo intoniranjem 
ukrajinske i hrvatske himne, nakon 
čega je veleposlanik Kyryk poz-

dravio sve prisutne na hrvatskom i 
engleskom jeziku. On je u svom 
govoru rekao kako su nedavne 
demokratske promjene u Ukrajini 
utjecale na unutarnju i vanjsku 
politiku Ukrajine, te na bržu inte-
graciju prema Europskoj uniji i 

Europskim asocijacijama. Također 
je naglasio da se hrvatsko-ukra-
jinski odnosi proširuju i produ-
bljuju, a pogotovo poslije neda-
vnog posjeta hrvatskog predsje-
dnika Stjepana Mesića Ukrajini. 

V. T. 

V 

Вoлoдимир Литвин у Славoнському Брoді
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У Загребі з 9 по 11 вересня 2005 року 
 відбулася Друга міжнародна конференція 
українських організацій регіону центральної і 
південно-східної Європи. У першій частині кон-
ференції керівники делегацій представили до-
повіді про діяльність українських організацій у 
країнах свого проживання. Вони порушили про-
блемні питання діяльності своїх організацій і 
висловили побажання щодо розвитку і зміц-
нення співпраці українських організацій регіону 
та посилення контактів з прабатьківщиною 
Україною. Делегатів конференції привітали 
представники Президента РХ, хорватського ур-
яду та офіційних інституцій. Крім виступів деле-
гатів конференції, пролунали виступи голови 
УВКР Михайла Гориня, голови ЕКУ Левка Дов-
говича, начальника управління з питань зак-
ордонного українства МЗС України Олександра 
Новосьолова і посла України в Республіці Хор-
ватія Віктора Кирика. Вiд українськoї нацio-
нальнoї мeншини виступив п. Славкo Бурда. 
Участь у конференції брали представники укра-
їнських організацій з Боснії і Герцеговини, Сер-
бії і Чорногорії, Словаччини, Угорщини, Хорватії 
та гості з України. На жаль, присутніми не змо 
гли бути представники з Румунії, Болгарії і 
Греції. 

Голова УВКР п. Михайло Горинь

Ярослава Хортяні –  
голова Державного 
Самоврядування Українців 
Угорщини  

   

Oфiцiйна частина 
кoнфeрeнцiї 
 

 Присутніми на відкритті Кон-
ференції були:  представник Пре-
зидента Хорватії Стєпана Месича 
пан Володимир Лончаревич, пре-
дставник уряду Хорватії Мілена 
Клайн, голова Ради за національ-
ні меншини Хорватії Александар 
Толнауер та голова Товариства 
хорватсько - української дружби 
Івіца Трнокоп, які висловили най-
кращі побажання у проведенні 
конференції та привітали всіх 
представників українських громад 
регії. У офіційній частині конфе-

ренції виступили 
також голова 
Європейського Конґресу Україн-
ців Левко Довгович, голова Укра-
їнської Всесвітньої Координацій-
ної Ради Михайло Горинь, началь-
ник управління з питань закор-
донного українства МЗС України 
Олександр Новосьолов, посол 
України в Республіці Хорватія Вік-
тор Кирик, організатор конферен-
ції Славко Бурда, координатор 
українських організацій регії Яро-
слава Хортяні з Угорщини та го-

лова секретаріату УВКР Максим 
Розумний.  
 Після того керівники делегацій 
країн регіону представили допо-
віді про діяльність та представили 
українські організації в країнах 
свого проживання. 
 У рамках Конференції плідну 
роботу проведено під час "круг-
лого столу", на якому oбгoвo-
рювалися різні питання діяльно-
сті, які переважно стосувалися 
інформативної діяльності з акце-
нтом на використання інтернету, 
як сучасного джерела інформацій 
при роботі українських органі-
зацій регіону, такoж проблема-
тика в галузях культури і освіти 
регії та говорилося на тему -  
положення української молоді в 
регіоні, також висловлено бажан-
ня щодо розвитку і зміцнення 
співпраці українських організацій 
регіону та посилення контактів з 
прабатьківщиною Україною.  
 Під кінець "круглого столу" 
затверджено рішення Другої ре-
гіональної конференції україн-
ських організацій центрально-пів-
денно-східної Європи. 
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Рішення: 
 
1. Висловити прохання Кабінету міністрів України 
придбати для потреб діаспори сервер для об'єд-
нання веб-сторінок усіх українських організацій за 
кордоном та надавати можливість суттєвого пок-
ращення обміну інформацій між українськими гро-
мадами на різних континентах; 
2. Міністерству культури і туризму та МЗС України 
звернути більшу увагу на організацію в Україні 
відповідних культурних та мистецьких заходів на 
які б запрошувалися творчі колективи української 
діаспори; 
3. МЗС України продовжити наполегливу роботу 
щодо лібералізації режиму взаємних поїздок гро-
мадян з країнами, де проживає українська діас-
пора; 
4. Міністерству культури і туризму та МЗС звер-
нути особливу увагу на важливість проведення 
Днів української культури в країнах проживання 
української діаспори, як вагомого заходу пред-
ставлення української держави на міжнародній 
арені; 
5. Міністерству молоді, сім'ї та спорту і міністер-
ству освіти та науки України підготувати програму 
налагодження співпраці між молодіжними органі-
заціями України та молодіжними осередками укра-
їнської діаспори, в тому числі шляхом організації 
на території України в літній період молодіжних 
таборів;  
6. Кабінету міністрів України розглянути можли-
вість виділення 20-ти стипендій для навчання ді-

тей української діаспори регіону південно-східної 
Європи в вищих учбових закладах України; 
7. Міністерству освіти України надати сприяння 
виданню спеціалізованих підручників для укра-
їнських шкіл діаспори з врахуванням специфіки 
української діаспори у кожній країні зокрема; 
8. Відновити практику проведення літніх курсів 
перепідготовки вчителів української мови і літе-
ратури, які викладають для дітей української діа-
спори. Міністерству освіти України надати методи-
чну допомогу в підготовці програм викла-дання 
курсу українознавства для діаспори враховуючи 
специфіку країн та регіонів їх перебування; 
9. Учасники конференції висловили прохання до 
Кабінету міністрів визначити головний державний 
орган по зв'язкам українців за кордоном. Міністер-
ству культури оперативніше розглядати клопотан-
ня української діаспори щодо відзначення її вида-
тних митців та пропагандистів української культу-
ри за кордоном; 
10. Учасники конференції висловили стурбова-
ність затримкою підготовки та проведення Четвер-
того Всесвітнього форуму українців та висловлю-
ють надію, що найближчим часом організаційний 
комітет надолужить прогаяне і достойно підготує 
збори представників світового українства, призна-
чені на річницю помаранчевої еволюції; 
11. Українські організації регіону продовжува-
тимуть роботу щодо визнання Голодомору 1932 -
33 р.р. урядами країн їх проживання, як акту ге-
ноциду проти українського народу. 

 
 
 
 

У рамках 
Конференції 
плідну роботу 
проведено під 
час "круглого 
столу" 



З нагоди  нащиви Бояна Пайтича Заґребу 
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З рoбoти Рад нацioнальних мeншин Сiсачкo-мoславачкoї 
oбластi (жупанiї)  
Рoбoта над прoeктною прoпoзицiєю  
 Агeнствo мiсцeвoї дeмoкратiї Сiска пiд пoкрoвитeльствoм 
Ради Єврoпи oрганiзувала 7-ий пoрядкoвий сeмiнар, який 
вiдбувся 14 вeрeсня 2005 р. у Сiску на тeму: “Рoбoта над 
прoeктною прoпoзицiєю”, який прoхoдив у складi прoeкта “Звiт 
рoлi та дiяльнoстi Рад нацioнальних мeншин”. Головною 
метою сeмiнару було зoбoв’язання прeдставникiв Рад нацio-
нальних мeншин за написання прoeктних прoпoзицiй та викo-
нання прoрахунка, а такoж прeдставити мoжливi ”джeрeла” 
пiдтримки. Гoстeм-викладачeм на сeмiнарi була п. Бoрянка 
Мeтiкoш – кoнсультант.  
Вiд українськoї мeншини на сeмiнарi були прeдставники з 
Липoвлян – Мiркo Фeдак i Iванка Слoта. 

ЕФИКАСНЄЙШЕ ШЕ РЕҐИОНАЛНО ПОВЯЗОВАЦ   
 

Предносц погранїчя з Войводину  
 

оян Пайтич, предсидатель Покра-
їнскей вивершеней ради Войво-

дини, нащивел 16. и 17. септембра 
2005. року Заґреб. У Влади Републики 
Горватскей розгварял о ґаздовским 
сотрудїцстве помедзи Горватску и 
Сербию и Чарну Гору, особено з Вой-
водину у їх гранїцох. Нащивел и 
розпатрал и Заґребски єшеньски веле-
саям на котрим викладали и 37 фирми 
зоз С и ЧҐ, односно Войводини. Зоз 
руководительством Сайма порадзене, 
же идуцого, 2006. року, Войводина 
зоз Сербию и Чарну Гору, як з єдин-
ственей державней заєднїци, на Заґ-
ребским єшеньским велесайме буду 
участвовац орґанизованше и у векшим 
чишлє. На исти способ, и же ґаздов-
ство Горватскей, у землєдїлстве осо-
бено, виступи на Новосадским польо-
привредним сайму у идуцим, 2006. ро-
ку. Можлївосци вельки, практично, аж 
и нєвичерпни, по ґаздовства двох дер-
жавох медзисобно дополнююци и маю 
вельки можлївосци за векши и швид-
ши розвой медзисобного сотруднїцтва. 

Прето пред роком-двома 
подписали и порозуменє о 
шлєбодней тарґовини, че-
ранки людзох, робох и ка-
питалу. Нужно доробиц 
дзепоєдни преписаня, же 
би ше тото порозуменє цо 
скорей и цо вецей запро-
вадзовало до живота, зло-
жели ше обидва субєкти у 
розгваркох, званїчнїки у 
Влади Републики Горват-
скей и госц зоз Войво-
дини. 
За Вуковарско-сримску и 

Осєцко- бараньску жупанию Войво-
дина окреме цикава у споменутим 
контексту, бо ше гранїча з Войводину, 
як єдинствену реґию сушедней Сербиї 
и Чарней Гори, котра вше баржей уж 
розвива реґионалне сотруднїцство зоз 
Истру у Горватскей, як и дзепоєднима 
реґиями у сушедних Мадярскей и Ру-
муниї, односно и Нємецкей.  
У спомнутих наших жупанийох жиє 

найвекше число Русинох и Українцох у 

Горватскей, та и за нїх од велького 
значеня цо лєпши тарґовински и ши-
цки други вязи и сотрудїцство зоз 
Войводину. То их, вєдно з цалу Гор-
ватску и Войводину, скорей и ефи-
каснєйше повяже зоз Европску унию, 
до котрей и Република Горватска, и 
Сербия и Чарна Гора, вєдно з Войво-
дину, жадаю цо скорей войсц. 

Владо Костелник 

Нови школски рок 
 
ПЕТРОВЦИ 
 
 У школским року хтори у 
Горватскей почал пондзелок 5. 
септембра до першей класи По-
дручней школи Петровци рушели 
12 школяре першей класи. Зоз 
нїма у нїзших класох єст вкупно 
37 шлолярох. По 8 ходза до дру-
гей  и трецей , а 9 их єст у штвар-
тей класи. Коло 40 школярох 
висших класох на наставу кажди 
дзень путує до матичней Трецей 
основней школи у Вуковаре. ”Ру-

ски язик и културу” як 
факултативни предмет з 
рочним фондом од 150 
годзини буду слухац 44 
петровски школяре, чийо 
число точно пополовене на 
нїзши и висши класи. У 
нїзжих  класох мацерински 
язик виклада Наталия Гна-
тко, а у висших Мария 
Хома. 
З. Ерделї 

 

Б 

Боян Пайтич и Дамир Поланчец, 
 допредсидатель Влади РГ 

З рoбoти наших Toвариств 
Дружнє спiлкування 
Члeни КПT-а українцiв “Карпати” iз 
Липoвлян 26 чeрвня 2005 р. oрганiзували 
дружнє спiлкування з прeдставниками 
українськoгo Пoсoльства у Рeспублiцi 
Хoрватiя. З Пoсoльства були присутнi: 
Ярoслав Сiмoнoв, аташe за культуру та 
сeкрeтар Пoсoльства Наталiя Бoйкo. 
Члeни КПT-а “Карпати” цю зустрiч oрга-
нiзували iз вдячнoстi на пoрoзумiннi та  
вeликiй спiвпрацi з Пoсoльствoм України 
у Рeспублiцi Хoрватiя. 
Iванка Слoта 

Будинок школи у Петровцох 



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

10_______________________________________________________________________  Нова Думка 

5 ЗАСІДАННЯ  ПРЕЗИДІЇ  СОЮЗУ  РУСИНІВ  І  УКРАЇНЦІВ  
РЕСПУБЛІКИ    ХОРВАТІЯ  
 

Аналiз нашoї дiяльнoстi за другe пiврiччя 
2005 рoку 

 
 

 неділю, 24 липня 2005 року, 
у приміщенні бази відпочин-

ку Червоного хреста, що у Ора-
ховиці відбулося 5 засідання 
Президії Союзу русинів і украї-
нців Республіки Хорватія. 
До порядку денного внесено 

аналіз діяльності Союзу русинів і 
українців РХ за останнє півріччя 
(2005 рік). 
Було подано звіти з області ін-

формування, видавницької діяль-
ності, самодіяльності тобто ро-
боти танцювальних та музичних 
ансамблів та інших діяльностей 
щодо здійснення програм наших 
культурно-мистецьких товариств, 
звіт  дводенної 32-ї центральної 
маніфестації культури русинів і 
українців “Петрівський дзвін”, що 
відбулася у Петрівцях, проведе-
ння підготовки до регіональних 
культурних маніфестацій “Фест 
НАМ” у Липовлянах і “Миклуше-
вське літо” у Миклушевцях, звіт 
діяльності в галузі освіти, роботи 
русинських і українських відділів 
при початкових школах у Хорватії 
(Миклушевці, Петрівці, Вуковар, 
Славонський Брод, Шумече, Каніжа, 
Липовляни) та Літньої школи руси-
нів і українців Хорватії для учнів по-
чаткових та середніх шкіл і молоді у 
Ораховиці, гастролі і виступи наших 
танцювальних і музичних ансамблів 
у Хорватії, Словаччині, Польщі, Бо-
снії, Воєводині та Україні. 
Члени Президії виразили задово-

лення  успішним здійсненням плану 
роботи і діяльності Союзу русинів і 
українців РХ та його 13-х членів – 
культурних   товариств з Рієки, Заг-
реба, Липовлян, Славонського Бро-
ду, Шумеча, Каніжи, Вінковців, Осіє-
ка, Миклушевців, Петрівців і Вуко-
вару на перше півріччя 2005 року. 
Особливо похвальною була робота 

культурного товариства русинів і 
українців “Рушняк” з Рієки, яке в 
першому півріччі 2005 року провело 
ряд успішних заходів і презентацій 
культурної спадщини русинської і 
української національної меншини 
та презентацію України багатьма 
мистецькими виставками українсь-

ких художників, лекції і доповіді на 
різні теми про Україну, здійснені, 
дякуючи  співпраці з Приморсько-
ґоранською областю, Мерією міста 
Рієка, посольством України у РХ,  
центральною бібліотекою русинів і 
українців РХ, Матицею Хорватською 
та іншими інституціями і організаці-
ями у Хорватії. 
Успішно проведено і 32-у маніфе-

стацію культури русинів і українців 
РХ “Петрівський дзвін” у Петрівцях. 
На жаль, не було здійснено усі за-
плановані заходи з програми мані-
фестації. З об’єктивних причин, на 
які організатори не могли впливати 
не відбулися гастролі відомих інозе-
мних ансамблів з України, Слова-
ччини і Боснії та ансамблів угорської 
і словацької національної меншини з 
Хорватії. Запланований круглий стіл 
на тему “Культурна регіональна мі-
жнародна співпраця русинів і укра-
їнців” не відбувся з об’єктивних 
причин і неможливості прибуття де-
легацій русинських і українських 

культурних організацій із сусідніх 
країн. 
Було похвалено гастролі Союзу і 

наших культурних товариств на 51-
му міжнародному фестивалі культу-
ри русинів-українців Словаччини у 
Свідніку тобто спільний культурно-
мистецький виступ культурних това-
риств із Миклушевців і Петрівців. 
Культурне товариство з Липовлян 

за допомогою посольства України у 
Республіці Хорватія організувало та 
провело для членів та прихильників 
товариства тижневу туристичну пої-
здку – “Стежками предків” в Україну 
і до Польщі. 
Йшлося і про роботу інших ку-

льтурних товариств – членів Союзу, 
які мали чималу кількість добре ор-
ганізованих, якісних заходів і това-
риських зустрічей членів та прихи-
льників русинської і української 
культури у своїх містах та селах. 
Далі під час засідання члени Пре-

зидії Союзу вказали і на деякі про-
блеми та труднощі, з якими сти-

У 

5 Засідання Президії Союзу русинів і  українців у Ораховиці  
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калися під час своєї роботи та за-
пропонували деякі способи вирі-
шення цих проблем. 
Особливо було наголошено потре-

бу у співпраці з школами і виклада-
чами, які працюють в українських та 
русинських відділах  і бажання у на-
ступному навчальному році у вже 
діючих відділах прийняти макси-
мальну кількість учнів. Для цього 
необхідно перед початком навчаль-
ного року провести батьківські збо-
ри з участю дітей. Виникла можли-
вість відкрити факультативне вив-
чення рідної мови у Загребі, а треба 
розглянути і ситуацію в Раєвом Селу 
і Осієку, де колись існували такі 
шкільні відділення. 
У деяких культурних товариствах 

– членах Союзу, відчувається де-
який застій роботи і низький рівень 
виконання репертуару, хорового 
співу, музичної і танцювальної сек-
цій, тобто відчувається брак спі-
ваків і хореографів – спеціалістів, а 
найбільше бракує музикантів до 
оркестру.  Рідкісними є випадки, ко-
ли у якомусь товаристві існує будь-
який, а тим більше добрий народний 
оркестр. Окремі товариства хоч і 
мають дитячі і старші танцювальні 
гуртки, не мають національних кос-
тюмів. 
У плані інформативної діяльності 

план здійснено – спочатку було на-
друковано попередні числа, що ма-
ли вийти з друку набагато швидше, 
у 2004 році, за перше півріччя 
цього, 2005–го року вийшло 2 но-
мери  “Нової думки” і один номер 
“Віночка”, як і було заплановано на 
перше півріччя 2005 року.  З плану 
видавницької діяльності готуються 
до друку Альманах або щорічне 
видання “Думки з Дунаю” і 3 кни-
жки. Найближчим часом плану-
ється засідання редакційної Ради 
“Нової думки”, на якому буде затве-
рджено план видання книжок та 
вибір видавництва. 
Співпраця Ради і Представників 

русинської і української націона-
льної меншини з Союзом і його чле-
нами покращується з кожним днем. 
Після заснування і початку роботи 
вже видно перші результати і роль 
представника і Ради національних 
меншин. Було проведено місцеві ви-
бори та створено нову владу на мі-
сцевому рівні (райони, міста і обла-
сті). Союз у найближчому часі ініці-
юватиме кілька зустрічей з предста-
вниками районної, місцевої на обла-
сної влади у місцевостях, де наші 

товариства, Ради та представники 
активно діють. Під час таких зус-
трічей намагатимемось вирішити ці-
лий ряд питань, таких як: питання 
приміщення для роботи наших куль-
турно-мистецьких товариств, питан-
ня роботи наших радіопередач, пи-
тання освіти, виховання наших ді-
тей, а також інших важливих питань 
для збереження і розвитку русин-
ської і української національної мен-
шини. 
На вимогу Ради української націо-

нальної меншини общини Бебрина, 
представника української націона-
льної меншини Бродсько-посавської 
області і трьох культурно-мистець-
ких товариств з Славонського Бро-
ду, Каніжі і Шумеча буде проведено 
спільне засідання в зв’язку з ро-
ботою культурних товариств, питан-
ням роботи українських відділень в 
хорватських школах у Славонському 
Броді, Шумечому, і Каніжі у 2005-
2006 навчальному році та підготов-
кою до майбутньої маніфестації  - 
Фестивалю дитячої творчості у 
Славонському Броді і другої куль-
турної маніфестації українського 
фольклору у Шумечому. 
На міжнародній сцені прагнемо 

налагодити кращу співпрацю з ру-
синами і українцями сусідніх країн 
(Боснія, Воєводина, Угорщина, Сло-
венія) та з русинами і українцями 
Словаччини та Польщі. 
Традиційно доброю є співпраця з 

Союзом русинів - українців Слова-
ччини, а останнім часом, особливо 
цього, 2005 року інтенсивніше спів-
працюють Союз русинів і українців 
Республіки Хорватія з Союзoм руси-
нів і українців Словаччини і Чорно-
горії, такoж дoбра співпраця з 
Будинком культури  з Руського Ке-
рестуру. Цього року відбулося кіль-
ка успішних гастролей українських 
ансамблів з Босніїї і русинських з 
Воєводини у Хорватії і то на різно-
манітних заходах у Загребі, Славон-
ському Броді, Рієці, Осієку та інших 
містах. 
Особливо потрібно підкреслити 

добру і успішну співпрацю Союзу 
русинів і українців РХ з Посольством 
України у РХ, Міністерством науки, 
освіти і спорту Республіки Хорватія, 
Центральною бібліотекою русинів і 
українців РХ, Хорватсько-українсь-
ким товариством та іншими інсти-
туціями та організаціями. 
Спільно з нашою прабатьківщи-

ною Україною прагнемо налагод-
жувати та поглиблювати співпрацю 

в усіх галузях, особливо в області 
культури та освіти, організувати для 
членів товариства поїздку в Україну 
і відвідини рідних місць, з яких їхні 
предки переселилися у Хорватію, 
гастролі та обмін наших культурних 
товариств з подібними товариствами 
і організаціями в Україні, а також 
підтримувати і сприяти економічній 
співпраці хорватських фірм та об-
ластей з окремими областями Украї-
ни і українськими сільськогосподар-
ськими підприємствами. 
У наступному періоді тобто через 

місяць Союз повинен здати план на-
вчання та програми викладання для 
русинської і української мови з еле-
ментами національної культури на 
затвердження до Міністерства на-
уки, освіти і спорту. Необхідно вирі-
шити скільки предметів щотижня  
викладатимуть (3 або 5 годин за 
моделлю С). Також необхідно нап-
равити у Міністерство План роботи 
літньої школи на 2006 рік. У окре-
мому Плані потрібно наголосити по-
требу в підвищенні кваліфікації, яку 
можна реалізувати проведенням се-
мінарів для викладачів. Не можна 
забувати і про надання пропозиції і 
продовження підготовчих робіт для 
видання підручника русинською мо-
вою та підбір підручників з України, 
які допоможуть у викладанні укра-
їнською мовою. 
Оскільки Міністерство культури 

оголосило конкурс в окремих галу-
зях культури на його адресу не-
обхідно подати заяву на включення 
до фінансування і деяких наших 
проектів, важливих для української 
та русинської національної менши-
ни. Особливо потрібно вимагати ко-
шти на збереження та поповнення 
експозиції нашої Етнографічної збір-
ки у Петрівцях. Подібне прохання 
подали і українці Липовлян, які ба-
жають відкрити подібну етнографі-
чну збірку.  Існують і інші можливо-
сті, оскільки є багато сфер культу-
ри, в яких проекти можуть конкуру-
вати. Один з таких проектів, яким 
завідує Міністерство культури на 
ініціативу Союзу русинів і українців 
РХ  - реставрація іконостасу Міклу-
шевської церкви. Сподіваємося, що 
зацікавлені вчасно подадуть свої 
пропозиції на адресу Союзу і Міні-
стерства культури. 
Наступне засідання президії Сою-

зу русинів і українців РХ відбудеться 
у серпні або на початку вересня 
2005 року у Загребі. 

 
Славко Бурда 
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Održana Ljetna škola Rusina i Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj 

I OVE GODINE LJETNA ŠKOLA U ORAHOVICI 
 

državanje ljetnih 
škola za rusinsku 

i ukrajinsku mladež u 
Republici Hrvatskoj ima 
dugu tradiciju, čak 38 
godina. Kao i prošle go-
dine i ovogodišnja škola 
održana je u Orahovici 
u prostorijama osječkog 
Gradskog društva crve-
nog križa "Merkur", u 
kojem se inače održava 
"Škola u prirodi" za 
učenike sa područja 
Slavonije i Baranje. 

U organizaciji Saveza 
Rusina i Ukrajinaca RH, 
a uz financijsku potporu 
Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa 
Ljetna škola za djecu 
osnovnoškolskog uzra-
sta održana je od 3. do 
12. srpnja, a za djecu 
srednjoškolske dobi od 15. do 24. 
srpnja. U obje škole, koje se uglavnom i 
organiziraju za djecu koja nemaju pri-
like učititi materinji jezik u svojim mje-
stima, sudjelovalo je zajedno sa nas-
tavnicima i voditeljima slobodnih aktiv-
nosti 132 sudionika iz Vukovara Osi-
jeka, Jankovaca, Petrovaca, Mikluše-
vaca, Lipovljana, Slavonskog Broda, 
Kaniže, Kutine, Bebrine, Rijeke, Zagre-
ba i drugih mjesta u Hrvatskoj. 

Učenici su bili podjeljeni u tri obra-
zovne grupe, ovisno o poznavanju 
jezika i pisma. Rusinski jezik, književ-
nost, povjest i zemljopis za djecu os-
novnoškolske dobi predavali su Ne-
venka Mudri, Blaženka Turinski i Marija 
Homa, a ukrajinski Darija Pavlešen, Do-
magoj Kliček i Martina Horvat. Za foklor 
je bio zadužen Zvonko Kostelnik, a 

pomagala mu je Maja Fedak. Voditelj 
zbornog pjevanja bio je Julijan Ramač 
Čamo, korepetitor Zvonko Edelinski, a 
školu gitare vodio je Josip Juhas. Tje-
lesnu kulturu i sport vodio je Tomislav 
Ruskaj. 

Za srednjoškolski uzrast nastavnici 
rusinskog jezika, književosti, povijesti i 
zemljopisa bili su Blaženka Turinski, 
Tanja Solontaji i Marija Homa, a ukra-
jinskog Ana Bartolić, Tomislav Pavić i 
Vera Pavlovič. Zbornu sekciju vodila je 
Lidija Pašo, foklor Zvonko Kostelnik, a 
pomagao mu je Ivan Laluš. Korepetitor 
je bio Zvonko Edelinski, a školu gitare 
vodio je Josip Juhas. 
 Tajnik Ljetne škole bio je prof. 
Zvonko Kostelnik, a direktorica prof. 
Vera Pavlovič. 

U odnosu na dosadašnje ljetne škole 
sa klasičnom prijepodnevnom nasta-

vom, ove godine su 
nakon sati materi-
njeg jezika, književ-
nosti i povijesti or-
ganizirane radionice 
narodnog plesa i ko-
reografije, etnologi-
je, vezenja, likov-
nog stvaralaštva, 
zbornog i solo pje-
vanja, te škola svira-
nja na gitari. 

U popodnevnim 
satima organizirane 
su sportske i rekrea-
tivne aktivnosti. Na 
ne baš adekvatnim 
terenima koji su bili 
na raspolaganju odr-
žani su turniri u ma-
lom nogometu, od-
bojci, stolnom tenisu 
i košarci. 

U večernjim satima 
održavana su tematska predavanja o 
životu i radu rusinske i ukrajinske na-
cionalne manjine od doseljenja do da-
nas i predavanja o narodnim običajima i 
tradiciji, narodnim nošnjama i o glaz-
benoj kulturi naših nacionalnih manjina. 
Također su bile organizirane i literarne 
večeri koje su bile posvećene rusinskom 
piscu Mihajlu Kovaču i ukrajinskoj pje-
snikinji Lesji Ukrajinki. 

Jedan dan bio je posvećen i upo-
znavanju kraja u kojem je održana 
ljetna škola. Organizirani su izleti u 
park prirode "Jankovac" i posjet priva-
tnom Zoo vrtu "Bizik" u Našičkom 
Markovcu. 

Sudionici Ljetne škole pripremili su sa 
svojim nastavnicima kulturni program, 
koji je održan na zatvaranju 24. srpnja. 
Na završnom kulturnom programu bili 

su prisutni i gosti kao što je Mirko 
Marković, zamjenik Ministra znanosti, 
obrazovanja i športa, Aleksandar 
Levčenko, zamjenik veleposlanika U-
krajine u Republici Hrvatskoj, Slavko 
Burda, Predsjednik Saveza Rusina i 
Ukrajinaca RH, članovi 
predsjedništva Saveza, te  mnogi 
roditelji. 

U tih osam dana trajanja Ljetne 
škole sudionici su mnogo naučili o 
svom materinjem jeziku, povijesti i 
kulturi, a imali su vremena i družiti 
se sa svojim sunarodnjacima, steći 
nove prijatelje, ali i susresti stare. 

 
Iz izvješća prof. Zvonka Kostelnika, 

 tajnika Ljetne škole 
 

      

O 

 Kulturni program na zatvaranju Ljetne škole 

 Gosti i sudionicii u kulturnom programu na zatvaranju Letne škole 
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ПОДЗЕКОВАНЄ ПЕТРОВЧАНЬОМ 
 
НА ЛИТЕРАТУРНЕЙ ПОВОЛАНКИ СВОЇХ: СИЛВА ЕРДЕЛЯ, 
ЙОЗАФАТА КОЛБАСА И ВЛАДИ КОСТЕЛНИКА 

 
на "Петровским дзвону" 2005. – а з нагоди 75-рочнїци їх народзеня 

 
 мено духа покойних пи-

сательох Силва Ерделя и 
Йозафата Колбаса, найглїбше дзе-
куєм нашим Петровчаньом, нашо-
му КУД-у "Яким Гарди" и Союзу 
Русинох и Українцох Горватскей, 
же почитую нашо поволанки духа 
и слова. Окреме и вельке Здрави 
будзце милим нам школярком цо 
вигварели вилїви наших душох и 
шерцох на "Петровским дзвону" 
2005. року, вєдно зоз їх професо-
рку Марию Хомову, цо их пори-
хтала за тоту мисию з нагоди 75-
рочнїци нашого народзеня, ши-
цких трох; ниа, тераз уж далєкого 
1930. року. И школярох остатнїх 
класох основней школи "ословс-
кей лавки" ("маґарече клупе"), як 
зме сами себе и шицки нашо 
сошколяре наволали. "Ословскей 
лавки" прето же нє було шко-
лского питаня нашого милого нам 
учителя Анти Зидарича на котре 
ми нє знали одвитовац; односно, 
тота лавка була остатня у класи 

при самому муру процивному од 
катедри. Ґу тому, медзи виставе-
нима найудатнєшима рисунками 
других наших класнїкох на шко-
лских мурох, найвецей були пра-
ве нашо, ище вецей Силвово, ко-
три ище красше и лєпше рисовал у 
водових фарбох од нас двох. Пра-
ве свой тот талант Силво виказал 
на числених написаних и нарисо-
ваних анонсох, оглашкох, плака-
тох за шицки културни и спортски 
збуваня у валалє през децениї и 
децениї. И то попри своєй примар-
ней поетичней вокациї з нєчисле-
нима писнями у коломийковим 
стилє, яки найволєл, з найслав-
нєйшу "У лєшику при валалє", ко-
тра уж давно постала народна, як 
и кажда друга така анонимна. На 
исти способ, алє без подобовей 
обдареносци, кончели зме свойо 
духовне висланство духа и шерца, 
Йозафат у стихох, а я у припо-
ведкох и романох. Першу сом вєд-
но зоз Крешом Зидаричом, подпи-

сал под насловом "Иво и кра-
лєвна" на горватским язику кед ми 
було 14 роки и друковал ю осєцки 
дньовнїк "Хрватски лист" у окто-
бре 1944. року. Тераз сом ю пре-
точел до сценского приказу "Ива-
нко и кральовна" на руским язику. 
Же литературне творительство 

нас трох парнякох охабя шлїди 
при наших тедишнїх и терaшнїх 
читательох, тиж зме барз задзе-
ковни. З тим ме задлужую ище и 
вецей, вше медзи нїма двома, и же 
бим пошол по Божим планє до 
своєй тужемней кончини як и 
мили ми пайташе и колеґове по 
пирку, Силво Ерделї и Йозафат 
Колбас. 
Ище раз Вам, шицким Петро-

вчаньом и почитовательом рускей 
литератури, щиро и горячо дзе-
куєм пре здогадованє на нас и на-
шо скромне дїло. Модлїм за пре-
баченє же сом особнє, пре обєкти-
вни причини, нє могол буц прису-
тни кед сце на литературно-музи-
чним вечару "Петровского дзвона" 
2005. року витворели швето писа-
тельского поволаня шицких нас 
трох. З упованьом на нїх, до нїх, з 
нїма и за нїх, вєдно з Господнїм 
посланьом за шицких трох зна-
вцох милого мацеринского слова и 
духа. 

Владо Костелник 
 

 

У 

"Петровски дзвон" 2005. року, 
Литературни вечар пошвецени 
тром петровским писательом 



Зоз  християнского  животу  -  Iz  kršćanskog života  -  З  християнського  життя  

14_______________________________________________________________________  Нова Думка 

О. Томаш зоз дзецми у вуковарскей 
церкви Христа Царя  

ИНТЕРВЮ – о. ТОМАШ СМОЛЕНЯК 
 

ЗАШАЛИ ЗМЕ ДУХОВНЕ БЛАГО 
 

о Вуковару, до грекокато-
лїцкей церкви Христа Царя 

о. Томаш Смоленяк, пришол слу-
жиц скорей штири роки, як дякон. 
О рок ше пошол пошвециц за 
паноца до Словацкей. На тим по-
швецованю були и вирнїки, паро-
хиянє зоз Вуковару. 
За паноца го пошвецел владика 

Дюдяр. О. Томаш враца ше назад 
и служи, як капелан, попри о. 
Ярослава Штелбаского. Паноцец 
Ярослав Штелбаски у априлу од-
ходзи до Словацкей на нову длу-
жносц, а о. Томаш постава парох, 
алє праве лєм на пейц мешаци бо 
му виходзи мандат. 
Зоз о. Томашом прегварели зме 

даскельо слова, праве на одхо-
дзе, по одслуженей, одпитуюцей 
Служби Божей, 28. септембра. 

• Поведзце нам дацо о своїм 
дзецинстве и одростаню.  

- Народзел сом ше 4. марца 
1970. року у нєвєльким варошу 
Лендаку, под Татрами (найвисши 
верхи Карпатох у Словацкей). Там 
сом жил до седмого року живота, 
а вец зме ша преселєли на восток 
жеми, до валалу Светлице. Ту сом 
жил штернац роки, по одход до 
войски. Зоз войски ше нє врацам 
дому, але одходзим до манастира, 
на владиково жаданє. Тот мана-
стир под час комунизма мали пра-
вославни паноцове. После мирней 
реинтеґрациї вони го нам врацели 
та го требало преушориц и по-
оправяц. То сом робел зоз ище 
двома пайташами. Ту сом закон-
чел висшу школу. Потим сом за-

кончел курс поль-
ского язика, же бим 
могол у Польскей 
студирац и закон-
чиц филозофию и 
теолоґию. 

• Яки були по-
чатки ту у Вуко-
варе? 

- Кед сом пришол 
ту, пошвидко сом о-
таль сцел сцекнуц. 

• Як и шицки... 

- Нє як шицки. Най потолкуєм. 
Скорей як сом пришол до Горва-
тскей преподавал сом виронауку 
у Старей Любови, у основней и 
стреднєй школи. У тих оддзелє-
ньох було коло 300 дзеци и мла-
дих. Ту у Вуковаре того нє було, 
та ми то було барз чежко. Но, 
чловек ше на шицко звикнє, та 
так прешол рок, два, три и я 
полюбел тоти мойо дзивчатка (во-
ни знаю на кого думам). Ту сом 
ше стретнул ище и зоз тим цо у 
нас нєт, а то подзелєня як цо 
Руснак и Українєц. Вец и война 
нови зла и подзелєня принєсла. У 
тим шицким треба наглашиц єдно, 
ми заєднїца хтора припада Исусо-
ви Христови, а шицко друге пре-
паднє. 

•  Ви шор мисионарох. По-
толкуйце нам то дакус. 

- Наш шор, Конґреґация най-
святейшого откупителя, ма главни 
циль ходзиц по мисийох и духов-
но ожиц, обновиц парохию до 

хторей зме повола-
ни, значи и парохи-
янох и паноца вєд-
но. Наша мисия у 
Вуковаре тирвала 
штири роки. На 
каждей Служби Бо-
жей ше наказовало 
и то казанї мисий-
ского характера у 
хторих ше у пер-

шим шоре указує на Христа, а вец 
на Мацер Божу. Ми ту до тих 
крайох пришли же бизме у пер-
шим шоре робели мисиї и реко-
лкциї, тото за цо зме оспособени, 
алє нас парохове нє волали. Були 
зме праве у Руским Керестуре, 
Коцуре и Шидзе. Кед сом о тим 
бешедовал зоз владиком Миклов-
шом вон ми пояшнєл же нашо 
паноцове нє знали же яки то шор, 
же нас треба поволац. Гоч дзе нас 
поволаю, ми вшадзи приходзиме. 

•  Можебуц вас тераз пово-
лаю, кед знаю яки шор.  

- Можебуц. Було би ми барз 
мило. Я вше порихтани ту присц. 

•  Цо далєй? 

- Тераз идзем перше до Словац-
кей, "наполнїц батериї" (шмих), а 
вец дзе уж будзе требац. Кед зме 
ту пришли, було чежко. Поробели 
зме, кельо зме могли, же би 
нєшка до тей парохиї могол присц 
паноцец зоз фамелию. Кед ши 
млади и сам можеш и на патос 
лєгнуц та преспац, алє кед у пи-
таню дзеци, вец вони муша мац 
нормални условия за живот. Най-
вецей ме цеши же ше нам поспи-
шело поорац и посадзиц духовне 
благо, а то и найважнєйше. Тераз 
знова пойдземе там дзе чежко. 

 
Любица Гаргай 

  

Д 

На одходзе за памятку зоз вирнима у Вуковаре 



Зоз  християнского  животу  -  Iz  kršćanskog života  -  З  християнського  життя  
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О ОБНАВЯНЮ ЦЕРКВИ ХРИСТА ЦАРЯ У ВУКОВАРЕ 
 

ПАПЕРОВА РОБОТА ПОКОНЧЕНА 
 

 нашей, грекокато-
лїцкей церкви, 

Христа Царя, могли зме, 
нє так давно, читац и у 
горватских новинох (Ву-
коварски новини, Ютарнї 
лист). Писательох тих те-
кстох прицагнул мозаїк 
хтори ма барз вельку ку-
лтурну вредносц. Так зме 
могли пречитац же мозаїк 
настал 1970. року, напра-
вени є  у Риме, а направел 
го уметнїк Авґусто Рано-
ццхи. Було то под час кед 
у церкви бул парох о. 
монс. Дмитро Стефанюк 
хтори и найзаслужнєйши 
за будованє тей церкви. 
Можеме ище пречитац и 
же мозаїк, хтори бул о-
чкодовани од ґелерох, 
цалком обновени на чим 
робели мужески пар Ґар-
чевич. 
Но мизаїк о хторим ше 

так други розписали лєм 
часц того прекрасного 
Храму Божого, хтори у прешлей 
войни очкодовани. О обнавяню 
опитали зме ше парохови о. То-
машови Смоленяковому. Вон нам 
потолковал же шицка робота хто-

ра по тераз поробена на ушорйо-
ваню церкви, плацене зоз власни-
ма, парохиялнима средствами. 
Парохия тиж пошорена, а була та-
ка же кед пришли ту жиц, вон и 
його браца монахи, спали на пар-

кету закрити 
зоз деку, а 
вец и тот 
паркет пре 
очкодованосц 
мушели пре-
менїц.  

Отец Томаш Смоленяк 
наглашує: "Цо ше дотика 
обнови церкви з нашого 
боку нєт вельо роботи бо 
паперова робота поконче-
на, а то значи же кажди 
дзень можеме обчековац 
ришенє зоз Министерства 
обнови. Док придзе ри-
шенє, такой приходзи и 
будовательна фирма хто-
ра почина зоз роботу. За 
таку вельку роботу бизме 
нє мали пенєжи. Треба 
ище пошориц цалу фаса-
ду зоз вонка, з нука ома-
лтеровац и пошориц про-
сториї хтори нє пошо-
рени, положиц изолацию 
на повалу церкви же би 
цеплота нє сцекала вонка, 
положиц зогриванє  на 
хор, а и на парохиї єст 
ище роботи як цо еле-
ктрификация".  
Нам шицким познате 

же найчежше за дацо вибегац 
папери. О тим о. Смоленяк гвари: 

"З тей нагоди сцел бим вельо 
подзековац панови Миркови Па-
повому, нашому економови. Вон 
на тим полю барз вельо зробел. 
Ми виписовали папери, а вон бе-
гал по урядох, вшадзи дзе тре-
бало. Кед о. Ярослав Штелбаски 
пошол, я мал други роботи та з 
тима стварами вон робел вецей як 
я. То єден вредни, щири, прави 
чловек и Церква му насправди 
треба буц барз подзековна". 

 
Любица Гаргай 

О 

Церква Христа Царя у Вуковаре 

Мозаїк u Vukovarskej cerkvi



ПРЕСЛАВЕНИ КИРБАЙ У ПЕТРОВЦОХ 
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МАРИЯ  –  ПОСТРЕДНЇЦА  
 
 Петровцох церква пошве-
цена Покрову Богородици. 

Петровчанє ше скорей вельо роки 
здогадли и премесцели тото шве-
то на першу нєдзелю у октобре. 
Так и того року 2. октобра пре-
славели кирбай, пер-
ше у церкви на Божей 
госцини, а вец и на 
госцинох, по обисцох. 
Святочна Служба 

Божа започала на є-
денац годзин. Пред-
водзел ю декан о. Я. 
Симунович, парох Ми-
клошевски. Сослужо-
вали о. Малацко зоз 
Шиду, о. Вовк зоз 
Вербасу, о. Режак зоз 
Сримскей Митровици 
и о. Я. Дудаш, будуци 
парох петровски. Пе-
тровски парох о. Ма-
ґоч ше даскельо днї 
пред кирбайом похо-
рел и закончел у 
шпиталю, та тота свя-
точносц мушела буц 
без нього. Гоч зоз це-
лом нє, алє з духом и 
молитвами сиґурно 
бул присутни у своєй 
парохиї, зоз своїима 
парохиянами и на тот 
завод. 
Отец Вовк зоз Вер-

басу наказовал двоязично, по ру-
ски и по українски. У казанї тол-
ковал хто за нас Мац Божа, яка 
єй улога у нашим спашеню, же 
вона постредїца медзи нами и 
Исусом, хтори нас спашел и отку-

пел на крижу. Кед ше обрациме 
ґу Мариї, вона нас сиґурно одве-
дзе и прида Исусови, бо вон ю нє 
може одбиц за гевто цо го вона 
замодлї, бо му є мац, так як цо ю 
нє одбил анї у Кани Галилейскей 
и на єй слово зробел перше чу-
до, гоч ище нє пришол його час. 
Службу Божу зоз шпиваньом 

проводзел церковни хор Пре-
святей Богородици у хторим 
шпиваю: Любица Надь, Нада 
Дудаш, Ганча Сопка, Наталка 
Папуґа, Нада Бурчак, Ната Гар-
гай, Єлка Мудри, Мария Гаргай 
и Оленка Пап. Апостол читал 
дзияк Михайло Панкович зоз 
Пишкуревцох. 
Ноц пред кирбайом падал 

диждж, алє на сам кирбай була 
красна хвиля та ше могло висц 
вонка зоз крижами и, так як 
обичай, обисц три раз коло цер-
кви. По святочним благослове 
хтори подзелєл о. Симунович и 
одшпиваним "На многая и бла-
гая лїта", людзе ше розишли по 
обисцох, по родзинох. То була 
ище єдна нагода за стрет-нуце 
милих людзох хтори ше пре 
швидкосц живота можебуц и 
стретаю праве лєм по кирбайох. 

 
Любица Гаргай

 
ДНІ ДУХОВНОГО НАВЧАННЯ 
 

Духoвний сeмiнар для дiвчатoк 
 Кoжнoгo рoку сeстри Василi-
янки прoвoдять рeкoлeкцiї для 
дiвчат. Tак i цьoгo лiта сeстри 
oрганiзували днi духoвнoгo навча-
ння, щoб приблизити дiтeй дo Бo-
га, рoзпoвiсти їм багатo нoвoгo й 
нeвiдoмoгo, згадати вивчeнe, i 
звичайнo, зблизити самих дiтeй 
мiж сoбoю. Дiвчатoк пoдiлили на 
двi групи: мoлoдшi (12 дiвчат)  
прoживали у Вукoварi, в будинку 
сeстeр Василiянoк, там прoхoдили 
i навчання, а старшi (10 дiвчат) 
рoзмiстилися у Oсiєку, такoж у 
будинку сeстeр Василiянoк, дe й 

навчались. Рeкoлeкцiї для мoлoд-
шoї групи прoхoдили вiд 21 липня 
пo 23 липня, а для старшoї – вiд 
28 липня пo 30 липня. 
 Цьoгo рoку с.Василiянки ви-
брали для рeкoлeкцiй дужe цiкаву 
i oб’ємну тeму: “Євхаристiя – хлiб 
життя”. Toж булo сeстрам прo щo 
рoзпoвiдати свoїм малeньким слу-
хачам. Tа дiвчатка нe лишe слуха-
ли науки, вoни у  малюнках вира-
жали свoю любoв дo Бoга i Бoга 
дo людeй, oбмiнювались думками 
i дoсвiдoм, мoлилися, вчили пiснi 
прo Бoга, з дoпoмoгoю сeстeр вив-

чили  драматичний уривoк iз Бi-
блiї i дo ньoгo пiдгoтували вiд-
пoвiднe вбрання. Всi дiвчата при-
ступили дo святoї спoвiдi i свя-
тoгo Причастя. 
 Вiримo, щo днi, які дівчата 
прoвeли у мoнастирi сестер Ва-
силiянoк, залишать чудoвi спoга-
ди у їхніх сeрцях назавжди. I на-
дiємoсь, щo наступнoгo рoку ба-
жаючих приїхати на духoвний 
сeмiнар будe набагатo бiльшe. 

Oксана Мартинюк 

У 

Обновена петровска церква



З О З  Р О БО ТИ  КУ Д - а  " ОСИФ  КОС Т Е ЛНИК "  
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МОЦНО ЗАЖИЛО ХОРСКЕ ШПИВАНЄ 
 

 
 вуковарским дружтве робя 
вецей секциї: танєчна (дзе-

цинска и жридлова), шпивацка 
(хорске и соло шпиванє), литера-
турна и рецитаторсака. На тот 
завод повеме дакус вецей о шпи-

вацкей секциї и хорским шпи-
ваню. 
Єден кратки час тота секция нє 

була баш активна, бо ше єй чле-
нство розошало, алє влонї, якошик 
з єшенї, у Дружтве змогли моци и 
обновели хорске шпиванє. Водзе-
нє хору на себе превжала панї Ми-
лунка Ґора, наставнїца музичней 
култури, у Трецей основней шко-
ли. Зоз тоту школу Дружтво барз 
добре сотрудзує. За панї Милунку 
то була єдна нова спокуса, хтору 
вона професионално надвладала. 
Тераз ше перши раз стретла зоз 
руско-українску шпиванку. Члени 
хору упарто приходзели кажди 
пондзелок на проби, помагали єй у 
вигваряню текстох, а вона их 
гласи скадала так же би то було 
праве, вецейгласне шпиванє. Пер-
ши раз наступели на Петровским 
Дзвону 2005, а по тим и на Мик-
лошевским лєту. У хору шпи-ваю: 

Павлина Ковач, Оленка Поштич, 
Ганча Боґунович, Меланка Пап, 
Мелания Планчак, Елизабета Коп-
ривняк, Саня Видич, Бояна Лю-
боя, Даяна Мазур, Мануела Ду-
даш, Любица Гаргай, Павло Май-

хер, Никола Голик, Яким Дудаш, 
Янко Колбас, Желько Мудри, 
Звонко Барна, Гавриїл Такач, Ми-
хайло Панкович и Владо Ерделї. О 
тим же би простория у хторей ше 
сходза була зограна и шицко друге 
було у порядку стара ше пан 

Силво Дороґхази. 
Як зме уж надпомли, Дружтво 

добре сотрудзує зоз Трецу ОШ та 
так и зоз секцию дзецинскей та-
мбуровей оркестри. Тоту оркестру 
водзи проф. Томислав Рускай а 
граю петровски хлапци. Вони зоз 
шумним граньом провадзи хорске 
шпиванє нашого Дружтва. 
Тераз рушела нова роботна се-

зона та и на тот способ поволую 
шицких вуковарчаньох хтори ше 
любя дружиц и шпивац най ше 
уключа до тей секциї. Проби маю 
кажди вовторок на 19. годзин у 
свoїх просторийох, у улїци Ради 
Европи 93. 
 
ДРУЖЕНЄ НА ПОЧАТКУ 
НОВЕЙ РОБОТНЕЙ 
СЕЗОНИ 
У своїх просторийох, 17. сеп-

тембра, дас на 17 годзин, зишли 
ше активни члени и симпатизере 
нашого Дружтва на друженє. Каж-
ди сход нашо людзе вихасную и за 
културне збогацованє. Так на са-
мим початку паночки, члени реци-
таторскей секциї: Лора Дороґхази, 
Леона Бурчак, Мария Русин и Ве-
роника Мудри одрецитовали пис-
ньочки хтори научели. Пан Звонко 
Барна, член литературней секициї, 
пречитал даскельо свойо твори. 

У 

Лора Дороґхази, член рецитаторскей секциї  

Члени дружтва "Осиф Костелник" на друженю у своїх просторийох 
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Уметнїцко-драмски ансамбл "Тарас Шевченко" зоз Братислави зоз 
оперу "Катерина" на госцованю у Риєки 

За смачну вечеру постарали ше 
бачикове Владо Дудаш и Силво 
Дороґхази и уварели барз смачни 
паприґаш. Окрем єдзеня було и 
рижного пица, а на остатку кафа. 
Нормалне, нїч нє може прейсц 

без гудацох и шпиванки. Мили 
госци зоз Петровцох, хлапци зоз 
своїм професором Томиславом 
Рускайовим, цали час грали, и нє-
сподзивали зоз кавлтету и кванти-
тету свойого заня, та вицагли аж и 
слизу зоз подаєдних очох. 
Наш швет на таких стретнуцох 

люби и затанцовац, алє то ше уда-
ло лєм подаєдим бо у скромних 
просторийох за тоту активносц нє 
було места.  

Любица Гаргай 
 

"РУШНЯКОВО" ДНЇ УКРАЇНСКЕЙ ОПЕРИ 
 
Госцованє Уметнїцкого-
драмского ансамбла "Тарас 
Шевченко" зоз Братислави 
 
"ВЕЧОРНЇЦИ" И 
"КАТЕРИНА" У 
РИЄКИ
 

ултурне дружтво Русинох и 
Українцох "Рушняк" Примо-

рско - ґоранскей жупаниї и його 
предсидатель Владимир Провчи 
вше нас знова нєсподзиваю зоз 
свою активносцу. Так у рамикох 
їх манифестациї "Рушняково днї 
українскей опери" у Риєки го-
сцовал аматерски Уметнїцко-дра-
мски ансамбл "Тарас Шевченко" 
зоз Братислави у Словацкей. 
 У святочней сали Филодрама-
тики всоботу 17. септембра була 
на репертоару опера "Вечорнїци", 
автора Петра Ивановича Нищин-
ского (1832 – 1896). Тота опера з 
веселима писнями приказує укра-
їнски крачунски и новорочни на-
родни звичаї. 
 Внєдзелю, другого дня, у ис-
тей сали, ансамбл зоз Словацкей 
представел ше зоз оперу "Кате-
рина", Николи Аркаса (1853 -
1909). Вона написана  по траґич-
ней поеми истого мена українско-
го писателя, Тараса Шевченка. 

 Обидва опери були у режиї 
Олґи Грицаковей зоз Братислави, 
а на клавиру шпивачох прова-
дзел пияниста Ян Мишкович. 
 Ансамбл зоз Словацкей осно-
вал 1971. року покойни Юрий 
Шереґий, познати режисер и 
сценариста. Вон тиж так познати 
и при Руснацох и Українцох на  
просторох Горватскей, Босни и 
Войводини, дзе шейдзешатих и 
седемдзешатих рокох прешлого 

столїтия робел у велїх наших 
дружтвох и поставел на сцену 
велї драми и оперети. 
 Приємни гласи членох аматер-
ского ансамблу зоз Братислави нє 
пришли слухац лєм велї Риєчанє, 
алє и госци зоз Заґребу, Осєку и 
Вуковару. 

В. Т.

К 

Члени дружтва "Осиф Костелник" на друженю пред початком новей 
роботней сезони 
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ДЗЕЦИНСКИ ТАМБУРОВИ ОРКЕСТЕР 

 

 

а Миклошевским лєту мо-
гло ше видзиц нєзвичайну 

ґрупу на бини, одроснути людзе 
шпиваю, а на дротових инстру-
ментох их провадза школяре, хла-
пци основней школи. Цо то за 
оркестер, питал би ше стенєц. Ми 
му одвитуєме, то тамбурови орке-
стер Трецей основней школи Ву-
ковар, под ровнаньом професора 
физичней култури Томислава 
Рускайового. 
Ознова цошка нєзвичайне, про-

фесор физичней култури, а учи 
дзеци грац на тамбуркох. Пан 
Томислав нам толкує же любов ґу 
граню почувствовал у своєй мла-
досци, почал ше помали учиц 
грац, а у тим му помагал и його 
оцец, и сам гудак. Штредком о-
семдзешатиx рокох прешлого 
столїтия робел як учитель ру-
ского язика у Петровцох. У ра-
микох пестованя култури почина 

учиц дзеци грац на тамбуркох. 
Теди оркестер хасновал инстру-
менти КУД-а Яким Гарди, хтори 
у войни нєстали. Школа нєшка ма 
власни инструменти. Перши до-
стали пред штирома роками зоз 
донациї од ЦРС, а познєйше и од 
Поглаварства городу Вуковару. 
Оркестер тераз ма на реперто-

аре коло трицец шпиванки, а 
граю на школских приредбох, 
Петровским дзвонє, Миклошев-
ским лєту, при валяню майского 
древка, у дзецинских представох 
як нпр. "Руска свадзба", та аж и 
пред свадзбу своєй учительки 
Даниєли. 
Нєшка оркестер чишлї шейсцох 

членох, а то: Ґоран Колбас, Срдян 
Кетелеш, Анте Смолчич, Даниел 
Вашаш, Борис Дороґхази и Жели-
мир Мудри, шицки зоз Петро-
вцох. Цо ше дотика членства, 
воно релативне, бо як дзеци вихо-

дза зоз основней школи так дає-
дни и преставаю грац. Велї ше 
бриґую же у будучносци нє будзе 
гудацох хтори буду знац заграц 
нашу руску шпиванку. Тот при-
клад гутори же то баш и нє так. 
Тераз ше проф. Томислав помали 
пририхтує же би почал знова од 
початку, а почина ше грац зоз 
дзецми у штвартей класи.  
Най ше врациме на початок. 

Хор хтори зоз своїм граньом по-
тримовали тоти схопни гудаци 
бул хор КУД "Осиф Костелник" 
зоз Вуковару, хтори учи шпивац 
панї Милунка Ґора, роботна коле-
ґиня проф. Томислава. Так вец 
пришло до того нєзвичайного со-
труднїцства. А ви, мили читаче 
того тексту, кед же думаце дацо 
славиц, шлєбодно поволайце на-
ших младих гудацох и нє поба-
нуєце.

Н 

Лю. Гаргай
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Фeстиваль нацioнальних мeншин 
 

 
 

 цьoгo рoку Куль-
турнo-прoсвiтнє 

Toвариствo “Кар-
пати” iз Липoвлян oр-
ганiзувалo 4-ий пoряд-
кoвий фeстиваль пi-
сeнь i танцiв нацioна-
льних мeншин - ФEСT 
– НАМ. Манiфeстацiя 
вiдбулася 26, 27 сeрп-
ня цьoгo рoку пiд ви-
сoким пoкрoвитeль-
ствoм Прeзидeнта Рeс-
публiки Хoрватiя Стє-
пана Мeсича та Мiнiс-
тeрства культури i Ра-
ди за нацioнальнi мeн-
шини. 
Фeстиваль пiсeнь i танцiв нацi-

oнальних мeншин рoзпoчався вiд-
криттям худoжньoї виставки, на 
якiй свoї рoбoти прeдставили вiсiм 
худoжникiв. Пiсля виставки вiдбу-
лася прeзeнтацiя книги “Українцi 
у Липoвлянах i Нoвiй Субoцкiй” 
автoра мр.сц.Рoмана Мизя. Книгу 
прeзeнтували: прoф. Д. Вiдмарo-
вич, мр. T. Фрiцкий та сам автoр 
книги. Прoф. Д. Вiдмарoвич пiд-
крeслив, щo видання книги iстo-
ричнe, а такoж нагoлoсив, щo ав-

тoр Р. Мизь пoряд зi всiма oбo-
в’язками прeдставив найбiльшe 
книг i публiкацiй на українськiй та 
хoрватськiй мoвах, i щo вiн пись-
мeнник рeлiгiйнoгo змiсту. В свoю 
чeргу, автoр книги пoдякував всiм, 
хтo дoпoмiг у виданнi книги, нагo-
лoсивши, щo книга була ствoрeна 
швидкo, алe написана вiд сeрця. 
На святкoвoму кoнцeртi в пeр-

ший дeнь фeстивалю участь бра-
ли: КМT-o “I.Г. Кoвачiч” iз Сiска, 
КМT-o “Хoр-ватських жeлєзнiца” 
iз Вараждiна та КМT-o “Кицзeра” 

iз Лiгницi (Пo-
льща). 
Наступнoгo дня 
був oрганiзoва-
ний круглий 
стiл на тeму: 
”120-рiччя пe-
рeсeлeння чeхiв 
у Липoвляни”. 
Кoнцeрт, який 
вiдбувся увeчe-
рi другoгo дня 
фeстивалю, вiд-
крив прeдстав-
ник Прeзидeнта 

Рeспублiки 
Хoрватiя  п. В. 

Лoнчарeвiч. Дo oрганiзатoрiв, уча-
сникiв та гoстeй з привiтальними 
слoвами звeрнулися: гoлoва Сoю-
зу за нацioнальнi мeншини Алeк-
сандар Toлнауeр, нарoдний дeпу-
тат Шeмсo Tанкoвiч, вiд Пoсoль-
ства України у РХ привiтав Ярo-
слав Сiмoнoв, аташe за культуру, 
який пoдарував Toвариству дe-
кiлька українських прапoрiв. Дo 
присутнiх такoж звeрнувся гoлoва 
Toвариства “Карпати” Мiркo Фe-
дак. У кoнцeртi брали участь: мi-
шаний хoр “Лiра” Липoвляни, му-
зичний ансамбль iз Сiска, КМT-o 
“Iван Франкo” Вукoвар, Сoюз ру-
синiв i українцiв Вукoвар, фoльк-
лoрна група бoсанськoї нацioналь-
нoї мeншини Сiсачкo-мoславачкoї 
жупанiї, “Чeшка бeсeда” Язвeнiк, 
КМT-o “Шубiч” Нoвска, “Янкoв-
цi” Старi Янкoвцi, КМT-o “Iван 
Брняк Слoвак” Єлисавац, КМT-o 
“Мoславiна” Кутiна та КПT-o 
“Карпати” Липoвляни. 
КПT-o українцiв “Карпати” i 

цьoгo рoку були дужe дoбрими 
oрганiзатoрами такoї вeликoї манi-
фeстацiї

 

I 

Танцюристи КПТ –а  "Карпати" із Липовлян  

Iванка Слoта 
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Олександер Левченко заме-

нїк амбасадора України у Горват-
скей часто у наших местох и у 
контакту є з нашима людзми та є 
добре упознати зоз ситуацию на 
терену.Так му познате же яки 
почежкосци спричинює Микло-
шевчаньом нєдостаток Дома кул-
тури, та свойо обрацанє на отве-
раню манифестациї вихасновал 
спозориц представительох локал-
ней управи на ришованє того 
проблема и обецац помоц ураїн-
скей держави. 
 
– У остатнї час одношеня медзи 
Горватску и Україну на политич-
ним, привредним и културним 
плану вше лєпши и лєпши. После 
нащиви предсидателя Месича 
України, до Горватскей би требали 
присц даскельо делеґациї на най-
висшим уровню. На тих стретну-
цох замодлїме у мено українскей 
держави помоц горватских влас-
цох у обновйованю вецейнамен-
ского Дома култури у Миклошев-
цох. Його реализация би була 
конкретни крочай у запровадзо-
ваню до пракси наших добрих 
медзисобних одношеньох же би 
вони нє були лєм мертве слово на 
паперу. Тот вельки проблем мало-
го места мушиме шицки вєдно ри-
шовац та обчекуєм и помоц Жу-
паниї и Општини - наглашел Лев-
ченко и поволал присутних пред-
ставительох жупанийскей и оп-
штинскей власци  же би ше и вони 
уключели до ришованя того про-
блема. 

 

У МИКЛОШЕВЦОХ 3. И 4. СЕПТЕМБРА 2005. ОТРИМАНЕ  4. ”МИКЛОШЕВСКЕ ЛЄТО” 
 
 
 

 
 
Пише: Звонимир Ерделї 
 
 

ершого септемберского ви-
кенда Миклошевци  були  у 

центру уваги нашей найширшей 
явносци з обидвох бокох Дунаю. 
Заслужели ю зоз отримованьом 
своєй културней манифестациї, 
штвартим по шоре “Миклошев-
ским лєтом”, хторе по перши раз 
тирвало два днї цо ше указало як 
добри поцаг орґанизаторох  хтори 
нє скриваю амбициї же би воно 
постало традицийне. Тогорочне 
“Лєто” пошвецели означованю 
двох своїх вельких ювилейох: 85-
рочнїци орґанизованей културней 
дїялносци у Миклошевцох и 55-
рочнїци КУД “Яким Говля”. Пос-
ле того цо ше у тих двох дньох 
збувало и на основу видзеного у  
каждим поглядзе, место горнього, 
шлєбодно ше могло положиц и 
наслов текста “4.Миклошевске лє-
то” вельке културне швето. И то 
нє лєм прето же би ше достал 
склад  и дала му поетска нїтка! За 
право такей оцени дава змистово 
богата, рижнородна и квалитетна, 
ясно конципована програма як и 
добра и прецизна орґанизация гос-
цолюбивих домашнїх. На руку  им 
ишла и красна хвиля, яку лєм 
пожадац могли, та ше найважнє-

йши приредби отримали на отво-
реним, на пригодно и функцио-
нално ушореней бини. Така атмос-
фера як кед би дополнююцо моти-
вовала виводзачох, на їх  розтан-
цованосц и розшпиваносц чия ше 
позитивна енерґия  пренєсла и на 
числену публику, та мож повесц 
же шицки дому пошли зоз крас-
нима упечатками.  
Манифестация почала всоботу 

вечар зоз шветочним концертом 
ювилантох КУД ”Яким  Говля”. 
На концерту наступели шицки три 
секциї дружтва. Старша танєчна 
секция одтанцовала” Привитни та-
нєц”, “Карички, чапаши и чарда-
ши ”, “Валалску полку” и по пер-
ши раз у своїм валалє тота постава  
виведла “Тропотянку” и “Гопак”. 
Дзецинска ґрупа одтанцовала два 
танци и одшпивала 5 популарни 
дзецински шпиванки у дакус осу-
часнєних аранжманох хтори за то-
ту нагоду зробел Владимр Сивч 
зоз Нового Саду. Сивч их и при-
рихтал за наступ на хторим их 
провадзел на синтисайзеру. Исти 
ше поднял и пририхтованя жен-
скей шпивацкей ґрупи хтора на 
тим концерту на вецей заводи 
виведла венчики руских и 

П 

У ЗНАКУ ДВОХ ВЕЛЬКИХ ЮВИЛЕЙОХ МИКЛОШЕВСКЕЙ КУЛТУРИ 

КУД "Яким Ґовля" зоз Миклошевцох 
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ВИЯВА ШТЕФАНА ГУДАКА 

  
Штефан Гудак, длугорочни 

културно-просвитни роботнїк, но-
винар и писатель. Од нього зме 
чули похвални слова за тогорочну 
манифестацию: 
 
– Бул сом и на прешлей мани-
фестациї и можем повесц же сом 
приємно нєсподзивани зоз ростом 
квалитету шицких виводзачох як 
и зоз обдуманшу орґанизацию. 
Мило ми же  випатра гевта стаґна-
ция виволана зоз траґичнима по-
дїями од 1991. року надалєй за 
нами и же знова рушел рост тей 
манифестациї. Но, видзи ше ми же 
ище нє досцигла уровень хтори 
дакеди мали  „Миклошевци”, алє є 
на добрей драги.   

українских шпиванкох.   
Як госци миклошевского дру-

жтва наступели и популарни гумо-
ристи Дид Туньо и Бач Рока из 
Отока хтори зоз своїма франтами 
нашмеяли патрачох. Шветочни ко-
нцерт закончени, як тому и швечи 
у такей нагоди, зоз нєурядову ва-
лалску гимну “Миклошевци мойо 
мили” за хтору текст написал Ми-
кола Скубан, а музику Витомир 
Бодянєц. З тей нагоди одшпивал ю 
Кирил Хома хторого на бини про-
вадзели шицки виводзаче, а вєдно 
з нїма щиро зашпивали и велї 
патраче.  

 Цалосно патрено, програма хто-
ра правена за заєднїцки, по тераз 
нє витворени, наступ зоз петро-
вским и вуковарским дружтвом у 
Руским Керестуре, указала же ше 
у миклошевским дружтве добре 
роби, лєм за висши досяги нєо-
бходна жива музика цо хронїчно 
боляца точка у шицких наших 
местох. Приємни вечар закончени 
зоз заєднїцку вечеру пред чиїм 
початком Златко Гирйовати, пред-
сидатель КУД ”Яким Говля” по-
дзелєл коло 180 припознаня ши-
цким живим бувшим и терашнїм 
членом Дружтва.   
Нєдзельова програма манифе-

стациї була барз згуснута, подїї 
єдна другу сциговали. Почала  
предполадньом на грекокатолїц-
ким теметове зоз покладаньом 
венцох. При централним крижу 
положени два венци за 9 погину-
тих бранїтельох зоз Миклошев-
цох и за 2 особи хтори ше ище 
водза як нєстали. У мено пок-
ровителя “Миклошевского лєта” 
Вуковарско-сримскей жупаниї по-
ложел го член жупанийского пог-
лаварства Петар Чорич, а у мено 
Општини Томповци єй начальнїк 
Здравко Ґалович. Златко Гирйова-
ти, предсидатель Дружтва, поло-
жел венєц на гроб Якима Говлї по 
хторим Дружтво ноши мено уж 
полни 55 роки. Такой по врацаню 
зоз теметова, у миклошевскей 
школи отворена вистава малюн-
кох Владимира Провчия. На, ви-

роятнє остатнєй вистави у тера-
шнїм школским будинку, Провчи 
ше представел зоз 16 малюнками 
хтори зробени у технїки акрил на 
платну. Тематски су рижнородни 
и на нїх представени краї у хторих 
автор робел: од родних му Микло-
шевцох на востоку та по Опатию, 
дзе жиє, на заходу Горватскей, а 
ту и мотиви зоз иножемства. Нє 
було ше вельо часу затримовац на 
вистави бо на 10 годзин почала 
Велька Служба Божа хтору у 
церкви Рождества Пресвятей Дїви 
Мариї служел о. Яким Симунович, 
парох миклошевски и декан срим-
ски. У своєй казанї о. Симунович 
визначел же Бог нам шицким дал 
даяки талант, а велїх миклошев-
чаньох даровал зоз талантами за 
културну дїялносц о чим шведо-
чела и тогорочна манифестация як 
и ювилеї хторим вона була по-
швецена. 

 А о длугокей традициї и успи-
шней културней роботи найвецей 
ше може дознац зоз кнїжки  Дю-
ри Лїкара “85 роки културней дї-
ялносци у Миклошевцох”  хтора 
по перши раз представена явносци 
такой по законченю Служби Бо-
жей. На промоциї, отриманей у 
церковней сали, о авторови и кнї-
жки бешедовали рецензенти Агне-
та Бучко Папгаргаї и Данил Гарди. 
Обидвойо наглашели же нїхто як 
Миклошевци нє достали у таким 
кратким чаше три значни кнїжки 
(пред двома роками вишла кнїжка 
о исторї спорта, а влонї хронїка 
валала) чий автор Дюра Лїкар 
зохабел у нїх вични шлїд о живоце 
Руснацох у валалє и на тих про-
сторох хтори будзе драгоцини до-
кумент шицким, поготов млад-
шим  ґенерацийом, з хторого упо-
знаю свою богату прешлосц, успи-
хи и почежкосци, радосци и жалї, 
шико тото цо нас отримало уж 
вецей як вик и пол на плодней 
сримскей ровнїни. Свойо похвали 
о тей, як и за два предхони 
Лїкарово кнїжки и їх значеню за 
Миклошевци и  Руснацох взагалї,  
винєсли  Владимир Провчи, о. Я-

ким Симунович и Гавриїл Такач, 
дзекуюци и винчуюци авторови на 
потераз поробеним. На истим мес-
це и у истим составе, такой по за-
конченю промоциї, отримани усни 
новини “Руского слова”. До Мик-
лошевцох, на дакеди популарну, а 
длуги час забуту форму друженя 
новинарох и їх конзументох, ”рус-
кословци” сцигли, спортски пове-
дзено у своєй першей, наймоцнєй-
шей постави предводзени зоз 
директором НВУ Владимром Па-
ланчанином у хторей ище були 
шицки главни и одвичательни ре-
дакторе виданьох нашей най-
значнєйшей институциї писаного 
слова хтора того року означую 60 
роки иснованя. Єлена Перкович 
бешедовала о концепциї новинох 
“Руске слово”, Мелания Римар 
представела “Заградку”, Борис 
Варґа “МАК”, а Микола Цап ви-
давательну дїялносц. Усни но-
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вини закончени зоз заєднїцким 
жаданьом госцох и домашнїх же 
би шицки виданя “Руского” як и 
пред войну були присутнєйши у 
миклошевских обисцох и же би у 
нїх було цо вецей тексти з того ва-
лалу. Централна приредба отри-
мана внєдзелю у пополадньових 
годзинох и на нєй наступели аж 13 
дружтва. Започала зоз виводзе-
ньом двох гимнох, горватскей и 
українскей, и шветочней писнї “Я 
Русин ”, а виведол их хор вуко-
варского КУД-у Осиф Костелник” 
у провадзеню тамбуровей орке-
стри 3. ОШ Вуковар. 
У мено Организацийного одбору  

манифестациї шицких присутних 
привитал його предсидатель Дюра 
Бики. Нащивительох и учашнїкох 
ище поздравели Олександр Лев-
ченко, заменїк амбасадора Укра-
їни у Горватскей, Славко Бурда, 
предсидатель Союзу Русинох и 
Українцох Републики Горватскей 
и Даниєл Перунски, предсидатель 
Ради рускей националней менши-
ни Вуковарско-сримскей жупаниї. 
Манифестацию у мено покровите-
ля жупана вуковарско-сримского 
Божи Галича отворел Маринко 
Бельо, подпредсидатель  жупаний-
скей Скупштини. Сопокровителє 
штвартого “Миклошевского лєта” 
були Совит за национални менши-
ни РГ, Союз Русинох и Українцщх 

РГ, Општина Томповци и “Аґро-
товарнїк” зоз Товарнїку. Програму 
отворели домашнї фолклораше 
найстарши та наймладши. Од рус-
ких и українских дружтвох насту-
пели ище  КУД “Яким Гарди“ зоз 
Петровцох, КУД “Осиф Костел-
ник” и КУД “Иван Франко” зоз 
Вуковару, КД Русинох и Україн-
цох Винковци, КД “Рушняк” зоз 
Риєки и КПД “Тарас Шевченко” 
зоз Канижи. Од горватских друж-
твох були  КУД “А. Ґ.  Матош” зоз 
Товарнїку и “Матия Ґубец” зоз 
Сотину. Зоз Илоку пришло СКПД 
“Людевит Штур”, а зоз сушедних 
Чаковцох КУД “Петефи Шандор”. 
Дзеци новосадского Руского култ-
урно-просвитного дружтва були 
єдини иножемни госци. 

 И як цо добри домашнї знаю же 
лакотки приходза на концу так и 
миклошевски орґанизаторе за ко-
нєц манифестациї предвидзели ца-
ловечарши концерт Дома култури 
зоз Руского Kерестура. Бул то пер-
ши наступ керестурцох у Микло-
шевцох после 23-ох рокох. Од 
поздравней бешеди Славка Ороса, 
предсидателя Националного сови-
ту Руснацох СЧГ и його рецито-
ваня часци з популарней писнї 
Юлина Надя “Руснак” та по фу-
риозне законченє з козацкима тан-
цами керестурци знова, як и на 
“Петровским дзвону“ указали ви-

соки квалитет и одушевели  вельо-
числену публику. Окрем фолклор-
ней секциї хтора одтанцовала 5 
танци, зоз штирома шпиванками 
ше представела женска шпивацка 
ґрупа, потим Таня и Михал Бод-
янєц, дзивка и оцец, шпивали и 
поєдинєчно и у дуету. На концу 
програми чолни людзе двох дру-
жтвох Златко Гирйовати и Влади-
мир Малацко вичерали пригодни 
дарунки зоз жаданьом же би ше 
сотруднїцтво предлужело. Керес-
турци знова поволали дружтва зоз 
Сриму же би пришли дац цалове-
чаршу програму та ше треба наз-
давац же нашо дружтва конєчно 
наступя  у Бачкей бо очиглядно 
маю цо указац и поєдинєчно як и 
вєдно. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пре наявене валянє старого 

школского будинку у Миклошев-
цох, КУД “Яким Ґовля” уступел 
свойо просториї за наставу шко-
ляром нїзших класох, а за свойо 
потреби ушорели будинок ткв. 
Старого дутяну. Досц того уж по-
робене, на цо указал и предси-
датель дружтва Златко Гирйова-
ти: 
 
– У дружтве зме  ше потрудзели и 
пренашли спонзорох  хтори помо-
гли тоту роботу, ми рахуєме у 
вредносци 35 – 40 000 куни. Оп-
штина Томповци нам помогла зоз 
купованьом шицкого материялу. 
По манифестацию зме  нє закон-
чели шицки роботи, остало ище 
полїпиц цегелки и зробиц дроб-
нєйши роботи. Думам же то закон-
чиме по Нови рок, найпознєйше 
по бал. Вец то будзе валалска 
сала хтору, насампредз, будзе 
отримовац и хасновац дружтво за 
свойо потреби, алє ю вше уступи 
за шицки потреби у валалє. 

Насловни бок кнїжки  
Дюри Лїкара “85 роки 
културней дїялносци у 
Миклошевцох”  хтора по 
перши раз представена 
явносци на 
"Миклошевским лєту" 
2005. року, а о хторей 
бешедовали рецензенти 
Агнета Бучко Папгаргаї 
и Данил Гарди, як и сам 
автор.  

Фотоґрафиї зоз "Миклошевского 
лєта" можеце опатриц на нашей 
"дуплерици". 
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У КОЦУРЕ ОТРИМАНА 17. „КОЦУРСКА ЖАТВА" 
 
 
 
 
 
 
 

оч слунко пражело, косаче нє 
ставали зоз роботу. Кеди нєкеди 

посцерали зной до кошулї, з коршова 
шe нaпили води, нашвидко з ослу 
начу-хали коси и предлужели зоз 
найваж-нєйшу роботу за каждого 
параста - зоз кошеньом жита. Ступци 
за нїма були їх одберачки. Гоч цали 
дзень були зогну-ти, гоч им руки були 
поздзерани од сцернянки, понагляли 
цо вецей поро-биц и цо вецей рису 
заробиц бо рок длугоки a гладни уста 
вельо... За нїма дзивуши и дзеци 
пресцерали порвисла. Нє було им 
чежко бо и вони сцели дац 
доприношенє у борби за хлєб. 
Бандиґазда попатрел до нєба. 

Слунко було на найвизшей точки a тo 
значело же час полудзенку. Жени 
престарли руски парток и на ньго 
повиберали шицко цо шe находзело у 
торбох. A там зна ше, надосц сланїни 
и тo тей пожовкнутей алє на полю 
слаткей. Ґу нєй кельо треба цибулї. Ґу 
тому ишол єден вельки хлєб од 
хторого найменши не видзели на 
други бок "стола". У кантичкох було 
кислого млєка хторе окреме пасирало 
на тей горучави. A y гарчичку... е, ту 
чекала циберея. Води було вшелїякей. 
И добрей алє у тих го-ручавох 
частейше нє добрей. Циберея, тот 
витамински напой давал моци и за 
найчежши роботи и цо найважнєйше, 
чувал жалудок од нєдобрей води. 
После молитви, шицки ше 

прилапели полудзенку. По пальцох 

чурела масц зоз сланїни алє ше и вона 
зоз хлєбом позберала и поєдла. 
Бандигазда най-швидше єдол же би и 
други так єдли и же би шe зоз 
полудзенком нє розцаго-вало. Ha 
жиму шe будзе шедзиц a тераз треба 
робиц. Треба заробиц алє шe треба и 
пред газдом указац. Же би их на рок 
знова поєднал бo, pиcapox було вельо 
а найлєпши роботи доставали 
найвреднєйши. 
Кед газда пришол з кочми, жито уж 

було повязане и до крижох поставене. 
Хмари хтори шe гapли зоз „Бабиного 
кута" пошвидшали роботу так же 
снопи окомнуца були складзени на 
кочи и вистата алє задовольна 
дружина руше-ла до валалу... 
У ґаздовим обисце жито складзене 

до брадла. A вец, о дазкельо днї, до 
ґаздо-вого двора пришла трешка! Кед 
шпай-зер позацаговал ременї и кед 
"подпа-лєл" трактор, трешка рушела. 
Кажде колєско и кажда "циґанка" 
зашкрипали и у єднаким ритме шицки 

нараз почали лопоциц. Кед ше коло 
трешки уж нє могло згвариц, тo бул 
знак же тлачидба може почац. Трешка 
нєуморно "лїґала" снопи. Брадло зоз 
житом було вше менше a брадло зоз 
сламу вше векше. Медзитим, 
найважнєйше же на другим боку 
трешки и громада зоз полнима мехами 
була вше векша. 
Бандиґазда спод мокрого калапа по-

крадзме патрел на газду ктори шe 
цали час круцел коло трешки... "Озда 
є задо-вольни з нашу роботу" думал 
себе бан-диґазда. 
Окрем праху и плєви двор бул 

полни зоз дзецми. Вони як шарканьов 
хвост ишли за трешку пo цалим 
валалє и ра-довали ше же можу 
видзиц тото чудо од машини. Окрем 
того, знали урвец и даєден фалаток 
грубого зоз маком a таке дацо ше нє 
препущовало, окреме влєце. 
Кед машина уцихла, кед шe 

дружина навечерала, зоз ґаздового 
двора ше ище длуго чула руска писня 
вистатих алє щешлївих роботнїкох. 
Добре ше заробело и цо важнєйше, 
ґазда гварел же их сце и нарок! 
Кед сце думали же тo преписане зоз 

даякей коцурскей хроники зоз 
половки прешлого вику, спреведли 
сце шe. To шe збуло у Коцуре 24. 
юлия 2005. року под час седемнастей 
манифестациї жридлового фолклору 
Руснацох "Коцур-ска жатва". 

Ha полю при валалє шe назберало 
вельке число Коцурцох и їх госцох 
хто-ри шe сцели здогаднуц 
дакедишнього способу кошеня жита. 
Косачох, одбера-чки и дзеци за тоту 
нагоду позазбе-ровали и як треба 
облєкли длугорочни члени КУД 
"Жатва" Коцана Колєсар и Юлиян 
Малїк хтори у тей приповедки бавел 
ґазду. Окрем косачох, жито ко-шела и 
косачка хтору цагал трактор 
направени пейдзешатих рокох 
прешло-го вику. Ha тих машинох 
робели Михал Горняк и Силвестер 
Тимко. 
Звожовац жито, зоз поля до гумна, 

пришли зоз коньми и на кочох, як 
тому шор, сушедово. Єден сушед бул 
зоз Коцура a гевти дакуз дальши - зоз 
Руского Керестура и зоз Равного Ceлa. 
Жито шe нє звожовало до гумна алє 
до центру Коцура и нє чекало 
дазкельо днї алє у центре трешка уж 
була поста-вена. A тpeшкa, хтора 
стара 70 роки и дзешец роки старши 
трактор, дзень пред тим принєшени 
зоз Суботици. Дзе-ци хтори шe 

радовали трешки були у ствари 
дзецинска фолклорна секция КУД 
"Жатва". После законченей роботи, 
ґазда, Юлин Малїк зоз Ступи придал 
вельки хлєб зоз нового жита подпред-
сидательови вербаскей општини 
Иґоро-ви Бечичови. 
Орґанизаторе "Коцурскей жатви" шe 

намагаю же би каждого року, зоз дая-
кима новима змистами нєсподзивали 
патрачох. Прето того року и 
принєшенa трешка аж зоз Суботици. У 
центре Коцура шe назберало коло 2 
тисячи цо домашнїх цо госцох. Старши 
шe зоз носталґию здогадовали часох 
кед и вони робели при таких 
машинох, a млади, вони шe нє могли 
начудовац же кельо зною дараз 
требало же би ше дошло до хлєба. 
Окрем того, орґани-затор инсистовал 
на почитованю шиц-ких та и 
найменших детальох, лєм же би 
шицко було цо вецей аутентичне. Так 
на приклад, анї кочияш та анї дзеци 
хтори були зоз нїм на кочу нє шмели 
мац на себе нїч од сучасного 
облєчива. Шицки хтори на було яки 
способ участвовали y програми, муше-
ли буц облєчени як шe дараз 
облєкало. 

"Руска писня шe ище длуго вноци 
чула зоз ґаздового двора" бул Вельки 
концерт хтори почал на пол дзевятей 
и на хторим окрем домашнїх, 
наступели и шицки руски дружтва зоз 
нашиx мес-тох. Зоз писню и танцами 
шe того веча-ра указали руски 
дружтва зоз Суботи-ци, Нового 
Орахова, Кули, Руского Ке-рестура, 
Вербасу, Дюрдьова, Нового Саду и 
Шиду. Домашнї, окрем зоз руску 
програму, наступели и зоз сербску и 
зоз мадярску. Окрем їх, наступели и 
два госцуюци ансамбли, других етнич-
них заєднїцох - ромске дружтво зоз 
Ру-ского Керестура и румунске 
дружтво зоз Банатского Нового Села. 
Помедзи фолклорнима и музичнима 
точками на два заводи, публику, 
хторей при лєтней позорници було 
коло 1500 забавяли и нашо гумористи, 
Йоаким Папуrа як дїдо  

                � 
 

Г 

ГОЛЄМ НА ХВИЛЬКУ, У КОЦУРЕ, ЧАС ВРАЦЕНИ  НАЗАД 
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Програму "Червеного пупча" претаргнул диждж – 
рускокерестурска Дзецинска вокална ґрупа "Шкорванчок" 

"Яшови на памятку" – Агнета Тимко, Йовґен Надь и 
Мирослава Даждиу 

У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ ОТРИМАНИ 44. ФЕСТИВАЛ КУЛТУРИ "ЧЕРВЕНА РУЖА" 
 

ЯК ЧУВАР КУЛТУРНОГО 
И НАЦИОНАЛНОГО 
ИНДЕНТИТЕТА 
 

уски Керестур, як центер рускей 
националней заєднїци у СЦҐ и 

того року бул домашнї найстаршому 
швету култури Руснацох на тих про-
сторох - Фестивалу култури "Червена 
ружа", котри того року, уж по 44. раз, 
отримани од 1. по 3. юлий. Ознова ше 
до Руского Керестура зляло вельке 
число людзох зоз скоро шицких мес-
тох дзе жию Руснаци у Войводини, як 
виводзачох, так и госцох и публики.  
Дзепоєдни програми Фестивала кул-
тури провадзели и ґосци зоз Репу-
блики Горватскей - всоботу, 2. юлия 
манифестациї "Червена ружа" при-
суствовали и чолни людзе Союзу Ру-
синох и Українцох РГ, Гавриїл Такач, 
Даниєл Перунски и Звонко Костелник, 
а нєдзельовому Шветочному концерту 
представителє КУД "Яким Ґовля" зоз 
Миклошевцох, на чолє зоз предсида-
тельом Златком Гирйоватим. 
Уж традицийно, програма "Червеней 

ружи" започала з отвераньом вистави, 
та пияток, 1. юлия, у голу Основней 
школи и Ґимназиї "Петро Кузмяк", под 
час Фестивала орґанизована вистава 
подобових роботох зоз прешлорочней 
Колониї "Няради" (котра ше каждого 
року отримує у Р. Керестуре). З огля-
дом же Колония "Няради", односно днї 
подобовей творчосци у Руским Кере-
стуре, каждого року зазберує позаря-
дових уметнїкох зоз жеми и иноже-
мства, и вистава у рамикох Фестива-
ла була на високим уметнїцким уро-
вню, а отворел ю предсидатель Орґа-
низацийного одбора Фестивала Сла-
вко Орос, и уметнїцки директор Коло-
ниї, Владимир Няради зоз Вербасу. 
Истого дня, у вечарших годзинох, 

ушлїдзела  дзецинска шпивацкотанє-
чна манифестация "Червене пупче", 
котра каждого року прицагує вельку 

повагу и 
учашнїкох и 
публики, 
медзитим, 
тогорочне 
"Пупче” за-
губела под-
ла хвиля. 
Як познате, 
манифеста-
циї "Черве-
ней ружи" ше 
отримую на 
отвореней 
сцени у дворе ОШ и Ґимназиї "Петро 
Кузмяк", так же дзешка у половки 
програми, числених учашнїкох и пу-
блику розогнал вельки диждж зоз бу-
рю, котри и шлїдуюцих дньох з часци 
погубел орґанизацийно-технїчну кон-
цепцию Фестивала. 

"Ружа" того року була у знаку озна-
чованя 70 рочнїци од народзеня єй за-
чатнїка, нашого плодного компози-
тора и музичного педаґоґа Якима Яши 
Сивча зоз Руского Керестура, так же и 
у окремней часци "Червеного пупча" 
виводзени Сивчово шпиванки за дзе-
ци. Познати су велїм ґенерацийом, по-
неже зме их шпивали ище у оводи и 
школи. На "Пупчу" з тей нагоди виве-
дзени вецей композициї котри одшпи-
вала Дзецинска вокална ґрупа "Шкор-
ванчок" зоз Руского Керестура и Дзе-
цински хор Руского културнопросвит-
ного дружтва з Нового Саду, односно 
солисти обидвох шпивацких ґрупох. 
За наступ их пририхтали Юлиян Рамач 
Чамо и Ирина Олеяр у Р. Керестуре и 
Мирослав Пап у Н. Садзе, як и век-
шину шпивачох котри наступели, лєбо 
мали наступиц у другей часци про-
грами, дзе ше представяло єднорочну 
роботу КУД-ох. "Ружа" того року нє 

мала нови  шпиванки за дзеци, так же 
на "Пупчу" мала буц свойофайтова 
промоция остатнїх двох ЦД-ох, "Нашо 
швето" и "Нашо швето 2" зоз найнов-
шима шпиванками за дзеци котри на-
стали праве на "Червеним пупчу". Як 
уж гварене, хвиля погубела удатну 
програму, так же векшина КУД-ох нє 
наступела зоз пририхтанима шпиван-
ками и танцами. Мали буц виведзени 
аж 23 шпиванки и 13 танци, так же 
орґанизаторе "Ружи" роздумую о пре-
длуженю "Червеного пупча" зоз по-
чатком школского рока. 
Традиция "Червеней ружи" – змага-

нє за найкрасши дзивоцки и леґинь-
ски глас, односно за кошарку черве-
них ружох и стилизовану дзивоцку 
ладу, як и чобольов, предлужена и на 
44. "Ружи", дзе се змагали аж шесна-
цецеро шпиваче зоз местох дзе жию 
Руснаци. Спрам одлуки жирия, того-
рочна награда за найкрасши дзи-
воцки глас припадла Терезки Висла-
вски зоз Руского Керестура, хтора на-
ступела за Дружтво Руснацох зоз 
Суботици. Награду за найкрасши ле-
ґиньски глас достал Славко Бучко 
спред РКУД "др Гавриїл Костельник" 
зоз Кули. 
Друга часц манифестациї "Червена 

ружа" отримана под назву "Яшови на 
памятку" (з нагоди 70рочнїци од наро-
дзеня Якима Сивча), котра виволала 
окремни емоциї и при публики и при 
виводзачох. Виводзени єденац Сивчо-
во шпиванки котри уж длуго жию у 
нашим народзе и тримаме их такпо-
весц за народни, як цо то "Мацерова 
мушкатла", "У лєшику при валалє", 
"Били тополї", "Карчмар, дай нам ви-
но", "Били орґони" и други котри по-
зарядово одшпивали нашо найпо-
знатши шпиваче: Мирослава Даждию, 
Михал Иван, Агнета Тимко, Михайло 
Бодянец, Нестор Пушкаш, Саня Пол-
други, Йовґен Надь, Звонимир Кочиш, 
члени ґрупи "Роса", а наступели и 

Р 
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Пред нашима дзверми" – танєчни ансамбл КУД "Тарас Шевченко" Дюрдьов 

здружени дзивоцки ґрупи керестур-
ского Дома култури и новосадского 
РКПД-а. На цалей програми шпивачох 
провадзел Вельки народни оркестер 
Дома култури Руски Керестур и РКПД 
Нови Сад, под руководительством Ю-
лияна Рамача и Мирона Сивча. 
Пре нєвигодну хвилю, нєдзельова 

манифестация "Шветочни концерт" от-
римана у Велькей сали Дома култури, 
а пре вельку заинтересованосц, чис-
лени патраче анї нє могли войсц до 
сали. "Шветочни концерт" задумани 
як ревиялни наступ КУДох зоз шицких 
местох дзе жию Руснаци у Войводини. 
Кажде дружтво ше пред-ставело зоз 
своїма найлєпшима шпивацкотанєч-
нима точками. Спред Дома култури 
Руски Керестур участвовал Мишани 
хор (дириґент Лидия Пашо) и Виво-
дзацки танєчни ансамбл зоз танцом 
"Опришки Олекси Довбуша" (хорео-
ґраф Силвестер Ґача, а фахови руко-
водитель Йоаким Рац Мими). Дружтво 
Руснацох зоз Суботици участвовало 
зоз Хлопску жридлову ґрупу, а Фок-
лорна секция виведла Руски танци 
(фахови руководитель Альоша Гай-
дук). РКУД "др Гавриїл Костельник" 
зоз Кули представяла Женска шпи-
вацка ґрупа (фахови руководитель 
Еуфемия Планкош). КПД "Дюра Киш" 
зоз Шиду участвовало зоз тан-цами 

"Коломийка" и "Гуцулка", як и Женску 
жридлову ґрупу (хореоґраф Борислав 
Барна, а музични руководитель бул 
Юлиян Рамач Чамо), док Вербасча-
ньох, односно КПД "Карпати" пред-
ставяли соло шпиваче и дуети. 
На шветочним концерту по перши 

раз участвовала и нєдавно формована 
танєчна секция Дружтва Ромох "Лоли 
лулидї" зоз Керестура, потим орахов-
ске КПД "Петро Кузмяк" и КУД "Тарас 
Шевченко" зоз Дюрдьова, танєчна се-
кция КУД "Иван Сенюк" зоз Кули, КУД 
"Жатва" зоз Коцура, як и новосадске 
РКПД-о. Мож повесц же при дзепо-

єдних дружтвох зазначене квалита-
тивне напредованє, алє найзначнєй-
ше же "Червена ружа" и того року 
позберала Руснацох зоз Бачкей и 
Сриму и єден є зоз значних факторох 
очуваня и пестованя нашого инденти-
тета на тих просторох.  
На шветочним концерту, як госци 

наступел вокално-инструментални ан-
самбл "Українски барви" зоз Києва и 
Городске академске КУД-о "Коста 
Абрашевич" зоз Бачкей Паланки, як 
тогорочни найлєпши ансамбл у Войво-
дини. 

М. Зазуляк   

 

У Дев’ятині відбувся фестиваль українців Боснії i 
Гeрцeгoвини „Червона калина“ 

Вiдчуття нацioнальнoї єднoс
недiлю, 17-го липня у селi Дев`я-
тина у Боснiї ї Герцеговинi орга-

нiзовано 5-ий Огляд української фоль-
клорної творчостi "Червона калина". 
Органiзаторами маніфестації були: 

Культурно-просвітня спілка українців 
iменi Тараса Шевченка з Баня Луки, 
Українська Греко-Католицька парафiя 
"Успiння Пресвятої Богородицi" Дев`я-
тина та Культурно-просвітне товари-
ство iм. Iвана Франка з Хорвачан.  

Програма складалася з Святочної 
Служби Божої, котру вiдправили свя-

щеники з Боснії о. Петро Ситник з Де-
в`ятини, о. Мирослав Кринишин з Ба-
ня Луки, о. Петро Овад з Принявора, 
вікар о. Михайло Стахник з Козарцю 
та о. Ярослав Лещишин з Липовлян у 
Хорватії і о. Микoла Ступяк з Каніжи у 
Хорватії. 

Пiсля Служби Божoї на церковнoму 
майданi органiзовано концертну про-
граму, де презентували свою творчiсть 
українськi культурні товариства з Хор-
ватiї: "Україна" з Славонського Броду, 
"Іван Франко" з Вуковару, із Сербiї i 

Чорногорiї iм. Iвана Сенюка з Кули та 
Боснії і Герцеговини това-риствo iм. 
Iвана Франка з Хорвачан, два това-
риства iменi Тараса Шевченка з Баня 
Луки та Принявора і "Червона калина" 
з Лишнi. З причин аварiї автобуса, 
присутнiми не були товариства з Сер-
бїї, "Кобзар" з Нового Саду та "Коло-
мийка" з Сремської Митровицi. 

Пiд час програми чергувались ат-
рактивнi українськi танцi, а рiзнома-
нiтностi сприяли пiснi у виконаннi 
музичних груп i солiстiв. Органiзатори 
для учасникiв влаштували спiльний 
обiд, а потiм органiзовано спортивнi 
змагання з футболу та волейболу. Пїд 
вечiр, дотримуючись доброї традицiї, 
були музики, розважальний вечiр, 
якoму найбiльше радiла присутня мо-

У 
"Ой, у лузі червона калина 
похилилася,  
Чогось наша славна Україна 
зажурилася,  
А ми тую червону калину 
підіймемо,  
А ми нашу славну Україну, 
гей, гей, розвеселимо!" 

Віталій Москаленко, Генеральний консул України в Боснії
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Хор Культурно-мистецького товариства 
"Червона калина" (с. Лишня, Боснія) 

Урочистий концерт 25 червня 2005 на площі перед Рекреаційним центром 
в м.Вербас КПТ "Карпати", Вербас, танець Сокальський козачок 

лодь, а й старшi пригадали колишню 
активну участь у таких заходах. 
 Село Дев`ятина є синонiмом витри-
валостi українського народу у дiаспо-
рi. Цi простори Боснiї були мiж перши-
ми осередками поселення українцiв 
кiнцем 19-ого столiття, щоб потiм їх 
декiлькома хвилями "рознесло" по те-
пер окремих державах. I родиннi 
зв`язки є мiцними, але й вiдчуття 
нацiональної єдностi, спiльних iнтере-
сiв у збереженнi нацiональної само-
бутностi є поштовхом, щоб хоч раз у 
рiк зустрiтись на боснійській "ЧЕР-
ВОНIЙ КАЛИНІ". 
 

Інфо служба Товариства "Просвіта" 
http://www.eukrainians.net/  

 
 

 
У Вербасі відбувся фестивал "Kалина 2005" 

 

Манiфeстацiя прeзeнтацiї українськoї 
дiаспoри Сeрбiї i Чoрнoгoрiї 

 
 
місті Вербас в Автономному краї 

Воєводина (Сербія) 24 та 25 черв-ня 
організовано Другий Фестиваль 
української культури "Калина". Це 
центральна маніфестація презентації 
української діаспори Сербії і Чорно-
горії, організатором якого є Українська 
національна рада. 
Фестиваль складався з декількох 

сегментів. Першого дня у міській гале-
реї Вербасу відкрито виставку худо-
жніх творів образотворчого мистецтва 
українців, котрі живуть у Сербії – Вік-
тора Зубка з міста Челарево, Соні 
Ардан з Нового Саду, та гостя Аніти 
Присташ з Боснії і Герцеговини. Воло-
димир Кравченко з Нового Саду пре-
зентувався частиною специфічного 
оздоблення шкаралупи яєць, а Сестри 
Служебниці Пречистої Діви Марії Мо-
настиря новіціяту у Вербасі виставили 
власні роботи народного мистецтва: 
рушники, сорочки, писанки. 
У міській бібліотеці Вербасу про-

ведено круглий стіл на тему укра-
їнської культури та обговорено акту-
альні питання у Товариствах й мо-
жливості проводити спільні едукати-
вні програми. Участь брали предста-
вники Товариств учасників Фестива-
лю: КМТ-а ім. Івана Сенюка з міста 
Кула, Товариства плекання україн-
ської культури "Коломийка" з Сре-
мської Митровиці, Українського КМТ-а 
"Кобзар" з Нового Саду та Культурно-
Просвітнього товариства "Карпати" з 
Вербасу. 
На завершення першого дня відбу-

лася конкурсна програма презентації 
українських народних пісень. У конку-
рсi брали участь 25 учасників, котрі 
виконали 19 пісень у молодіжній та 
дорослій конкуренціях. 
Другого дня Фестивалю на площі, 

перед спортивним комплексом у Вер-
басі, організовано презентацію части-
ни української кулінарії. Організатори 
приготувили пироги (вареники) та 
тертюхи і учасники та всі присутні 

покуштували ці українські страви, а 
все було як вступна частина до вели-
кого Святочного фестивального кон-
церту, де участь брали бiля 300 учас-
ників, котрі презентувались з програ-
мою українських пісень та танців. Крім 
вже згаданих Товариств iз Сербії у-
часть брали і гості – самодіяльний ко-
лектив української громади Боснії і 
Герцеговини КПТ-o ім. Івана Франка з 
села Хорвачани та вокально-інстру-
ментальний ансамбль "Українські бар-
ви" з Києва. 
Фестиваль української культури "Ка-

лина" зібрав бiля 1700 глядачів, ви-
кликаючи одночасно увагу широкого 
кола посередництвом Засобів масової 
інформації, а підтримали йoгo й орга-
ни влади СО Вербас, найвищі пред-
ставники у особах голови Желька 
Лаїновича та завідуючого у справах 
культури Мирослава Алексича, якi 
привітали Фестиваль та фінансово й 
організаційно підтримали йoгo. Прису-
тністю звеличали ці заходи української 
громади представники Посольства 
України у особі Першого секретаря Ю-
рія Лисенка із сім`єю, представники 
духовинства. 
Серед численних глядачів було го-

стей з Канади, Австралії, Хорватії, Бо-
снії та Німеччини. Фестиваль укра-
їнської культури "Калина" привітали 
Українська Всесвітня Координаційна 
рада та Європейський Конгрес Укра-
їнців.  

 
Інфо-служба Товариства "Просвіта" 

http://www.eukrainians.net/  

У 
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Oгляд нової книжки Павла Головчука 
 

 
 
Спoгади прo тяжку дoлю галицькoгo люду Бoснiї 
 

Поет, 

письменник, 
гуморист, 
політичний 

та 
релігійний 

діяч Павло 
Головчук врадував нас своєю вже 
третьою книжкою „Tут я почув своє 
рідне слово...“ (2005 р. накладом 
автора). Сама назва книжки вже 
багато говорить про саме видання.  
Aвтор у ній доносить до читача свої 
спогади про своє раннє, „босоноге“ 
дитинство у горбистому боснійському 
селі Дев’ятина.  У тому селі він і почув 
вперше своє рідне, українське слово.  
I тут для необізнаного читача перше 
питання: як це можливо, що у 
закинутому боснійському селі могло 
звучати українське слово, і ще з вуст 
тих, які в більшості України ніколи не 
бачили? Відповідь неоднозначна, про-
ста і скомплікована у той сам час.  Aле 
суть відповіді така: українці, які кін-
цем 19-го століття покинули Галичи-
ну і поселилися у північній Боснії, свя-
то зберігали свою мову, традиції, віру. 
Це все вони передали наступним по-
колінням, які цей скарб донесли до 
сьогодення.   
До цього покоління належить і Пав-

ло Головчук. Виростав він у Дев’ятині, 
де і черпав з глибокої криниці народ-
ної культури, звичаїв, вірувань, та аж і 
забобонів.  Все це разом творило бар-
висту картину українського села в 
горбистій Боснії. До цього кольориту 
докладали свою частку і сербські се-
ла, з якими українці мусили контакту-
вати.   
 I вже на першій сторінці спогадів 
знаходимо не один, а два мотта цих 
спогадів. Oдин з них взято з Головчу-
кового вірша „Ностальгія“: „Де ж ви, 
дні мого дитинства?“ Питання, нібито, 
реторичне, бо автор знає, що вони пі-
шли у небуття, і вже ніколи не повер-
нуться.  Aле, автор теж знає, що їх 
можна відтворити з людської пам’яті, 
що їх можна оживити і в той спосіб ві-
дірвати від повного забуття.  Записані, 
вони стають посілістю не лише однієї 
людини, але цілого людства.  

Iнший мотто знаходимо в самому 
низу першої сторінки: „Для наших 
дітей, онуків, щоб знали, хто вони.“ 
Oтже, автор не пише тільки для себе, 
щоб собі олекшити життя виклавши на 
папір усе те, що у грудях живріє. Його 
мета набагато шляхетніша.  Він хоче, 

щоб з цих спогадів користали наступні 
покоління, він хоче виховувати тих, 
які вже четверте або п’яте покоління 
нащадків бідних Галичан, які осели-
лися у Боснії. Він хоче, щоб укра-
нська душа, слово, звичаї, віра, на 
цих просторах не вмерли. Цією книгою 
спогадів автор додає свою цеглину до 
цього надзвичайно важкого, але шля-
хетного проєкту.  
Найдавніші спогади автора звязані з 

війною. I чомусь воно так завжди є: 
українська доля без війни якась неці-
ла, хибна.  Бомбування, різні війська, 
що ночували у хаті, нічні розправи з 
„ворогами народу“ - все це стало у 
фундаменти світосприяння малого 
хлопчини.  I все це він понесе у свою 
життєву мандрівку. 

Kнига розкриває перед нами цілий 
цикл життя Дев’ятини починаючи з 
Різдва і чарівних звичаїв пов'язаних з 
ним, потім зима, весна, літо, закін-
чуючи зі святом Миколая.  Усе це, хо-
ча дано через призму малого хло-
пчини, розкриває перед нами цілий 
один світ збудований на засадах хри-
стиянської моралі, важкої праці, віру-
вань та народних звичаїв.  Важке було 
життя українського селянина в горби-
стій Боснії. Важка праця на неродючій 
землі, високі вимоги християнської мо-
ралі, непрості відносини зі сусідними 
сербськими селами та найгірше, не-
християнська, комуністична влада. Aв-
тор не шпарує слів, щоб описати 
фальшивість і неморальність цієї вла-
ди, яка від бідного селянина відби-
рала останню корову за рахунок пода-
тку, яка у своїй праці спиралася на 
найбільш ненадійний елемент у селі. 
Все це призвело до того, що українці 
Дев’ятини з призирством ставилися до 
нової влади. 
У спогадах Павла Головчука висту-

пає ціла низка кольоритних постатей, 
так як його стрий Василь, мизика-
скрипаль, який часто повертався з 
весілля з поломаною скрипкою, але за 
те з „підошвою“ від коровая, якою ла-
сував малий Павло.  Aле в спогадах 
виступають до переду дві постаті, які 
зробили найбільший вплив на малень-
когоі хлопчину: це його бабця та його 
батько Aндрій. 
Бабця- уособлення сільскої, важко-

працюючої жінки, берегині української 
національної  і релігійної самобутності 
боснійського українця. Вона розуміла-
ся на все, вона була тою, яка на Рі-
здво подбала і про мак, і про горіхи, а 
на Великдень вона була тою, що з 
„малим помічником“ красила яйця і 

писала писанки, подбала, щоб на 
столі була паска та шинка. Вона скла-
дала ручки до молитви малому хло-
пчині, вона була його першою катехи-
ткою, яка навчала, що гріх а що ні. 
Вона не розрізняє доґми віри від забо-
бонів і народних вірувань.  Для неї це 
все одне логічне ціле і все це вона 
передала наступному поколінню.  По 
потребі вона є і лікарем, яка лікує 
„набій“ та інші хвороби у малого хло-
пчини. У спогадах Павла Головчука 
бабця виступає символом українського 
жіноцтва, яке на своїх плечах і своїми 
роботящими руками рятувало народ 
він національної і духовної загибелі у 
умовах діаспори і неукраїнського ото-
чення. 
Батько автора Aндрій, виступає сим-

волом чоловічої частини нашого зне-
доленого галицького люду у Боснії. 
Він грамотний, він свідомий українець, 
він є авторитет у селі, бо він дяк. Він 
права рука священику.  Він навіть ва-
жніший за священика, бо священики 
міняється, а дяк залишається.  Aндрій 
Головчуку був тим, до якого люди 
зверталися за порадою або допомо-
гою, щоб написати чи прочитати ли-
ста. За наказом уряду він стає і пер-
шим учителем у селі, але свою віру 
відчайдушно боронить, коли з неї 
сміються новоприбулі молоді учителі.  
Він є взірцевим господарем, який дбає 
про господарку та про своїх дітей. Він 
є знаменитим столярем, який напра-
вляє поламану скрипку своєму братові 
Василю. Він є оберегом тої чоловічої 
частини нашої традиції, свідомий, гор-
дий і непохитний у своїх поглядах. 
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 У книжці Павло Головчук звертаєть-
ся і до долі матерiв з перспективи най-
новішої війни у кол. Юґославії. I хоча 
це писани з точки зору чотирьох укра-
їнських матерiв у Боснії, оповідання 
набирає ширшого, універсального 
значення, бо говорить про відносини 
дітей до батьків. Це, в певній мірі, 
коментар до четвертої заповіді, яка 
наказує шанувати батька і матір. Oпо-
відання повчає і виставляє у перший 
план приклад сина, який не забув про 
свою матір і надалі дбає про неї. 
 У листах діда Панаса Бездольного 
автор торкається болючих тeм нашого 
буденного життя.  Чи то тема збере-
ження національної чи релігійної само-
бутностi, чи тема відносин між укра-
їнцями та русинами чи якась інша, 
вони завжди актуальні.  Павло Голо-

вчук їх коментує дуже часто з болем 
та сарказмом.  Вони спонукають до за-
думи, вони провокують.  Aвтор не бої-
ться сказати і те, чого багатохто не 
хоче читати.  Aле на те письменник і 
є: щоб бути совістю народу. 

I насправді, у цій книжці Павло Го-
ловчук тим і є: він стає совістю нашого 
знедоленого, розсіяного галицького 
люду Боснії.  Xто лиш над ним не глу-
зував: і сусіди-серби, і поляки, і кому-
ністична влада, і „браца“ русини, і 
„Сатана“ Додер, що описав нас як 
фашистів у своєму фейлетоні у „Ве-
черніх новостях“.  Для всіх них Павло 
Головчук висловлює свій засуд, він 
стає у обороні своїх знедолених братів 
і сестер, він стає совістю тих, які 
нічого не зробили для свого народу, а 
мали можливість і нагоду. Їм не буде 

легко читати ці спогади і листи діда 
Панаса Бездольного. 
Вітаємо Павла Головчука з новою 

книгою і чекаємо його нових творів. 
Oдна з тем сама вже з'явилася у цій 
книжці. Це політичні репресії проти 
українців у Боснії, проти церкви, свя-
щеників, політичних та культурних ді-
ячів. Це поле ще необроблене і воно 
чекає на свого орача. 

Kнига „Tут я почув своє рідне слово“ 
Павла Головчука хай спонукає кож-
ного з нас до призадуми: а де ми 
вперше почули своє рідне слово?  Що 
ми з ним зробили? Чи зберегли і 
передали своїм дітям, чи занедбали, 
забули, відріклися своїх коренів і 
всього того чим дорожили наші діди і 
наші батьки у горбистій і непривітній 
Боснії? 

Михайло Ляхович 
 Tоронто, Kанада 

ЗАКОНЧЕНИ ПИЛОТ ПРОЄКТ ИНФОРМОВАНЯ ПО РУСКИ И УКРАЇНСКИ НА 
РАДИО-ГАБОХ У ВСЖ 
 

ТИРВАЛО ОТАЛЬ-
ПОТАЛЬ  

 
осле вецей рокох того ше лєта 
“аж” на штири заводи могло на 

радио - габох знова слухац емисиї по 
руски и українски! Слово о емисийох 
зоз ткв. пилот-проєкту под покрови-
тельством Совиту за национални мен-
шини РГ хтори емитовани на Радио 
Дунаю (бувши Сербски радио Вуко-
вар) раз у двох тижньох. Тирвали по 
пол годзини у термину од 17,30-18,00 
годзин. “Руски“ дзень була стреда цо 
значи же емисиї хтори ше волали 
“Одгуки з Дунаю” ишли 27. юлия, 10. 
и 24. авґуста и 7. септембра, а укра-
їнска “Рідна мова” емитована каждого 
другого пиятку у периодзе од 29. 
юлия по 9. септембер. Редактор еми-
сиї по руски бул Звонимир Ерделї, док 
Мария Семенюк ушорйовала и водзела 
українски емисиї. У скромних технї-
чних условийох обидвойо ше намага-
ли провадзиц актуалносци вязани за 
два нашо национални меншини. Кельо 
ше им тото удало може повесц мале 
число слухачох хтори их  чули бо про-
паґанда емисийох була слаба, почали 
ше емитовац под час рочних одпочив-
кох, а обсяг чуйносци Радио Дунаю нє 
залапює анї цалу територию дзе жию 
потенциялни слухаче у Вуковарско-
сримскей жупаниї, медзи хторима век-
шина нє ма звикнуце намесциц скалу 
радио апарата на 101,5 МГ, односно 
на фреквенцию спомнутей радио ста-
нїци. На истих ше габох могло штва-
ртками слухац и емисию по мадярски 
хтору пририхтовала Мария Ґолуб, но-
винарка Радия Банска Коса зоз Билого 
Манастиру хтори кажди дзень у своєй 

програми ма и годзинову емисию на 
тим язику. Зоз законченьом того 
проєкту радио-габи випатра останю 
знова длугши час “нєми” за руску и 
українску бешеду и шпиванку. Пот-
вердзую то и слова Санї Вукичевич, 
главней и одвичательней редакторки 
Радио Дунаю и координаторки того 
проєкту, хтора гварела же Рада за 
електронски медиї початком септем-
бра додзелєла барз мали средства за 
проєкт стаємного информованя на ру-
ским, українским и мадярким язику. 
По єй словох глєдани средства за ин-
формованє у длугшим периодзе, най-
менєй за 6 мешаци, а Рада предвидзе-
ла средства за практично лєм два 
емисиї, алє до моменту писаня того 
текста ище нє потвердзела покля би 
их мала преруциц. З другима словами, 
од того нє будзе нїч. На закончени як 
и на тот нєрозпочати проєкт мож пат-
риц и розправяц о нїм  як и о позна-
тим случаю до поли наполнєтого пога-

ра: чи вон до поли полни чи є до поли 
празни? Кед ше патри позитивно на 
ситуацию мож буц задовольни же ше 
после 7 рокох знова чула емисия по 
руски, а українска аж после 15 рокох, 
гоч правда то кратко тирвало. Нє до-
бре же ше роби лєм о проєктох хтори 
маю одредзени вик тирваня, кратши 
лєбо длугши, зоз чим ше системски и 
институционално нє ришує информо-
ванє по руски и українски прейґ елек-
тронских медийох. На тим би найве-
цей требали поробиц нашо институциї 
хтори маю национални предзнаки, нє 
лєм ше декларативно закладац о ис-
нованю такей потреби. Бо, як видзи-
ме, други на тим плану у нашо мена 
превжали инициятиву (до чиєй щиро-
сци нє треба сумняц), цо значи же єст 
простору и за наших автентичних 
представительох хтори бизовно вельо 
вецей знаю о наших потребох и мож-
лївосцох за їх реализацию. 

П 

Звонимир Ерделї и Мария Семенюк у студиу Радио Дунаю 

Звонимир Ерделї 
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NAKON SKORO 65 GODINA OPET IZLAZI "RIDNE SLOVO" NA UKRAJINSKOM JEZIKU 
 
 
POTOMCI NASTAVILI 
RAD SVOJIH DJEDOVA 
 

oš 1933. godine u Piškurevcima kod Đakova 
uređen je i izdan prvi broj novina "Ridne 

slovo" ("Rodna riječ") na ukrajinskom jeziku, čiji 
je urednik bio svećenik Mihajlo Firak, tadašnji 
župnik u tome mjestu s priličnim brojem Rusina i 
svojom grkokatoličkom župom. Novac je osigurao 
tadašnji, i prvi Rusin vladika Križevačke eparhije, 
dr. Dionizije Njaradi. U početku je izlazio jednom 
mjesečno, poslije i češće. Posljednji broj izašao je 
u drugoj polovici ožujka 1941. godine, pred sam 
Drugi svjetski rat. Bio je to posljednji broj te prve 
serije. 
 Šezdeset i četiri godine kasnije pojavio se prvi 
broj, možemo sada reći, druge serije "Ridnog slo-
va". Osnovao ga je Nacionalni savjet ukrajinske 
nacionalne manjine Srbije i Crne Gore, a izdaje 
Novinsko-izdavačka ustanova "Ridne slovo" u 
Novom Sadu. Direktor i glavni i odgovorni ure-
dnik je Eugen Kuleba, a adresa Uredništva je u 
Kuli, Šime Šolaje 36. Taj prvi broj nove, druge 
serije, izašao je 1. srpnja 2005. godine na 12 
stranica A3 formata, i  na sjajnom papiru. Speci-
fičnost i novost u ovoj ukrajinskoj publicistici je 
u tome što su svi tekstovi tiskani dvojezično, na 
ukrajinskom i srpskom, tako da je polovica lista 
na jednom, a druga na drugom jeziku, samo va-
lja obrnuti novine. To je običaj i u nekim dru-
gim ukrajinskim listovima u svijetu, recimo, u 
SAD-u, Kanadi, kada se izdaju na ukrajinskom 
i, primjerice, engleskom jeziku. 
 Sadržaj prvog broja je bogat. Uz uobičajeni 
uvodnik i povijesni prilog o dosadašnjem izla-
ženju lista, na uvodnom mjestu je i pozdrav iz 
Ukrajine što ga je potpisao prvi potpredsjednik 
Ukrajine, Viktor Voronjin. Čitava peta stranica 
posvećena je festivalu "Kalina", koji je održan u 
lipnju 2005. u Vrbasu, uz sudjelovanje ukrajin-
skih kulturno-umjetničkih društava, a šesta stra-
nica sadrži osvrt na festivale "Kalina" i "Crvena 
ruža", s potpisom glavnog urednika. Niz je i 
drugih priloga, zanimljivih za zainteresirane či-
tatelje. 
 Za sada "Ridne slovo" izlazi jednom mjese-
čno, a nadamo se da će izlaziti i češće. 
 
Vlado Kostelnik  

J 

Čestitka predsjednika Saveza Rusina i Ukrajinaca RH, Slavka Burde 
povodom izlaska prvog broja novina "Ridne slovo". 

Pozdravno pismo potpredsjednika Ukrajine Viktora Voronjina povodom 
izlaska prvog broja novina "Ridne slovo". 
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У Шидзе означени рочнїци од народзеня трох учительох и представени 
даскельо нови кнїжки 
 

Богата културно просвитна 
програма 

 
ружтво за Руски язик, лите-
ратуру и културу зоз Нового 

Саду и подружнїца у Шидзе, всоботу 
23. юлия у Музею Лєтней Владическей 
резиденциї у Шидзе, означели рочнїци 
од народзеня трох учительох и пред-
ставели вецей кнїжки. Скорей офици-
єлней програми представителє Друж-
тва  за руски язик, литературу и 
културу нащивели городски теметов и 
на гроби учительох Владимира и Єли-
савети и їх сина Владимира покладли 
квеце. Спред подружнїци у Новим 
Орахове и КПД "Петро Кузмяк" квеце 
покладла наставнїца Сенка Славчев, 
подпредсидателька скупштини друж-
тва. Владимирови Рогальови лєпше 
роботне место було 1946. року праве 
у Новим Орахове дзе ше приселєли 
Руснаци зоз Руского Керестура, а 
нарок ше означи и 60-рочньца од их 
приселєня. 
На самим початку пополадньовей 

програми, з минуту цихосци указана 
почесц доаєнови нашей литератури 
учительови Михалови Ковачови хтори 
народзени 1909. року у Шидзе. Ирина 
Папуґа, предсидателька Дружтва за 
руски язик, литературу и културу пре-
читала наисце богату биоґрафию Ми-
хала Ковача, а потим наставнїца Сен-
ка Славчев пречитала Ковачову писню 
"Лазарет". Шицких присутних спред 
домашнїх Подружнїци у Шидзе, приви-
тала Евґения Данчо, член Предсида-
тельства хтора и водзела тоту програ-
му. На самим початку означени рочнї-
ци од народзеня трох наших учите-
льох и то 80-рочнїца од народзеня 
Владимира Рогаля (1925-1984), 78-ро-
чнїца од народзеня учительки Єлиса-
вети Славки Рогаль (1927-1999) як и 
75-рочнїца од народзеня учителя и 
писателя Василя Мудрия и 60-рочнїца 
його плодней творчосци и 30-рочнїца 
як є прияти до Дружтва писательох 
Войводини. Пречитани биоґрафиї спо-
мнутих учительох, а Евґения Данчо 
пречитала и три писнї Василя Мудрия. 
Була то и нагода же би Ирина Папуґа 

ювилантови уручела як 
дарунок даскельо кнїж-
ки виданя дружтва. 
На соботовей програ-

ми представена и кнїжка 
Жарка Петровича зоз 
Шиду, Основна школа 
"Йован Веселинов-Жар-
ко" Шид и Бачинци 
(1982-2002), а о кнїжки 
бешедовал Славко Ци-
пер, секретар спомнутей 
школи (хтора тераз но-
ши мено ОШ "Бранко 
Радичевич") даваюци акцент на тема-
тику вязану за Руснацох як цо уво-
дзенє факултативного виучованя рус-
кого язика и други питаня. Вон тиж 
нависцел же за 10. септембер плано-
вана промоция тей кнїжки у Бачинцох. 
На кратко представени и Идилски 

венєц "З мойого валала" Гавриїла Ко-
стельника, а о першобутному як и о 
осучашнєному репринт виданю беше-
довала Ирина Папуґа, а Сенка Слав-
чев пречитала виривки з рецензиї. 
Увагу прицагла и промоция кнїжки 

"Руснаци у Сримскей Митровици" хто-
ра представя зборнїк 19 роботох се-
дем авторох и то: Ирини Папуґа, Янка 
Ерделя, Лїляни Радуловацки, Мирона 
Жироша, Воїна Василича, Славка Папа 
и Весни Марицки-Остоич. Рецензент 
мр Живко Попов зоз Сримскей Митро-
вици визначел же тот зборнїк чува од 
забуца найзначнєйши подїї людзох 
єдней малей рускей заєднїци нє лєм у 
Сримскей Митровици алє и у Сриме 
през 150 роки. Татяна Цупер, етнолоґ 
Войводянского музею з Нового Саду у 
своєй рецензиї медзи иншим визна-
чела, же кнїжка обрабя историйни 
условия приселєня Руснацох до Ми-
тровици, привредни обставини, вир-
ски живот, културно-просвитну робо-
ту, етнолоґийни характеристики, як и 
биоґрафски записи о дзепоєдних чле-
нох рускей заєднїци. 
Потим представени и кнїжки "Квитки 

з нашей заградки" у хторей записани 

135 писньочки наших дзецох од 1938. 
по 2000. рок, а илустрована є зоз 185 
илустрациями. Ирина Папуґа предста-
вела и кнїжку "Ластовички 2" хтора 
вишла после 30 роки и присподобена 
є дзецом у яшелькох и предшколскому 
возросту и будзе од велькей помоци 
виховательком. На концу представена 
и кнїжка "Studia Ruthenica" число 9 у 
хторей заступени дипломски роботи 
студентох зоз Катедри за руски язик 
на Филозофским факултету у Новим 
Садзе, а обробени руски бависка, кра-
чунски обичаї, руска свадзба, руски 
жени у Руским Керестуре, а предста-
вена и хронолоґия Дружтва, тє. у те-
ксту о Янкови Фейсови, Йовґенови Са-
болови, о снованю РНПД. 
Тота богата програма у Музею Лєт-

ней владическей резиденциї була и 
нагода же би до дружтва були прияти 
нови члени. Предсидателька Скупшти-
ни Ирина Папуґа уручела членски 
кнїжочки Качи Рогаль, нєвести Рога-
льових, Єлени Рац з Руского Кересту-
ра, шестри учительки Єлисавети Ро-
галь и Татяни Цупер зоз Нового Саду. 

 

 

Д 

Порихтана богата програма: Татяна 
Цупер, Сенка Славчев, мр Живко По-
пов, Евґения Данчо и Ирина Папуґа 
(з лїва на право) 

Владимир Дїтко 
Фото: Вл. Дїтко 

Насловни боки нових 
виданьох Дружтва за 
руски язик, литерату-
ру и културу зоз Но-
вого Саду 

� 
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Владо Костелник 
 Народзени є у Петровцох 9. 

октобра 1930. року, дзе за-
кончує и основну школу. Пре-
длужує школованє у першей 
рускей ґимназиї у Руским Ке-
рестуре, а новинарство абсол-
вирує у Новинарскей школи и 
Институту за новинарство Ю-
гославиї у Беоґрадзе. Ноши-
тель є вецей дзешаткох при-
познаньох и наградох, як и 
Ордена  зоз стриберним вен-
цом Предсидателя СФРЮ и Ор-
дена за заслуги Предсидателя 
України. Преглашени є и за 
почесного предсидателя Сою-
зу Русиноx и Українцох у Ре-
публики Горватскей. 

75 роки животa (1930 - 2005.) и  60 РОКИ 
 МЕДИЙНЕЙ ВОКАЦИЇ ВЛАДИ КОСТЕЛНИКА 

 
оч дїялносц Влади Костел-
ника вельо ширша, огранї-

чиме ше лєм на його три поля: 
журналистика, мистецко-литера-
турно-документарне писательство 
и културно–мистецка занятосц. 
Перша статя 1944. - остатня по 

тераз - 2005. року.  
Уключени до антифашистичней 

борби 1944. року у Уєдинєним 
союзу антифашистичней младежи 
Горватскей, написал и обявел 
першу статю у мурових новинох у 
Петровцох. По тераз остатню, о 
75 - рочнїци Василя Мудрого, за 
131. число "Новей думки" 2005. 
року. 
У медзичаше постал новинар 

"Руского слова" у Руским Кере-
стуре 1945. року, а 8 юлия 1946. 
и професийни у тим нашим рус-
ким тижньовнїку. Затримал ше до 
половки 1949. року у котрим 
чаше бул на два заводи одвича-
тельни редактор "Пионирскей за-
градки". Истого року преходзи за 
професийного новинара "Гласа 
Славониї" на горватским язику у 
Осєку. Професийни є новинар и 
два раз одвичательни редактор 
новинох "Трудбеник-Борово", у 
исти час таки и "Вуковарских 
новинох" до 1953. року, кед у 
першим случаю волонтирал, а у 
другим узвичаєно плацени. Од 
1956. до 1962. року є новинар, 
одвичательни редактор и дирек-
тор тижньових "Новостох" у Вин-
ковцох, а вец постава профе-
сийни дописователь за Восточну 
Славонию Радиотелевизиї Заґреб 
у Вуковаре. У 1963. року є пору-
шовач другей сериї "Вуковарских 
новинох" и їх одвичательни ре-
дактор, же би даскельо мешаци 
лєм бул и заменїк главного ре-
дактора "Руского слова" у Руским 
Керестуре. Истого 1965. року ше 
враца до Вуковару, дзе бере 
роботи редактора Радио-Вукова-
ру и редактора у редакциї "Вуко-
варских новинох". Одвичательни 
редактор "Новей думки" постал 
1971. року у волонтерским аран-
жманє, а познєйше гонорарни до 
1991. року. Од 1978. року ре-
дактор є новинох ПИК-а Вуковар 
-"ВУПИК" дзе є 1989. року и пен-
зионовани з полним 40-рочним 
пензийним стажом. Попри тих 

длужносцох порушал и бул во-
лонтерски редактор новинох 
"Вутекс" и "Ґрадєвинар" у Вуко-
варе. Редакторо бул шицких коло 
10 виданьох Союза Русинох и 
Українцох Горватскей по 1991. 
рок. Порушал и бул перши редак-
тор емисийох на руским и укра-
їнским язику Радио - Вуковару и 
Радио – Броду, а фахово жур-
налистично постановел и редак-
циї у снованю радио Вировитица 
и Радио - Броду, на горватским 
язику. Сотрудзує и далєй з "Нову 
думку" за котру зробел и приказ 
роботи у нєй Василя Мудрого з 
нагоди його 75-рочнїци. Сотру-
дзує и зоз "Руским словом", 
"Шветлосцу", и "Руским християн-
ским календаром" у Новим Садзе. 
Перша приповедка 1944. - за 

тераз остатня драма – 2005.року:  
Источашнє кед новинарство, Вла-
до Костелник почал 1944. року 
обявйовац и мистецку литерату-
ру. Перша була приповедка "Иво 
и кралєвна" у "Хрватском листу" 
на горватским язику, дньовнїку у 
Осєку 1944. року. Остатнї за те-
раз му драмски приказ тей припо-
ведки "Иванко и кральовна" на 
руским язику, пририхтани за дру-
кованє у виданьох Союзу Русинох 
и Українцох у Републики Горват-
скей - 2005. року.  
Помедзи тих рокох Владо Кос-

телник обявел пейц кнїжки мис-
тецкей прози на горватским язику 
и два на руским, обидва з трило-
ґиї як перши руски романи на тих 
просторох. Твори му друковани и 
на українским, сербским, словац-
ким и румунским язику. Зробел и 
документарну прозу "Под червену 
заставу" на руским язику, потим 
"Русини и Українци у НОБ-и" на 
горватским язику. Машинописи 
документарней прози "Тисак у 
Вуковару 1945 - 1991. ґодине" и 
"Орфей у Вуковару" на горват-
ским язику зробел за рукописно-
документарне оддзелєнє Город-
ского музею Вуковар. Закончує 
на горватским язику и материю 
"Русини и Українци Петроваца" 
спрам глєдня Месней ради Пет-
ровци у општини Боґдановци – 
2005. року  
Од "Желєного Лїстка" 1943/44. 

– до "Петровского дзвона" - 2005. 

року: Владо Костелник 1943. и 
1944. року засновал Дружтво за 
кнїжки "Желєни лїсток" у Петров-
цох, котре виводзело и "забави", 
импровизовани сценски витво-
реня, зоз Крешимиром Зидаричом 
и Славком Майхером пред дзе-
цинску публику, як початок його 
активней дїялносци у културно-
мистецкей роботи. Остатнїраз за 
тераз постреднє зоз своїм твором 
учествовал на "Петровским дзво-
ну" 2005. року. 
Тоти 61 и вецей роки принєсли 

му добродзечне интензивне дїй-
ствованє у културно-просвитней 
роботи антифашистичней борби у 
Петровцох, до котрей интерполи-
ровал и "Желєни лїсток" зоз 
шицкима його членами, хлапцами 
од 11 по 14 роки 1944/45. року. 
Предлужує у Руским Керестуре на 
истим планє. Инциятор є основа-

Г 
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ня и предсидатель Союзу Русинох 
–Українцох Горватскей. Порушує, 
оснує руски и українски културно 
–мистецки дружтва у Вуковаре, 
Заґребе, Раєвим Селє, Славон-
ским Бродзе, Осєку и секциї ру-
ско-українскей у Гайзибанарским 
КМД "Максим Ґорки" у Винков-
цох, як предходнїци познєйше ос-
новного нашого дружтва у тим го-
родзе на Босуту. Таки є и пред-
ходнїци нєшнього КМД "Карпати" 
у Липовлянох, котра, преходнїца, 
1968. року ше нє удала пре те-
дишнї обставни локалного харак-
теру. 

Далєй, Владо Костелник "кре-
сни кум" нашого "Петровского 
дзвона" и шицких його приред-
бох, як манифестациї култури 
шицких Руснацох и Українцох у 
Горватскей 1969. року. Инциро-
вал и снованє етноґрафийней 
вистави, потим и збирку, у ра-
микох Городского музею у Вуко-
варе; тиж так и активни потри-
мовач "Подобовей колониї" у Пет-
ровцох 1985.-1989. року. Одвито-
вал за видаванє "Ґодишняка Ма-
тици Горватскей" на горватским 
язику у Винковцох – Вуковаре –
Илоку – Жупанї, закладач за тир-
ваце означованє места народзеня 

редактора перших сербских нови-
нох концом ХVIII. столїтя Захария 
Орфелина у Вуковаре. 
Бул Костелник инциятор и во-

дитель наукових совитованьох 
"Червеней ружи" у Руским Кере-
стуре, перших на тим фестивалє 
нашей култури у другей половки 
70–рокох. На початку 80–рокох  
прешлого столїтия инцирує, водзи 
и уводнїчар є на перших двох на-
укових совитованьох Союзу Руси-
нох и Українцох Горватскей у Пе-
тровцох, котри високо оценєл Ин-
ститут за историю роботнїцкого 
руху Горватскей. 

 
 
Владо КОСТЕЛНИК : 
 

 
 
Сценски приказ у єдней дїї 
и трох сликох – явох 

 

 
 
 

 
 

Ява перша 
 
ИВАНКО: (Зоз шекеру у рукох 
ок-ресує конари уж викерченого 
дре-ва-стебла. З часу на час 
става, уцера зной зоз чола и 
твари, та и глави з котрей пред 
тим знїма ша-пку–калап) Алє ши 
тварда, чер-фо єдна! 
ГЛАСИ З ГЛЇБИНИ ЛЄСА: 
Пращанє, пуканє ценких древох и 
прутох. 

Вирчанє вовка. Ричанє. Хвастанє. 
Мурчанє. З ище векшей оддалє-
носци завиванє вецей вовкох.  
ЖЕНСКИ–ДЗИВОЦКИ ГЛАС: 
(Зворушено, престрашено, йойча-
цо): Помагайце! Помоц!...Нє охаб-
це ме! (Розгнївано) Сцекай одо-
мнє, вовку кревожадни!... Яй! Яй! 
Яй!... Придзце!... Швидко... Та-
кой! 
ИВАНКО: (Перше нє чує бо бухци 
зоз шекеру по древе и конарох. 
Кед на хвильку престал учул га-
лайк, йойк и кричанє до допомо-
ги. Зацикавено) Но цо ше то там 
збува?!... (Хваци шекеру до рукох 
и швидко одходзи. Бега). 

ЖЕНСКИ ГЛАС: (Єднак аларман-
тно, врещацо) Уж ме здогонєл 
...Яй! Яй! Та, насправди, нєт у тим 
лєше нїкого же би ми помогол! 
(Одганя) Нє идзеш одо мнє, чорту 
прекляти!... Гетка... Аж там по са-
ме пекло, Луциферу єден!  
Пращанє вше моцнєйше, блїше и 
моцнєйше. Гласнєйше и викричо-
ванє допомоги. 
ИВАНКОВ ГЛАС: (Одлучно) Енки 
сом там... Дораз му я спишем же 
будзе паметац... Нє бой ше! (Чуц 
як буха зоз шекеру. Ламанє гуща-
ви и вовче йойчанє). 
 

Драмски адаптована припо-
ведка "ИВО И КРАЛЄВНА". 
Перше литературне дїло авто-
рове, и у сказковим возросту 
зробене, цо го подписал и 
Крешимир Зидарич, познєйши 
визначни горватски актор –
ґлумец у заґребских театрох.  
Приповедку друковал у єдним 
своїм нєдзельовим виданю 
"Хрватски лист", дньовнїк у 
Осєку, на горватским язику. И 
машинопис и видрукована 
приповедка препадли у войни 
1991. - 1995. року, та тот ли-
тературни жанр зробени по 
здогадованю змиста видруко-
ваней приповедки – сказки. 

ОСОБИ 
Краль: 40-50 рочни, 
Иванко: 18-20 рочни 
леґинь 
Кральовина: 17-18 
рочна дзивка 
Стражар 1  
Стражар 2 25-30 
рочни хлопи  
Збува ше у вельким 
дубовим и буковим 
лєше 
На сцени: 
Лєс. Пняки викерчених 
древох. Ту и там стебла 
окресаних конарох. 
Конари єст и коло нїх. 
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Ява друга 
 
ИВАНКО И КРАЛЬОВНА 
 
На сцену збегує злєкнута дзивка у 
кральовским облєчиве. Уплакана 
є. Престрашена. Власи стрехави, 
розтрешени по плєцох. Сукня сца-
гнута до бока. Так є як кед би 
подшкинтовала на єдну ногу.  
КРАЛЬОВНА: (Задихано) Слава 
Богу! Нєт го вецей. Бовкнул го зоз 
шекеру якиш хлоп широкого хри-
бта и моцних рукох. 
Нєодлуга потим виходзи зоз глї-
бини лєса Иванко зоз засуканима 
рукавими и задихани. У єдней ру-
ки му шекера, зачервенєта нїби 
од креви вовка. 
ИВАНКО: (Возбудзено як у бега-
ню) Злодїйка єдна! Так сом го 
рагнул поштред хрибта же сом му 
бизовно зламал похребцину. Уца-
гнул ше шицок кирвави до барз 
нєприступней гущави младнїкох 
до котрей сом нє могол пойсц за 
нїм же бим го там докончел. Алє 
вон и так готови. Нєт му ратунка. 
КРАЛЬОВНА: (Плачуци з радос-
нима слизами приступює ґу Иван-
кови та му кладзе руки на плєца. 
Задзековно.) Виратовал ши ми 
живот! (Уцера слизи зоз гадвабну 
хусточку). Шмели мой Знавцу- Нє-
знавцу. Занавше сом ци задзе-
кована. (Одвої ше од нього на 
крочай-два, та го опатра од глави 
до пети. Престава плакац и благо 
ше ошмихує, уцераюци остатнї 
слизи): А хто же ти кед ши таки 
добри и шмели на вовка вдерел, 
гоч сом це нє раз видзела з нашо-
го замку? 
ИВАНКО: (Трима шекеру при но-
гох и на єй пориско ше дакус о-
пар, та уцера зной зоз чола, од-
дихуюци ше. Гологлави є) Я Иван-
ко. Жиєм у остатнєй хижи, дакус 
оддалєней од валалу, такой ту 
при лєше. Оцец и мац ми давно 
поумерали док сом бул ище ма-
лючки, та ше о мнє старали дїдо и 
баба. Тераз сом пришол до лєса 
нарубац конари же бизме ше на 
жиму мали з чим зограц. 
КРАЛЬОВНА: (Зачудовано) Та то 
тоти барз худобни людзе цо на яр 
и влєце збераю печарки у лєше та 
их приноша до нашей кухнї!? 
ИВАНКО: (Обрадовано) То я збе-
рам печарки, а баба лєбо дїдо вец 
ноша до вашого замку. 

КРАЛЬОВНА: То, то вец твойо 
таки вельки красни печарки. Осо-
бено тоти цо ше волаю (Здогадує 
ше) ...Но... (Кладзе палєц руки на 
чоло) Нє можем ше здогаднуц. 
ИВАНКО: Варґанї, алє и лїкови-
ти... Так ше волаю по фарби  яку 
ма лїшка зафарбену шерсц.  
КРАЛЬОВНА: Алє цо су смач-
ни!... А єст и єдна така округла-
ста, досц велька. З верху є била, 
а нука жовта... Така як даяке ве-
лїчезне вайцо. 
ИВАНКО: Точно... То вайчара... 
Нєт єй вельо и чежко ю найсц. 
(Обраца ше ґу Кральовней, та лю-
бопитлїво) Тераз знаш же хто я ... 
А поведз ми хто ти. Цо ши за 
єдна. Така красна и блїщацо облє-
чена! А поведол бим же сом це уж 
и видзел даскельо раз там, у зам-
ку. 
КРАЛЬОВНА: (ошмихує ше) Я 
Мацерова душичка. Так ме вола 
моя мила мамочка Гримислава, 
кралїца. 
ИВАНКО: (Чудує ше, з ошмихом) 
О-го-го!...Мац кралїца...А, оцец? 
КРАЛЬОВНА: (шмеє ше) Га, зна 
ше. Краль, кед уж мац кралїца... 
Ха-ха! 
ИВАНКО: (З високим почитова-
ньом): Ти, вец, кральовна Маце-
рова душичка. 
КРАЛЬОВНА: Гей, лєм нє волай 
ме так, ялє як сом кресцена. Яро-
славна, знаш.  
ИВАНКО: (Нєсподзивано) Га-га... 
Гей. Алє, ти кральовна кед ци 
оцец краль, а мац кралїца. 
КРАЛЬОВНА: Правда. Так ше 
шицки ту у замку ґу мнє озиваю. 
ИВАНКО: Як це наволую? 
КРАЛЬОВНА: Гварела сом ци. 
ИВАНКО: (Наивно) Кральовна, 
та. 
КРАЛЬОВНА: (Помирлїво) Но, 
добре, най и за тебе будзем 
кральовна. Алє, то лєм так. Як 
лєм нїби, бо... 
ИВАНКО: Кральовно наша... Знам 
я за ваш кральовски замок, у лє-
ше нєдалєко одталь и од моєй 
хижи. Пребуваце у нїм лєм влєце.  
КРАЛЬОВНА: Лєтуєме ту у хлад-
ку и швижим лєсовим воздуху, 
кед у кральовским городзе гору-
цо. 
ИВАНКО: (Любопитлїво) А як ше 
ти, Кральовно, нашла з вовком 
така сама? 
КРАЛЬОВНА: Умкла сом од стра-
жарох на капури док ше картали, 
з тоту кошарочку, ниа (указує) та 

сом вошла лєм кус глїбше до лєса 
назберац лєсово ягоди. Таки су 
красни и вельки. Пахняци. Боже,  
як барз любим ягоди. Їх пах ухо-
дзи през отворени облак до моєй 
хижи и нє могла сом витримац же 
бим их нє пошла назберац.  
ИВАНКО: (Потвердзує) И вец ши 
ше стретла з вовком. 
КРАЛЬОВНА: (Потвердзує) Вон 
ше вец розбегнул за мну, а я по-
чала сцекац и кричац за допомо-
гу. Добре же ше ти нашол ту та 
ши ме виратовал. (Зармуцує ше. 
Здвойно) Яй, яй, яй... Цо би зомнє 
остало кед би ши ми нє помогол?! 
(Заш Иванка облапя з єдну руку и 
дриля му главу на плєцо трима-
юци го з другу руку у котрей ище 
вше шекерочка.) Шмеляку єден 
предобри... И мой оцец и мац ци 
задзекую и напевно наградза 
(Гласка го з дланю по твари). Ти, 
ти, моцаку. Дам ци шицко цо 
зажадаш тельо вельо. Пребарз ши 
ме задлужел... А и одразу ши ми 
постал мили, люби, прави прав-
диви кральовцу. (Ганьблїво, алє 
швидко, дзвига ше на пальци на 
ногох, и швидко го побочка за 
єден бок лїца). 
 

Ява треца 

 
Исти и Краль, Перши и Други 
стражар. 
Уходзи Перши стражар у старо-
давних вояцких униформох. Нао-
ружани су з мечами, коплями зоз 
стрелами хелебардами. Краль та-
кой ступа з другого боку у кра-
льовским ґримизним облєчиве и 
коруну на глави. Задихани є. 
Зачудовано патри на Кральовну и 
Иванка.  
КРАЛЬ: (Нагнївано) Я це, Ярос-
лавно, принцезо моя, глєдам по 
цалим замку, а ти ту з тим цо є нї-
хто и нїч. (Оштро розказує) Та-
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кой ше бер дому, а вец побеше-
дуєме.  
КРАЛЬОВНА: (Обраца ше од И-
ванка. Ґу Кральови) Гей, кралю, 
оче мой добри, алє з тим чесним 
храбрим силуном (Указує з главу 
на Иванка). 
КРАЛЬ: (Поспердно ше шмеє) Хе-
хе-хе! Паля, пать ти лєм ю... Вона 
би ше ту шмольгала з голодран-
цом, безменим хлапчиком хто зна 
одкаль... 
КРАЛЬОВНА: (Претаргує) Прав-
да, вон худобни, алє чесни, вре-
дни, доброго шерца одважни. 
Прави правучки млади челєдник. 
КРАЛЬ: (Саркастичнє) Нараз ми-
ли... Вон можбуц вредни, алє рубе 
мой лєс, та є правдиви крадош. 
(Ґу Першому и Другому стража-
рови) Енки го лапайце и гареш-
туйце. На ютре му наш кревнїк 
одрубе главу на пняку за тото 
злодїйство. 
КРАЛЬОВНА: (Ґу Иванкови мею-
ци) О, нє... (Притулює ше ґу 
Иванкови у страху модляци спрам 
Краля) Кралю, оче мой ...Вон ми 
спашел живот. 
КРАЛЬ: (И далєй посперднє, 
шмеюци ше) Ха-ха-ха!... Таки 
бидняк, та же би вон виратовал 
живот єдней племенитей и пре-
красней принцези?!... Но, и таке 
сом ище нє видзел... Хо-хо-хо! 
ПЕРШИ СТРАЖАР: (Шмело) Пра-
вда, вашо височество кралю. Тот 
ту хлапчиско (Указує на Иванка), 
виратовал нашу милу кральовну 
од сиґурней шмерци. 
КРАЛЬ: (Як и пред тим ) Но, но... 
Могло би и буц. Гоч цо... Та, нє 
гуторце ми таке, бо такой пукнєм 
од шмиху... Хе-хо-хой!. (Нагмуре-
но) И тебе (Ґу Першому стра-
жарови) загарештуєм, и такой дам 
на вишадла. 
ДРУГИ СТРАЖАР: (Ґу Кральови, 
у страху) Мой пайташ нїч нє ци-
ґанї, наш преблаги Кралю, и 
гутори правду... 
КРАЛЬ: Яку правду, любел би 
знац, же би попри вас двох мо-
цних и по зуби наоружаних слу-
гох могол дахто загрожиц гоч лєм 
и єдну нїтку у власох моєй єди-
нїци! Та, ти так исто прейдзеш як 
и твой цимбра. 
ПЕРШИ СТРАЖАР: (Гласно, шме-
ло) Вовк! 
КРАЛЬ: (у чуду) Вовк?... Яки 
вовк? 

ДРУГИ СТРАЖАР: Прави, живи, 
бесни, зубати вовк з такима  пи-
сками (указує з руками) же би и 
яловку хвацел, а вашу и нашу 
кральовну цалком пороздзерал. 
ПЕРШИ СТРАЖАР: (Обраца с-
прам Краля босу ногу Кральовни 
без ботоши и ципели) Опатьце и 
сами прешветли кралю... Вовчи-
ско ю уж и за ногу хвацел, алє ше 
вона витаргла, та му у пискох 
остала обуй з єй ноги. 
ДРУГИ СТРАЖАР: Точно так. 
Видзели зме обидвоме. 
КРАЛЬ: (Патри и слуха цо ше 
указує и гутори, чудуюци ше) 
Алє... (Застанул и змиренше ше 
приблїжел ґу Кральовни, та ю и 
сам опатра же цо ше єй збуло. 
Подозриво) ...Чи то може буц 
наисце? 
КРАЛЬОВНА: Живуце живуще 
наисце, оче мой добри. 
КРАЛЬ: Та, цо ше вец, збуло? 
КРАЛЬОВНА: (Одлучує, прешве-
члїво) То же Иванко забил вовка з 
тоту ту шекеру и мнє так вира-
товал од як щец зубатей жвирини. 
СТРАЖАР ПЕРШИ И ДРУГИ: (У 
исти глас) Праве так и нїяк ин-
шак. 
КРАЛЬ: (Ґу обидвом стражаром) 
Гварице же сце видзели?  
СТРАЖАРЕ ПЕРШИ И ДРУГИ: 
(Як и пред тим) З власнима очми. 
КРАЛЬ: (Строго) А, дзе же вец, 
ви були нєлапшни глуптаци. Зас-
лужели сце штранґ пре нєпослух? 
ДРУГИ СТРАЖАР: Ми бегали за 
Кральовну цо зме швидше могли 
кед зме обачели же скриваюци 
ше, вишла през капуру зоз замку. 
ПЕРШИ СТРАЖАР: Заш повеме, 
же кед би нє було того ту челєд-
нїка вовк би напевно поєдол нашу 
Кральовну. 
КРАЛЬОВНА: Видзиш, кралю, 
мой премили тату, же яке пре-
вельке дїло зробел мой спаситель 
Иванко (Обраца ше зоз ошмихом 
ґу Иванкови). 
КРАЛЬ: (Слуха уважно, морщи 
ше, на концу добродушно ошми-
хує; ґу Иванкови) Уж кед так, 
преостало ми задзековац ци, нє-
познати хлапче, и опитац ше же 
яку сцеш награду? 
ИВАНКО: (Скромнє) Лєм таку, 
наш добри кралю, же бим могол 
шлєбодно одрубйовац конари зоз 
поваляних стеблох-дубох цо ми 
допущел ваш лєсар, пан Єґер. 
Лєм так можем зогривац свойого 

дїда и бабу и себе у моцних шнї-
говитих жимох бо нє маме пенєжу 
куповац древа. 
КРАЛЬ: (Зацикавено) А цо робя 
тоти твойо дїдо и баба?  
ИВАНКО: Дїдо чува цудзи овци, 
та му заробок власнїки дава у во-
лни кед им оштрига овци. Баба 
вец райбе тоту волну, предзе ю 
по тим и так з нєй шиє нам цо 
треба за облєчиц. Зошиє, боме,и 
панталони, и рекли, аж и чуги и 
кожухи, шицко з власнима руками 
и главу. Ище и ботоши и рука-
вици шицким наштрика. 

КРАЛЬ: (Кива з главу) Нє знал 
сом за таке вашо худобство. ...А 
ти гвариш же ши спашел живот 
моєй милей дзивки? 
КРАЛЬОВНА: (Гласно) Спашел, 
спашел, кед гвариме и твердзиме 
шицки цо зме видзели, а я и по-
чуствовала и дожила. Шведочи и 
сам Свевишнї. (дзвига главу горе 
и жегна ше). Бог шведочи вєдно з 
нами. Кед би нє було так, уж би 
ти, оче мой, наютре поховал мойо 
косточки, кед би и вони остали за 
вовком и другима вовками, котри 
у чупорох завивали и приблїжо-
вали ше. (Застава) Прето я нє дам 
нїзач мойого спасителя. (Приблї-
жела ше ґу Иванкови, облапя го 
коло плєцох и нагина свою главу 
на його перша) Прето сом и 
змогла шмелосци, оче мой кралю, 
добрей души. (Приходзи ґу кра-
льови, клєка пред нього, бере му 
руку и бочка ю), же би нас двойо 
поблагословел, Иванка и мнє. 
КРАЛЬ: (Чудує ше, патри добро-
душно, ошмихує ше) Та, най вас 
дам повинчац, чи цо? А анї ше нє 
познаце. 



Р О Ч Н Ї Ц И  -  G O D I Š N J I C E  -  Р І Ч Н И Ц І  

38_______________________________________________________________________  Нова Думка 

КРАЛЬОВНА (Швидко, понагля): 
Познаме, познаме, ище як. Кельо 
раз сом ше припатрала през свой 
облак як Иванко рубе конари зоз 
стеблох и сцера зной зоз чола и 
лїца... 
ИВАНКО (Претаргує): Я, заш, ча-
сто видзим Кральовну з кошарку у 
рукох у лєше. Така шумна, умил-
на, любка и мила, червена у тва-
ри, як и тоти ягоди цо их збера. 
КРАЛЬ: Та, ви вец знаце єдно за 
друге?! 
КРАЛЬОВНА: Ище як ше знаме, 
то ши и потрафел, же би нас, пре-
мили наш оче, дал... 
КРАЛЬ (Предлужує): ...И повин-
чац, агей, красавицо моя. (Добро-
дзечнє, мегко): Но, та, кед ше 
шицко так крашнє поскладало на 
доброту Божу, уж о тидзень будзе 
велька и розкошна свадзба з вами 
двоїма, гоч сом це обецал прин-
цови Захарови, синови краля су-
шедного Виноградарского кра-
льовства. (Ґу Иванкови): Ти од 

тераз поставаш Принц Иван Пер-
ши и будзеш управяц зос шиц-
кима моїма лєсами, лєсарами, 
лєсорубами, звожнїками та преда-
вачами древа... Своїх дїда и бабу 
приведз такой, ище нєшка, до 
замку. Дїдо будзе надпатрац кра-
льовских овчарох и стадох, штри-
ґачох овцох и єй якосци. Баба ше 
ма старац о шицких наших 
предзальнох, предзачкох, ткачох, 
боме и скравцох. Обидвойо буду 
вше з нами за каждим столом у 
єдней фамелиї. Задзековни сом 
им пребарз (роби мали наклон) 
же так крашнє и племенито одхо-
вали свойого унука, а тераз и 
мойого жеца. 
ИВАНКО (Клєка пред Краля, бере 
му руку и бочка, скрушено): 
Кралю наш прешветли, пребарз и 
превельо ши нас шицких троїх 
обрадовал и ущесцел. Врациме ци 
з найвекшу задзекованосцу и ище 
векшу любову, вирносцу и по-
слухносцу. 

КРАЛЬ:  (Поцагує руку): Но, но... 
Принцу Иванє Перши наш. Ти 
предомну нє мушиш клєчац. 
ИВАНКО (Става. Краль му пома-
га): До вичносци вам ше кланям, 
о, кралю наш, саме Божеске 
ошвиценє (Кланя ше глїбоко). 
КРАЛЬОВНА (Става и вона): На-
справди, апо мой предобри и 
шветлосцу Господню озарйовани 
зоз справедлївосцу и мудросцу. 
Вично ци и у царстве нєбесним 
будзем задзековна, вирна и 
послухна за таку вельку свою лю-
бов и доброту. 
КРАЛЬ:  (Облапя Кральовну и 
Иванка и прицагує их ґу себе на 
перша): Дай нам, Боже, щесца и 
мира, а найвецей любови моїм 
милим млодятом. И най би ме 
обрадовали и поцешели з велїма 
унуками. Аминь! (Дзвига очи горе 
и жегна ше): Най нам Бог поможе! 
 

 
 
      

Зависа – Конєц
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Ґу 75 – рочнїци од народзеня Василя Мудрого 
 

 
ладшим возростом поз-
нати по кнїжки "Под-

шнїжнїки викукую", збирки пис-
ньох за дзеци, а старшим по ве-
лїх, тиж так писньох, алє, як зме 
звикли повесц, за старших. Шиц-
кого коло, чи аж и у вецей од 300 
витвореньох у рускей литератури 
поетского жанру. Попри тому, и 
тото цо за нас важне, робел у 
"Новей думки", розумлїво, як во-
лонтер - гонорарец, од самого єй 
початку, од першого числа 1971. 
року по єй 89. число 1991. року. 
Бул лектор руских текстох, часто-
чно и коректор, алє и редактор 
поетичней часци часопису нашо-
го Союзу. И ище цошка: укапчал 
ше до роботи єдних од зачатнїкох 
и нашого Союзу и нашей "Новей 
думки", сримских, познєйше сла-
вонско-босанских руских и укра-
їнских писательох, чий бул и 
предсидатель. И снователь, єден 
спомедзи даскелїх других, та и 
сновательна схадзка отримана 
праве у Бикич-Долу дзе бул учи-
тель. Як познате, з нїм були ище 
Владо Бесерминї зоз Шиду, Ште-
фан Гудак з Петровцох и Владо 
Костелник з Вуковару. Написал и 
писню о "Петровским дзвону", ко-
тру гармонизировал Загорянски, 
тиж так зоз Шиду. И сам Василь 
уж 30 роки "Шидян". 
То Василь Мудри зоз Шиду, ко-

трому того року 75 роки. Народзе-

ни є 12. марца 1930. року у Дюр-
дьове, а школовал ше у даскелїх 
местох док нє закончел як учи-
тель и наставнїк за руски и росий-
ски язик. Велї потски вечари нє 
були без його витвореньох и його 
присутносци. Одволовал ше на 
шицки поволанки такей провиє-
ненциї нашого Союзу, та лекторо-
вал и його други виданя, окрем 
"Новей думки", и даскелї числа 
"Венчика", док ище бул лєм "Ве-
нчик", а остатнїх вецей рокох є уж 
и "Венчик – Віночок - Vjenčić", по 
руски, українски и горватски, як 
то познате. 
Василь Мудри заслужни и як 

педаґоґ, алє и писатель, автор ве-

цей учебнїкох на руским язику за 
школярох основних школох у 
Войводини, алє котри ше хаснова-
ли и ту, у Горватскей пред остат-
ню войну 1991. – 1995. року. 
У язичней култури нашого на-

роду Василь Мудри ма окремне 
место: бул єден спомедзи авторох 
руско-сербского словнїка, до ко-
трого зложел понад 10.000 потол-
ковани слова, одреднїци на букву 
ж, з, и, л ль и м. Хаснує ше нє лєм 
у школох и рускей катедри у Но-
вим Садзе, алє и  вельо ширше, а 
кажди просвитни роботнїк и писа-
тель на руским язику, нє може буц 
без того словнїка. 
Першу писню Василь Мудри на-

писал кед му було петнац роки и 
обявел ю у "Руским слове" 1945. 
року под насловом: "Нашей ґим-
назиї". Од теди є нєпреривно при-
сутни у нашей литератури, ниа, и 
по нєшка. Готує, кельо повидомел 
автора того тексту, другу збирку 
поезиї за дзеци, за котру дума же 
му будзе друковац НВУ "Руске 
слово" у Новим Садзе ище того 
року. 
Преoстава нам лєм умилна длу-

жносц повинчовац ювилантови 
родзени дзень и 60 рочнїцу барз 
успишней и значней роботи у рус-
кей, поведол бим, и українскей 
култури. Щешлїво и длуготирва-
цо, мили наш Василю! 

Владо Костелник   
 

М 

Василь Мудри значнє 
присутни у нашей култури 
Двацец роки робел як 
лектор и редактор у 
"Новей думки" 
Участвовал и у других 
акцийох нашого Союзу 

Цо шицко було у прешлих часох, 
лєм його мури знаю... 
Уцигнул стари, та павучини 
нукашньосц закриваю. 
 
Остарел Иштван, з нїм витерняка 
ослабли шицки моци; 
уж престал робиц, престал клопотац 
яґод дакеди вноци. 
 
Вельо ше жита намлєл, та тераз 
уж є роботи сити; 
два му криделка ище остали 
та уж и вон згнїти. 

Василь Мудри 
 
Стари Витерняк 
 
Ище вше стої стари витерняк 
хтори нам давал хлєба; 
до ньго сом давно, як хлапец ходзел 
и ношел цо нам треба. 
 
А Иштван – бачи, як ґазда млїна, 
вше за нас змогол муки; 
гоч єй у войни барз мало було – 
дали нам його руки. 
 
Витор вше штири кридла обрацал, 
каменї млйели жито... 
У млїну було вше надосц хлопох; 
ту франти... нє допито 
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ПАМ’ЯTI ВOЛOДИМИРА IВАСЮКА 
 
ОСНОВОПОЛОЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ 

 
Володимир Михайлович Іва-
сюк (1949–1979) — видатний 
український композитор і поет. 
Один із основоположників укра-
їнської естрадної музики. Автор 
ста семи пісень, п’ятдесяти трьох 
інструмен-тальних творів, музики 
до кількох спектаклів. Був про-
фесійним медиком та скрипалем, 
чудово грав на фортепіано, віо-
лончелі, гітарі. Майстерно вико-
нував свої пісні. Мав художній 
талант, був неординарним живо-
писцем. 

Підло вбитий українським ра-
дянським режимом. Його тіло бу-
ло знайдене повішеним у Брюхо-
вицькому лісі під Львовом. Офіці-
йна версія — самогубство. 
 Докладно про життя і смерть 
Володимира Івасюка розповіда-
ється у книжках "Монолог перед 
обличчям сина" та "Життя і сме-
рть Володимира Івасюка". 

Першу свою  пісню "Колиско-
ва" на вірші батька пише 1964 ро-
ку. У рідній школі створює вока-
льно-інструментальний ансамбль 
"Буковинка", який за перемогу в 
республіканському конкурсі наго-
роджено поїздкою по Дніпру. 
 Згодом, 1966 року сім’я Івас-
юка переїжджає до Чернівців. 
Вступає до медичного інституту, 

однак виключений з нього за 
участь у “політичному інциден-
ті”. Влаштовується працювати 
на завод "Легмаш", де керує за-
водським хором. Під псевдоні-
мом Весняний надсилає на обла-
сний конкурс пісні "Відлітали 
журавлі" на вірш В. Миколай-
чука та "Колискова для Оксано-
чки" на власний вірш. За пісню 
"Відлітали журавлі" удостоєний 
першої премії. 1967–1972 повер-
тається до навчання у медично-

му інституті. 
 
Червона рута - квітка надії 

 
Володя починає працювати над 

піснею "Червона рута". Хоча й до 
цього було багато пісень про за-
гадкове зілля рутум’яту, саме 
"Червоній руті" 
судилось поло-
нити стільки се-
рдець своєю лі-
ричністю та сво-
їм романтизмом. 
Коли Володя за-
пропонував по-
казати "Червону 
руту" й "Водо-
грай" в передачі 
українського те-
лебачення "Ка-
мертон доброго 
настрою", зап-
росили володар-
ку чудового со-
прано, вчи-
тельку музичної 
школи Олену 
Кузнєцову, і ра-
зом з нею Воло-
дя впродовж 
двох тижнів да-
вав життя новій 
пісні. І ось, 13 
вересня 1970 ро-
ку на Теат-

ральному майдані Чернівців у 
присутності тисяч чернівчан і на 
очах мільйонної глядацької ауди-
торії постала чудові пісні — пер-
ший великий тріумф молодого 
митця. 

У 1971 році в Карпатах був 
знятий фільм "Червона рута", в 
якому брали участь Софія Ротару, 
Василь Зінкевич, Назарій Ярем-
чук, Раїса Кольца, ансамблі "Сме-
річка" і "Росинка". Це був перший 
український музичний фільм. У 
ньому прозвучали пісні Івасюка, 
Дутківського, Скорика. Цього ж 
року у передачі ЦТ "Алло, ми 
шукаємо таланти!" звучить Воло-
дина пісня "Водограй", а "Червона 
рута" стає піснею року на Всесою-
зному конкурсі "Пісня–71". 

Навесні 1972 року починається 

Володимир Iвасюк: "Життя, як 
пісня, що не віддзвенить" 

Календар на честь 55-річчя  від дня народження В. 
Івасюка 
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львівський період у житті Володі: 
він переїжджає до Львова, де стає 
студентом підготовчого компози-
торського факультету Львівської 
консерваторії та переводиться на 
IV курс Львівського медичного 
інституту. Розширюється коло ми-
стецьких знайомств. І праця, нев-
томна праця. "Водограй" перема-
гає на "Пісні–72". Володя створює 
пісні: "Я — твоє крило", "Два пер-
стені", "Наче зграї птиць", "Балада 
про мальви". Відбулась ще одна 
важлива подія — його пісню "Ба-
лада про дві скрипки" виконала 
молода співачка Софія Ротару. 
Згодом вона виконуватиме багато 
творів Івасюка, а у 1974 році з 
"Водограєм" стане лауреатом фес-
тивалю естрадної пісні "Сопот–
74". Саме тоді вперше на міжна-
родному конкурсі прозвучала 
українська пісня.  

1974 рік в біографії Івасюка 
відзначився ще двома моментами: 
його обирають делегатом ХХІІ з’ї-
зду комсомолу від Львівської об-
ласті, того ж року він стає студе-
нтом підготовчого відділення Льв-
івської консерваторії по класу ко-
мпозиції. Разом з тим йому про-
довжують надходити листи з най-
віддаленіших містечок і сіл СРСР 
— всі хочуть висловити свою ве-
лику і щиру прихильність молодо-
му таланту. Це додає Володимиру 
ще більшої наснаги. У 1975 році 
він пише музику до спектаклю за 
романом О. Гончара "Прапороно-
сці" і здобуває диплом першого 
ступеня. Однак, коли справа торк-
нулася висунення кандидатури 
Івасюка на присудження Шевчен-
ківської премії за спектакль, хтось 
викреслив його прізвище. А потім 
згоріли декорації до вистави… 
Тоді ж був знятий фільм "Пісня 
завжди з нами", у якому прозву-
чало шість пісень Івасюка. Володя 
проводив дуже багато часу на 
зйомках, тому пропустив чимало 
занять. Це стало причиною його 
виключення з консерваторії. Про 
цю прикрість Володя не говорив 
нікому, навіть батькам. Пише му-

зику до вистави "Мезозойська іс-
торія" у Дрогобицькому облас-
ному муздрамтеатрі. 

Через три роки ціною великих 
зусиль він поновився у консер-
ваторії в класі Лєшека Мазепи. У 
видавництві "Музична Україна" 
виходить збірка пісень Івасюка 
"Моя пісня". Софія Ротару з піс-
нею Володимира "У долі своя вес-
на" перемагає на фестивалі "Со-
пот–77", а сам він працює над під-
готовкою платівки-гіганта. Як зга-
дує київський звукорежисер М.  
Дідик, право на платівку-гігант 
мали лише члени Спілки компо-
зиторів, Володя ж тоді був звичай-
ним студентом консерваторії. То-
му “гігант” дався йому дуже важ-
ко, але коли він вийшов, то розій-
шовся вмить. Поруч з всенарод-
ною любов’ю свою “увагу” демон-
струє “рідна” партія. Секретар 
парторганізації консерваторії про-
понує Володимиру написати заяву 
про вступ у КПРС, мовляв так йо-
му буде легше. Але громадське 
життя триває. У 1978 році Володя 
перемагає на всесоюзному кон-
курсі молодих композиторів у Мо-
скві і отримує дипломи II ступеня 
за "Сюїту-варіації для камерного 
оркестру" та "Баладу про Віктора 
Хара". Львівська комсомольська 
організація збирає документи для 
висунення Івасюка на присуд-
ження премії імені Островського, 
його запрошують до участі в робо-
ті журі республіканського конкур-
су молодих виконавців. Він дає 
інтерв’ю, про нього пише преса, 
його пісні звучать на радіо. Однак 
із виставою "Прапороносці" Івас-
юк не потрапляє в число претен-
дентів на премію Островського. 
Про це він дізнається у Хмель-
ницькому. А коли 24 квітня повер-
тається до Львова, то за якимось 
дзвінком-викликом в обід одяга-
ється, йде до консерваторії і біль-
ше не повертається. 

18 травня 1979 року тіло Воло-
димира Івасюка знайшли у війсь-
ковій зоні Брюховицького лісу не-
далеко від Львова. 

22 травня 1979 року відбувся 
похорон Володимира Івасюка на 
Личаківському цвинтарі у Львові, 
що вилився у масову акцію проте-
сту проти влади. Ховали Володю в 
день, коли прах Великого Тараса 
перевезли на Україну. Дубову 
труну, прибрану гілками калини і 
вишитим рушником, люди відмо-
вилися класти на автомобіль й на 
раменах несли від оселі до самого 
Личаківського цвинтаря. Це була 
не бачена на ті роки процесія, це 
була непокора владі, адміністрації, 
судовим оманам. Про час і місце 
похорону ніде не повідомлялося. 
Некролог з’я-вився лише в одній 
газеті, яка виходила малим накла-
дом — у "Львівському залізнич-
нику". У ВУЗах призначили саме 
цього дня комсомольські збори з 
обов’я-зковою явкою. Були дані 
вказівки під загрозою виключення 
чи звільнення з роботи не йти на 
похорон. Жодної квітки у Львові 
не знайти, усі вони там — для Во-
лоді, останні живі квіти його ос-
танньої весни. 

Коли труна пливла до Лича-
ківського цвинтаря і злива квітів 
встеляла останній його зелений 
шлях, важкими кроками ступали 
львівською бруківкою десятки ти-
сяч людей з усієї країни, його іс-
тинні друзі і побратими за життя і 
дотепер. З Волині примчав Василь 
Зінкевич, із Києва прибули Юрій 
Рибчинський і Вадим Ільїн, не 
соромилися сліз Назарій Яремчук, 
Дмитро Гнатюк і Микола Кондра-
тюк, Ігор Білозір і Остап Стахів. 
Тріо Маренич на вінку написали: 
Спасибі, друже, за любов жагучу 
до рідної Вкраїнської землі, 
повік твою "Червону руту" 
співати будуть солов’ї. 
Спереду процесії йшла в націо-
нальному строї і несла на руках 
портрет Володі в миртовім вінку 
донька відомого львівського худо-
жника Патика — Оксана. Позаду 
неї Назарій Яремчук разом із Лев-
ком Дутківським несли великий 
вінок живих білих квітів, надіс-
ланий Софією Ротару. 
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І коли поставили біля ями тру-
ну, всі чекали якусь мить: хто вий-
де на перед і скаже перше слово. 
Той крок зробив і перше печальне 
слово мовив Ростислав Братунь. 
Голос його постійно тремтів і 
зривався, відчувалося, що хоче 
сказати те, що знають усі, але ще 
не час. Коли закінчив, тисячі по-
думки вклонилися йому за те, що 
не побоявся, не зрадив, не відсту-
пив. А це коштувало Ростиславу 
Андрійовичу посади голови Львів-
ської організації спілки письмен-
ників та спокою до кінця життя. 
Свого побратима по перу підтри-
мав завжди щирий Роман Кудлик. 
Виступи родини Січко закінчили-
ся тюремним ув’язненням. Коли 
студенти консерваторії заспівали 

"Чуєш, брате мій", було чути не 
плач, а справжнє ридання. Народ 
ховав свого співця, який чесно і 
віддано служив йому. 

З цього часу на творчість ком-
позитора накладено заборону. Піс-
ля похорону від рідних компози-
тора відцуралися, ніхто не захо-
див, почалося страшне цькування 
вже мертвого Володимира. Навіть 
мертвому йому не могли простити 
його таланту, бо й мертвим він 
затьмарював своїм талантом жи-
вих. І справді, його ненавиділи 
живим, його боялися й мертвим. 
Могилу тричі підпалювали, а од-
ного разу в червневу зливу горіли 
квіти. Пам’ятник, який виконав 
Микола Посікіра, прочекав у май-
стерні 10 років дозволу на вста-

новлення. Але дякуючи народові, 
його любові до митця, могила ці-
лий рік в квітах, завжди святочна. 
Чому? Вражають слова Ліни Кос-
тенко: "Слава — це прекрасна 
жінка, що на могилу квіти 
принесе". 

Пройшли вже десятки років, як 
Володимир Івасюк покинув цей 
світ. Але з нами залишились його 
пісні, своїм талантом він зробив їх 
вічно сучасними. Сьогодні ми ті-
льки можемо вшановувати па-
м’ять Івасюка. У 1989 році – від-
новлення інтересу до Воло-
димира Івасюка. "Червона рута" 
стала назвою однойменного фес-
тивалю. У 1994 році Леонід Крав-
чук підписує Указ про присуд-
ження Володимиру Івасюку Дер-
жавної премії України ім. Т.  
Г. Шевченка. 4 березня 1999 року 
в Чернівцях відкрився Мемо-
ріальний музей Володимира Іва-
сюка. 18 липня 2001 року на V 
Ювілейній Церемонії нагородже-
ння лауреатів Всеукраїнської пре-
мії у галузі музики та масових 
видовищ "Золота Жар-птиця" Во-
лодимир Івасюк був нагород-
жений у номінації "За внесок у ро-
звиток музичної культури України 
XX століття". 

2003 вихід компакт - диску 
"Наш Івасюк" у виконанні Тараса 
Чубая та групи "Плач Єремії". Ріст 
зацікавленості творчістю компози-
тора серед сучасної молоді. 

Безумовно, геній Володимира 
Івасюка був результатом пере-
плетіння багатьох культур, які 
споконвіків співіснували на бага-
тонаціональній Буковині, але на-
самперед – українських і румун-
ських музичних традицій (до речі, 
львівські критики XIX ст. вважали 
найдосконалішим музичний фоль-
клор саме румунів та українців), 
які й дали Україні несамовито 
оригінальні шлягери Івасюка. 

Але здійснити найбажаніше — 
повернути його до життя — нам 
не вдасться ніколи… 

 
 

Пам'ятник Володимиру Івасюку на Личаківському цвинтарі у 
Львові 
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За хасновитше землєдїлство 
 
НАЙВЕЦЕЙ ПРИНОШИ ЦУКРОВА ЦВИКЛА... 

 
д шицких землєдїлских култу-
рох у Горватскей найвецей ше 

виплаци продуковац цукрову цвиклу 
за даєдну спомедзи трох наших 
цукрарньох, у Осєку, Жупанї и Виро-
витици. Тоте спознали землєдїлци, 
котри контрача продуковац за нїх, а 
чуло ше на дню цукровей цвиклу у 
Вировитицким краю у септембре 
2005. року. Потвердзели, попри фа-
ховцох зоз Аґрономномского факул-
тету у Заґребе, и безпостредково 
продукователє, та су порихтани и 
далєй ше занїмац з тоту индустрийну 
културу. Того, 2005. року приноши 
коло и понад 5 тони стреднє по 
гектаре, алє нє з барз подзечну ди-
ґестию, шицкого - 13%. Кед би цукру 
було у цвикли вецей, лєпше би ше и 
предала, та принєсла ище векши 
хасен. 
Алє... За рок-два треба ше прилаго-
дзиц продукциї цукровей цвикли у 
Европскей униї. А там урожаї и 10, та 
и до 15 тони стреднє по гактаре з 

диґестию и векшу од 15-16%. Ґу тому, 
готує ше за тот рок-два зменшац цени 
и цикли и цукру. То драгоказ за на-
ших продуковательох. Поученє ясне: 
продуковац на цо векших поверх-
носцох, витвориц цо векшу диґестию 
и ище вельо векши урожаї. Лєм так ше 
годно парирац Европляньом, а нашим 

землєдлїлцом з тоту културу обстац на 
солидним профиту. 
 
...ИЩЕ ВЕЦЕЙ ЦУКРОВА-КУКУРИЦА 
 
Гей, гоч праве вона, цукрова кукури-
ца, у Горватскей слабо заступена у 
плодоряду наших землєдїлцох, та ше 
мало, на малих поверносцох, и садзи. 
А приноши найвекши хасен, най пове-
ме и - профит. Потвердзую продуко-
вателє у околїску Заґребу, алє вони нє 
можу подмириц поглєдованя. Прето 
Горватска увожи цукрову кукурицу з 
околних державох, та и зоз серб-
скочарногорскей Войводини. Поведз-
ме, у нашим Руским Керестуре ше во-
на вельо садзи и продукує за дома-
шню фабрику змарзнутих заградар-
ских рошлїнох у истим месце. Вона ю 
оброби, замаржнє, запакує и вивожи 
за добри девизи. 
 
Спрам емисиї "Плодови землє" Горват-
скей телевизиї, 18. септембра 2005. 

В. К. 
 
Гумореска 
Мой перши дзень у школи 
 

ушим припознац же сом ше 
обавал першого дня у школи. 

Нє прето же ше боїм од учительки, 
ученя и числених обовязкох, алє пре-
то же сом думал же ми у школи будзе 
допито. 
Бо я уж рок и пол "сурфам" по ин-

тернету. Хаснуєм ше и з анґлийским 
язиком (дзекуюци оводи и филмом на 
ТВ), док ше у наших школох ище вше 
хаснує крейда и шпунджия. 
Медзитим, спреведнул сом ше, бо 

мой перши дзень у школи бул полни 
красних упечаткох и хасновитих ин-
формацийох. Нас наймладших школя-
рох ище пред школу дочекала млада 
учителька и превжала нас од наших 
родичох. Родичом гварела же ше вола 
Виктория, цо на анґлийским значи 
побида, же єй то перше роботне место 
после дипломованя на академиї и же з 
миром божїм можу пойсц дому. 
Нас у класи каждого питала як ше 

вола, дзе и цо робя оцец и мац и чи 
маме брата або шестру, при чим ше 
нєпреривно ошмиховала и лєгко кива-
ла зоз главу. Потим ше опитала як зме 
препровадзели лєто, односно чи дахто 
бул на морю (цихосц); иножемстве 
(цихосц), або у дїда и баби на валалє. 

На споминанє валала я станул 
и гварел же сом бул з родичами, 
на даскельо днї, у родзини на 
валалє. Мама и тато, пояшнєл 
сом учительки, даровали родзи-
ни койдзеяки стари шмати и 
ствари, хтори иншак думали ру-
циц, а назад до городу привезли 
шунки, сира, вайца, кромплї, 
паприґи, палєнки, овоц и друге. 
Учителька патрела на мнє з отво-

ренима устами, а потим ше ми опитала 
чи сом упознал и полюбел даяки до-
машнї жвири. Гей, упознал сом и 
полюбел, алє мушим повесц же ми и 
иншак у нашей фамелиї барз любиме 
жвири. Моя мац часто гвари оцови (на 
само, правда, алє я то чул) же од 
жвирох найбаржей люби бунду од 
нерца, яґуара у ґаражи и тиґра у 
посцелї. Оцец, заш найбаржей люби 
швинї, насампрез пре шунки, колбаси 
и шкварки. Вон тиж так люби патриц 
филми о жвирох, окреме "Вовк и Чер-
вена шапочка". Медзитим, зоз тим 
филмом цошка нє у порядку бо тота 
Червена шапочка, а то вам єдна барз 
красна млада панї, така як и Ви, 
учителько, цали час гола бега по лєше 
и зоз тим, так воланим вовком, а то 

єден спортски розвити леґинь, роби 
тристо чуда! 
Учителька патрела на мнє, та при 

тим анї з очми нє клїпкала, та я 
предлужел. Кед мой оцец дознал же 
нам праве Ви будзеце учителька, вон 
лєм гварел "добра мачка", а мац му 
гварела "буц цихо стари коню бо ши 
дома барз длужни, а бегал биш за 
младима курчатами". Цо зоз шицким 
тим оцец и мац сцели повесц я, 
учителько, нє знам, алє ше ми видзи 
же вони барз любя домашнї жвири кед 
их часто споминаю. 
Мал я ище бешеди алє учителька, 

червена у лїцу, гварела: "Досц, шеднї, 
най оцец ютре придзе до школи!" 
Учителька ме, вироятнє пред оцом 
похвалї понеже сом ше указал у 
правим шветлє уж першого дня. Кед 
наука у питаню, мнє нїч нє чежко! 
Якимчо, школяр першей класи 

 
Записал: Яким Пушкаш 

О 

М 
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eдiльний ранoк. Над сe-
лoм нависли чoрнi хмари. 

Гримить. Блискає. Вiтeр, рoзвi-
ваючи крупнi дoщoвi краплi, 
хилить дeрeва. Мoлoдi дiвчата, 
штoвхаючи oдна oдну, вихoдять iз 
цeркви, нe звeртаючи увагу на 
рoзмoви старих сeлян. 
 Баба Oля з нeпримiтнoю усмi-
шкoю здoгадoк вiдiйшла 
вбiк i вирiшила пeрeчe-
кати бiля алтаря. 
 Дiвчата вeсeлo рoз-
мoвляли прo мoлoдoгo 
свя-щeника: “Має гарнi 
нeвeличкi вуса та прo-
низливi тeмнi oчi. Вiд 
ньoгo нe мoжна нiчoгo 
прихoвати. Алe вoни i 
нe намагаються нiчoгo 
прихoвувати. Булo б дo-
брe, якби мав бiльшe 
вoлoсся на пoтилицi, алe 
щo ж? Нeмає iдeальнoї 
людини. Навiть i вoни, мoлoдi 
кoкeтки мають свoї нeдoлiки”. 
 Дo рeчi, жoдна з них нe 
прoпустила святу причасть: такий 
вжe тo пoрядoк i звичай. 
 Пoспiшаючи дoдoму, вeсeлo 
щoсь викрикуючи, дiвчата пiдня-
ли сукoнки, щoб нe вимастити 
бoлoтoм, якe булo в сeлi пiд час 
дoщу. Нeбу тo нiби нe пoдoба-
лoся, вoнo щe бiльшe oпустилoся 
над сiльськими дахами. Разoм iз 
бли-скавкoю та грoмoм, яких да-
внo нe чули тут, пoчав падати 
град. Спoчатку нeвeличкий, а пo-
тiм вeличинoю в гoрoх. Вiтeр 
рiзкo збiльшувався, прoбираю-
чись мiж дeрeвами, заглушував 
стукiт граду. 
 Баба Oля, яка нe встигла вийти 
iз цeркви, пoчала мoлитися, щoб 
буря нe зiрвала дах iз хатчини, щo 
знахoдиться на краю сeла. Хлoпцi 
вжe давнo пiшли iз цeркви, лишe 
дiд Iва рoзгoйдав тяжкi дзвoни, 
нiби намагався рoзiгнати хмари. 
Алe вжe булo пiзнo. Град, вeли-

чинoю в гoрiх, скoчувався з цeр-
кoвнoгo даху. 
 Дiд Стeпан iщe нe встиг далeкo 
вiдiйти. За сoтню мeтрiв вiд цeр-
кви схoвався пiд висoким явoрoм, 
дe вжe стoяли дiвчата, хoваючись 
вiд гнiву. “Грoмoвика“. Дiд Стe-
пан нiби нe чув i нe рoзумiв 
шeпoтiння дiвчат. Oглянувшись 

навкoлo сeбe, здивoванo i нeви-
триманo виґукнув: “Дiвчата, щo 
ви чeкаєтe? Чoму нe зупинитe 
град?“. 
 Викручуючи святкoвi сукoнки, 
щo пoвнiстю змoкли вiд дoщу, алe 
гарнo oблягли мoлoдi тiла, дiвчата 
дивилися на дiда i нe дивувалися 
йoму: старий, вижив iз рoзуму. 
Алe пoбачивши сeрйoзний вираз 
oбличчя дiда Стeпана, Ганна заки-
нула свoю дoвгу русяву кoсу так, 
щo краплi дoщу пoлeтiли старoму 
в oбличчя, пoчала гoвoрити пeс-
тливим гoлoсoм: 
 - Дiдo, а чoму ви нe зупинитe 
лeд? Ви старшi вiд нас, маєтe 
дoсвiд i знання. Нe тe щo ми, малi 
дiвчата, нe маємo  нiякoгo життє-
вoгo  дoсвiду, щo ми  мoжeмo  
знати  прo  зупинeння  лeду. Ми  
лeда  ду-у-ужe  бoїмoся! 
 -Tак,  та-а-ак…ду-у-ужe  бoї-
мoся!!! -  закричали  в  oдин  гo-
лoс  iншi  дiвчата. 
 Жoдна з них нe примiтила вe-
сeлoгo вoгника у блакитних oчах 

дiда Стeпана, який нiби чoгoсь чe-
кав. Викoриставши нагoду, ближ-
чe пiдiйшoв дo Сoнi та Ганни. 
Пoтiм пiднявши руку i виставив-
ши вказiвнoгo пальця мoвив: 
,,Дoрoгi дiвчата, нeвжe вам мами 
нe рoзпoвiдали, щo кoжна чeмна 
дiвчина мoжe зупинити град? Дo-
сить тoгo, щoб oдна дiвчина вки-

нула три кусoчки лeду 
за пазуху i град вiдразу 
пeрeстанe падати! 
 Хoч нe гримiлo i нe 
блискалo та дiд , стoячи 
близькo мiж Сoнeю та 
Ганнoю, вiдчув як дiв-
чата пiдскoчили, а iншi  
припинили свiй шeпiт. 
Настала тиша. Дiдo oз-
ирнув навкoлo сeбe, алe 
жoдна нe зiгнулася за 
кусoчками лeду, якi щe 
сильнiшe пiдскакували 
навкoлo нiг. 

 -Будe, мабуть, хoлoднo, - 
нiби сам дo сeбes прoмoвив дiд 
Стeпан, пoправив вуса i пeрe-
мoжнo усмiхнувся. Дiвчата стo-
яли мoв лeдeнi. Пoтiм  Ганна oтя-
мившись пoвeрнулася спинoю дo 
дiда i нeрвoвo прoмoвила: ,,Дo-
сить, дiдo. Ви лишeнь хoчeтe, щoб 
ми пeрeхoлoдилися. Пoгляньтe, 
лeд i сам пeрeстає падати.” 
 -Tак, так ! Для чoгo дарма мo-
чити сукoнки! - вiдразу пiдтри-
мали її iншi. 
 Tа град нe пeрeставав падати. 
Дiд Iва прoдoвжував дзвoнити у 
цeркoвнi дзвoни. Баба Oля i далi 
мoлилася пeрeд алтарeм , а в її уя-
вi з’явилися картини мoлoдoстi: 
вoна згадала свoї дiвoчi днi, нe-
дiльнi служби та цeркoвнi дзвoни. 
Бурi i тoдi були такими ж сильни-
ми . I лeда булo… Алe кoли дiзна-
лася, яким спoсoбoм мoжна зупи-
нити йoгo, булo вжe пiзнo. Нe 
мoгла йoгo зупинити… 

Н 

Маto Сурман 
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Мирослав КЕВЕЖДИ 
 

Я СОЮЗНИ ЧЛОВЕК 
 

ще єдна историйна хвиль-
ка чече коло мнє яку сом 

тельо чекал, а вона пришла и сама. 
По правдзе поведзене, кед сом ю 
дочекал, вец сом почал блукац и, 
най щиро повем, почал сом ше 
обавац же цо зоз телю демокра-
тию кед анї по тераз нє богзна як 
хибела. Мотику ми ище по тераз 
нїхто з рукох нє вирвал, порцию 
сом плацел и кед нє було демокра-
тиї, до церкви сом ходзел и кед 
була єдна партия на власци, а 
ходзим и тераз кед ище анї єдна нє 
на власци. Руковину сом плацел и 
нїхто з нїх – анї паноцец, анї 
дзияк, анї дзвонар – нє споминал 
демократию, анї партию цо на 
власци. 
Можебуц бим таки остал и по 

нєшкайши дзень кед би ше нє 
зявел тот наш Союз чи Союз 
союзох Руснацох и Українцох. Во-
лали вони мнє як тому шор спада, 
алє нє дал ше я спревесц. Бо, нє 
гварел сом вам, бул и я дакеди у 
Партиї, алє сами видзице на цо ше 
шицко зведло. Хасен нїяки, а чко-
да велька. Задумайце себе цо сом 
себе могол накуповац зоз тей 
партийней руковини, бо сом теди 
по крадзме плацел руковину, а и 
партийну членарину покля ме з 
нєй нє вируцели як нєактивного 
дримача на дзепоєдних схадзкох. 
Так то було и тераз кед ме 

волали же бим приступел ґу Сою-
зу. Спочатку сом ше правел таки 
дакус заврацени як наприклад 
Ораховчанє кед ше о тим беше-
довало у їх стредку. Алє нє мож 
цалого живота ґлумиц завраце-
ного, а вони нєпреривно ґу мнє 
же яка то добра ствар. Вец сом ше  
затинчел наприклад як Керес-
турци. Чул я од мойого колеґи, 

дакедишнього активисти у Соция-
листичним союзу, же вони там 
шицки затинчени и то кажде на 
свой бок. А кед чловек уж бул 
активни у якимшик союзу, 
озда лєм зна же цо 
треба робиц и у 
тим Союзу. 
Научел вон мнє же 
то треба 

роздвоїц: 
Союз 

Руснацох и Союз Українцох, бо 
ми Руснаци таки числени же мо-
жеме оформиц свой, а Українци 
направя свой Союз, чи Союз 
Союзох. 
Тинчел сом ше так покля сом ше 

нє одтинчел, а вони знова ґу мнє. 
Вец сом шицко занєдзбал так як 
Коцурци. Знаце же як Коцурци 
дзбаю за Дом култури, културни 
подїї у їх месце и културу вообще, 
та так дзбали и за тот Союз. Так 
ше и я єден час правел Коцурец, 
алє ми швидко допило, бо ше 
приблїжовала и жатва. И Коцур-
цох, окрем тих патриотичних 
стварох, интересує лєм жатва и 
нїч инше. Мушел сом нашвидко 
меняц имидж, бо тоти з Иниция-

тивного одбору знова же чи сом 
пречитал Статут. Е вец сом ше дал 
усприч так як Дюрдьовчанє. А 
Дюрдьовчанє яки спрични, то вам 
я анї описац нє можем. Таки спри-
чни бул и я єден час, алє ми до-
пило, та сом ше направел Тоша. 
Таки Тоша наприклад як ше знаю 
направиц лєм Миклошевчанє або 
Петровчанє, нашо Сримци, як их 
часто наволуєме. Теди сом найлє-
пше жил, бо кед ше чловек напра-
ви Тоша, вец жиє без бриґох. 
Бул я єден час Тоша, а вец ми 

спадло на розум же чом би я нє 
бул Руснак кед за тото мам шицки 
условия. Зоз сушедом уж рок нє 
бешедуєм, жена ше зоз сушеду нє-
преривно вадзи же хтора чия кура 
и хтора хторей погребала у заг-
ради. Кед дахто купи нови трак-
тор, дерлячу лєбо, нє дай боже 
комбайну, сцем розпукац од зави-
сци. Вжиме нароком нє одруцуєм 
шнїг лєм прето же би сушедови 
чупкало у ципелох. З братами и 
шестру сом ше давно повадзел, 
ище по оцовей шмерци на дзе-
лїдби. З родзину ше нє сходзим, 
бо я им накупел придани кед 
пристановйовали дзеци, и то при-
дани таки як швет, а вони мнє 
вишлєпели очи. Окрем того, знам 
ше затинчиц, заврациц, дац ше 
усприч, знам ше правиц Тоша, 
знам ше вадзиц и зоз шветом 
налац, а то уж цалком досц же бим 
бул прави Руснак. 
Но та тераз и я сцем буц союзни 

чловек и уписац ше до нашого Со-
юзу, кед же ше уж и нє роз-
формовал. Алє нїч то, нє будзем я 
перши Руснак цо сцигол по ва-
шаре. 

Пожичене: 
РУСКИ КАЛЕНДАР/91 

 

И 
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ČERNOBIL AKTUALAN NAKON DVA DESETLJEĆA 
 
 

poravak u Černobilu nakon 
nukle-arne nesreće ovisit će o 

dugoroč-nom sustavu socijalnog i 
ekonomskog razvoja predviđenog za 
pogođena pod-ručja – izjavljeno je u 
Beču (Austrija) na Černobilskom 
forumu. Izvještaj od oko 600 stranica, 
koji opisuje, proučava i predlaže daljnja 
planiranja pripremili su znastvenici, 
ekonomisti te zdravstveni stručnjaci iz 
cijeloga svijeta, koji već dvadeset 
godina planiraju kako umanjiti tragične 
posljedice te nesreće koje su od velike 
važnosti za cijeli svijet. Forum je 
sastavljen od osam UN-ovih specijalizi-
ranih agencija, uključujući i Agenciju za 
atomsku energiju (IAEA), Svjetsku 
zdrav-stvenu organizaciju (WHO), 
Razvojni pro-gram Ujedinjenih Naroda 
(UNDP), itd. Sudjelovala je i Svjetska 
banka te pred-stavnici bjeloruske, ruske 
i ukrajinske vlade. Predsjedatelj 
Černobilskog foruma, dr. Burton 
Bennett, naglasio je da je po-trebna 
potpuna suradnja spomenutih vlada 
kako bi se na što efikasniji način 
nastavila sanacija uništenog okoliša, na-

rušenog zdravlja, te zaustavljenog eko-
nomskog napretka u najoštećenijim 
pod-ručjima i šire. Louisa Vinton, članica 
Raz-vojnog programa UN-a, koja 
također radi na pitanjima Černobilske 
katastrofe, izja-vila je da je i dalje 
potreban planirani razvoj te sustavna 
pomoć ljudima stra-dalim u toj nesreći. 
Forum je predstavio Program 
černobilskog oporavka i daljnjeg 
razvoja, najavio usavršavanje starih i 
otvaranje novih institucija, koje će voditi 
dodatnu, daljnju brigu o ljudima koji se 

još nose s ozbiljnim 
posljedicama katastrofe. Svrha 
ovog Foruma je bila prije svega 
potaknuti daljnji, intenzivan rad 
na očuvanju okoliša i zdravlja 
ljudi te potaknuti razvitak 
zapuštenih područja. Vlada 
Ukrajine svojim programom za 
izgradnju i saniranje Černobila 
namjerava po-trošiti dodatnih 
15 milijuna hrivnji. Novac će se 
prema potrebama ras-porediti: 
primjerice 2,5 milijuna hri-vnji 
namijenjeno je za smještaj obi-

telji koje još nisu riješile svoje 
stambeno pitanje. Dio novca bit će 
potrebno uložiti u najkritičnije ozračeno 
područje (danas još postoji velik rizik od 
zračenja), a jedan dio je namijenjen iz-
gradnji infrastrukture, cesta, itd. Svaka 
pogođena regija dobit će određeni 
posto-tak novca koji će ulagati u 
spriječavanje daljnjih posljedica 
nuklearne nesreće, a 200,000 hrivnji bit 
će uloženo u Ministar-stvo zdravstva. 

Pripremio, Sergej Burda 
 
 
ФОТО ЗДОГАДНЇК НА ДИЖДЖОВНЕ ЛЄТО 
 

огорочне лєто останє запаметане як єдно з 
найдижджовнєйших од кеди ше окончую 

метео-ролиґийни мераня. Окреме бул дижджовни 
авґуст мешац у хторим спадло даскельо раз вецей 
дижджу од длугорочних штреднїх вредносцох. 
Жителє споднєй часци улїчки Матиї Ґупца, хтора у 
Петровцох позната як Дол, добре запаметали запор 
хтори спаднул вноци з 27-ого на 28. авґуст. За 

кратки час нападало коло 70 литри по квадратним 
метеру пре цо ше канал, хтори капча два петровски 
бари, Краку зоз Бродянку, вилял прейґ дражкох, та 
ше до обисцох даскельо днї могло уходзиц лєм у 
чижмох. Таке ше дацо уж давно нє случело. На 
щесце, векши чкоди нє було бо хижи и ґаздовски 
обєкти направени на висших теренох, а по тамаль 
вода нє могла дойсц. 

З. Ерделї 
  

O 

Т 

Вода у улїчки Матиї Ґупца, хтора у Петровцох позната як Дол
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I В А Н  М А T У С  
(26. 05. 1932 – 07. 07. 2005) 

Iван Матус нарoдився в с. 
Кoцура (Вoєвoдина) в сiм’ї свя-
щeника Стeпана Матуса, якoгo 
й тeпeр пам’ятають, шанують, 
згадують як чeсну людину, 
дoбрoгo свящeника, вiдданoгo 
українця. Мама, Oлeна Матус 
(дiвoчe прiзвищe Лeчкoвська) 

була вчитeлькoю. Tатo, мама та 
старший брат Бoгдан нарoди-
лися в Українi. Пoтiм сiм’я пe-
рeїхала дo Кoцури, дe батькo 
oтримав рoбoту,  там i нарoдив-
ся мoлoдший син Iван. Сiм’я 
змушeна була пeрeсeлятися з 
мiсця на мiсцe, чeрeз рoбoту ба-
тька – спoчатку дo Бoснiї, а пi-
сля II Свiтoвoї вiйни дo Канiжи, 
пoтiм дo Липoвлян. 

Iван Матус вiд ранньoгo ди-
тинства пoчав вивчати рiдну 
мoву, рiдну пiсню, дякуючи 
свoїм батькам, щирим україн-
цям. Свoї знання прoнiс чeрeз 
всe життя i з гoрдiстю пeрeдав 
їх дiтям (синам Рoману та Да-
рку) i внукам (Хeлeнi, Матeю 
та Магдалeнi). Дружина Анна 
за прoфeсiєю вчитeлька, тeж 
українка. Вiд 1963 рoку Iван 
Матус жив у Гунi. Сeрeдню 
шкoлу закiнчив у Баня Луцi, а 
вищу – у Брчку, за прoфeсiєю 

був eкoнoмiстoм. Працював у 
сiльськoму гoспoдарствi на ба-
гатьoх пiдприємствах вiд Сла-
вoнськoгo Брoду, Джакoва дo 
Жупанi. Любив займатися  са-
дiвництвoм. Грав на дeкiлькoх 
iнструмeнтах, брав активну у-
часть у цeркoвнoму хoрi у Гунi. 
Tа найбiльшe пoлюбляв укра-
їнськi пiснi, частo спiвав їх сам 
абo ж з дiтьми та внуками, 
навiть, зацiкавлював хoрватiв. 
Улюблeнi пiснi Iвана – “Банду-
ра” та “Їхав стрiлeць”. В oста-
ннi рoки життя брав активну 
участь у КМT-i  Oсiєк. Tак i 
oстанньoгo разу, взявши тамбу-
ру, вирушив на рeпeтицiю хoру 
у Oсiєк, алe занeдужав. Син 
Рoман вiдвiз йoгo дo лiкарнi. 
Пiсля кoрoткoї i тяжкoї хвoрo-
би пoмeр 7 липня 2005 рoку, а 
пoхoваний у Гунi, дe прoвiв 
бiльшу частину свoгo життя. 
Вiчная пам’ять! 

 
 
ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ НАШЕЙ "ДРУҐАРИЦИ" 

 
 
 

Єлена Лендєр   
(1934 – 2005) 

Учителька Єлена Лендєр, 
дзивоцке Дудаш, народзела ше 
у Руским Керестуре 3. юния 
1934. року. Основну школу за-

кончела у своїм родним месце, 
а познєйше учительску школу 
у Зомборе. Школу за воспи-
тачох закончела у Новим Са-
дзе, дзе дипломовала 1952. 
року. 
Перше роботне место єй 

було у Коцуре 1953. року. До 
Миклошевцох пришла 1958. 
року. Була вихователька у 
першей валалскей заградки у 
Горватскей з наставним ру-
ским язиком. После 35 рокох 
успишней роботи одходзи до 
пензиї 1988. року. 
Школяре и наймладши ю 

подєднак любели и почито-

вали. Єй благе слово и бешеда 
велїм школяром останю у ти-
рвацим паметаню. 
Умарла 11. авґуста у осєцким 

шпиталю, а всоботу, 13. авґу-
ста, на єй остатню драгу при-
шло ю випровадзиц вельке чи-
сло жительох з Миклошевцох 
як и зоз сушедних валалох. 
Най Вам будзе блага тота 

Миклошевска жем як було 
благе и Вашо слово ґу шицким 
нам. 
 Вiчная пам’ят! 

 

Младши Миклошевчанє волали ю єдноставно -  
"друґарица" а старши "учителька Геленка". 
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ГОРИЗОНТАЛНО: 1. Гречески бог войни 5. Вер-
дийова опера 9. Место при Опатиї 10. Кончик на 
самим концу Ю. Америки 13. Тинта по анґлийски 
15. Хемийни знак за натриюм 16. Догварка 18. 
Указуюци заменовнїк 19. Знак за фаренхайт 20. 
Анґлийска мера за длужину (множина) 21. Вель-
ке америцке озеро 23. Знак за литру 24. Спредз 
26. Знак за реомир 27. Домашня животиня (мно-
жина) 29. Два консонанти ЗО. Презвиско позна-
того французкого фодбалера Зинедина ЗЗ. Нє по 
мадярски 34. Мено америцкей ґлумици Фароу 36. 
Файта присмачки 38. Место у Сербиї 39. Присло-
внїк 41. Хемийни знак за бор 42. Файта єдла 44. 
Знак за волт 45. Уметносц по французки 47. Рика 
у Французкей 48. Консонант 49. Америцка желєз-
ница (скрацено) 51. Город у Греческей 53. Шиц-
ко у шоре по анґлийски 54. Ремесельнїцке здру-
женє 56. Нєхасноване 57. Баскийски покрет (гре-
ческа буква) 58. Продукт од жита 60. Вчас 
ВЕРТИКАЛНО: 1. Пристанїще у Израїлу 2. Ста-
роєгипетски бог слунка З. Знак за електрон 4. 
Виходзиц 5. Гора у Америки (масив) 6. Авто знак 
Италиї 7. Назвиско дакедишнєй анґлийскей при-
нцези Даяни 8. Стари славян 9. Обвисциц 11. 
Америцке хлопске мено 12. Хемийни знак за ра-
диюм 14. Гомбалка 16. Применовнїк 17. Амате-
рски рукометни клуб (скрацено) 20. Єдна часц 
рока 22. Наелектрисана честица 25. Модлїм пo 
французки 2б. Єден гороскопски знак 28. Город у 
Босни и Герцеговини 31. Файта древа 32. Куфер 
пo французки 40. Город у Французкей 43. 
Роботна акция (скрацено) 46. Озеро у Етиопиї 47. 
Союзна вивершна рада (пo горватски скрацено) 
50. Терен 52. Греческа буква 53. Презвиско ви-
думователя бензинского мотору Николаса Аугу-
ста 55. Консонант и вокал 57. Мено америцкей 
ґлумици Арчер 59. Знак за келвин 61. Знак за 
ангстрем 

- Папа, а чьто ето за жівотноє? 
- А ми сєйчас про ето у аборігєна спросім... 

ШМИХОВАЛЬКИ 
 
Нє зна чом 
- Тато чом ше ти оженєл з 
маму ? 
 Оцец дакус роздумал, 
обрацел ше ґу жени 
та гвари: 
 - Видзиш, мила, то анї 
тото дзецко нє може 
похопиц ! 
Старал ше 
 - Кед ши вноци пришол. - 
гвари жена мужови 
 - чула сом як годзина 
вибива три. 
 - Та нє - гвари муж. - То 
годзина сцела биц дзешец, 
алє я ю зопар же би це нє 
зобудзела. 
Док час 
Жена рубе древа на огень, 
а муж єй  
гутори: 
 - Лєм руб, руб док я жиєм, 
бо док умрем, 
сама будзеш рубац! 
Чкода 
- Чул сом же ши ше 
оженєл и жеци жена 
ма барз добри характер. 
 - То гей, алє я нє 
задовольни. 
 - Чом? 
 - Прето же вона свой 
добри характер 
ридко хаснує. 

КРИЖАЛЬКА 

УСМІШКИ 
 
Не відкрили 
Телефонують до 
електромайстерні: 
- Чому ви не прислали майстра 
полагодити дзвінок? 
- Але, громадянко, він 
приходив, довго дзвонив, але 
йому ніхто не відкрив. 
Не чула й не бачила  
Сусідка питає сусідку.  
- Ви не бачили, хто це мою 
курку вбив?  
- Не чула й не бачила, але 
нехай не гребеться на моєму 
городі. 
Чи є щось новіше?  
Студент-медик запитує в 
бібліотеці:  
- Пробачте, пані, я прохав у 
вас новий підручник з 
анатомії, а не цей, виданий 
двадцять років тому. Невже у 
вас нема нічого новішого?  
- Чи не думаєте ви, що за 
останні роки в конструкцію 
людського скелету внесені 
зміни?   
Скривдили  
- Чому ти плачеш, хлопчику?  
- Мама пішла на річку і 
втопила всіх кошенят.  
- Боже мій! Це й справді 
жахливо.  
- Еге ж... Вона мені обіцяла, 
що топитиму їх я. 

Гумор та сатира 
Анатолій Василенко
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