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Усотруднїцтве КУД-а “Осиф
Костелник” и Городскей

библиотеки отримане кнїжов-
не стретнуце о живоце, дїлу
и етнорґафскей роботи Оси-
фа Костелника хтори уткани
до кнїжовносци руского на-
роду. Стретнуце отримане 28.
юния з початком на 13 годзин,
у просторийох Городскей биб-
лиотеки у Вуковаре. Води-
телька програми була Мария
Такач. На самим початку шиц-
ких присутних поздравела ди-
ректорка Городскей библио-
теки, Антония Кукулїца и на-
глашела же єй мило на вель-
кей нащиви, бо ше глєдало
карсцель вецей.
У програми участвовали: др
Юлиян Тамаш, професор рус-
кей и українскей литертури
на Филозофским факултету
у Новим Садзе, член Нацио-
налней академиї науки Ук-
раїни у Києве, академик Вой-
водянскей академиї науки и
уметносци у Новим Садзе,
Doctor honoris causa Нацио-
налного универзитету у Уж-
городзе приповедал на тему
“Осиф Костелник у контексту
рускей, українскей, горватскей
и нємецкей тадициї”; др Сте-
ван Константинович доцент
на Одсеку русинистики Фи-

лозофского факултету у Но-
вим Садзе “Кнїжовне твори-
тельство Осифа Костелника
и його значенє за розвой рус-

кей кнїжовносци”; Штефан Гу-
дак член Дружтва писательох
Войводини и автор кнїжки “Ви-
брани дїла Осифа Костелни-
ка” бешедовал на тему: “Ро-
бота руских кнїжонвих робот-
нїкох на зазберованю, еви-
денованю и обявйованю кнї-
жовних дїлох рускиx писате-
льох”. 
У рамикох стретнуца пред-
ставена и кнїжка Блаженки
Хорват “Мой оцец Осиф Кос-
телник” о хторей бешедовали
редакторка кнїжки проф. Вера
Павлович и сама авторка. Бе-

шеда була преткана зоз му-
зичнима павзами у хторих на-
ступела соло шпивачка Аг-
нета Тимко, а на гармоники

ю провадзел Звонко Еделин-
ски.
У публики з тей нагоди були
присутни: Даниєла Станкович,
заменовнїца городоначалнїка,
др Владимир Емеди, член
ради, Деян Надь представнїк
Городскей управи, Мийо Шай-
тош, заменїк началнїка Оп-
штини Стари Янковци, проф.
Звонко Костелник член Со-
виту за национални меншини,
Лела Дїтко пресидателька
Ради рускей нац меншини го-
роду Вуковар, Мария Хома
пресидателька Ради рускей

националней меншини Оп-
штини Томповци, Данил Пе-
рунски предсидатель КУД-а
Руснацох и Українцох з Ви-

нконцох и унук Осифа Кос-
телника Владимир зоз фаме-
лию.
З Велепосланства України
сцигло писмо хторе пречитала
Мария Такач, а хторе подпи-
сал велепосланїк Анатолий
Черешенко бо нє могол присц
на промоцию. 
По законченей програми шиц-
ки поволани на друженє и
малу закуску. На столє прес-
тартим з руским партком на-
шли ше капущанїки, череґи,
кифлочки, садланїки, а при-
готовели их вредни руки Ме-
ланиї Планчак, Наталки Бар-
на, Гелени Бурчак и Павлинки

Ковач. За декорацию поста-
рала ше Сенка Югас.

Любица Гаргай

ПРОМОЦИЯ КНЇЖКИ

Живот, Дїло и етНоґрафска робота
осифа костелНика

Блаженка Хорват,
авторка кнїжки

Часц публики, у першим шоре з лїва на право: унука,
син и нєвеста авторки кнїжки и др Владимир Емеди

З лїва на право: Вера Павлович, Антония Кукулїца,
Штефан Гудак, Блаженка Хорват, др Юлиян Тамаш и
др Стеван Константинович

У прешим шоре Агнетка Тимко и Звонко Еделински
зоз гармонику, у другим шоре перша з права Мария
Такач
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16 липня 1990 р. Верховна Рада Ук-
раїни прийняла Декларацію про державний
суверенітет України, яка відкрила у літописі
нашої держави  нову сторінку - період ут-
вердження України як самостійної та неза-
лежної держави. Декларація стала одним
із перших рішень Верховної Ради України,
в якому було розгорнуто програму політико-
правового, соціально-економічного і куль-
турного будівництва незалежної держави.

Зокрема, Декларація про державний
суверенітет України проголосила право ук-
раїнської нації на самовизначення, визна-
чила суверенітет необхідною умовою її по-
дальшого розвитку та сформулювала
основні політичні, економічні, соціальні цілі,
довгострокові перспективи розвитку Укра-
їнської держави.

У Декларації також було визначено
найбільш принципові позиції, які орієнту-
вали народ на створення самостійної, пра-
вової держави, розвиток демократії, все-
бічне забезпечення прав і свобод людини.
Зокрема, було визнано пріоритет загаль-
нолюдських цінностей перед класовими,
норм міжнародного права перед нормами
внутрішньодержавного права.

Декларація визначила, що Україна як
суверенна національна держава розвива-
ється в існуючих кордонах на основі здійс-
нення українською нацією свого невід'єм-
ного права на самовизначення, а
громадяни всіх національностей становлять
народ України, який є єдиним джерелом
державної влади. Декларація проголосила,
що народ України має виключне право на
володіння, користування і розпорядження
національним багатством України, а всі на-
ціональності, які проживають на її території,
мають право вільного національно-культур-
ного розвитку.

Декларація стала першим кроком на
шляху до відновлення історичної справед-
ливості, відродження української держав-
ності як ідеї соборності українського народу
та його земель і поворотним пунктом в су-
часній історії України, поклавши початок
розбудові суверенної, незалежної держави.

Незабаром український народ святку-
ватиме 19 річницю своєї Незалежності. Ви-
словлені у цьому історичному документі ідеї
стали тією цінністю, довкола якої суспіль-
ство об’єдналося у непрості серпневі дні
1991 року, коли визначалася доля України

на багато років наперед. Саме спираючись
на Декларацію, Верховна Рада схвалила
24 серпня 1991 року Акт про державну не-
залежність України, який реалізував спо-
конвічну мрію українського народу про сво-
боду і незалежність і тому переважною
більшістю голосів був підтверджений під
час Всеукраїнського референдуму в грудні
того ж року.

Декларація відіграла важливу роль у
становленні в Україні конституційного ладу
на демократичних засадах, заклала цін-
ності, які стали підґрунтям для прийняття
конституції України 1996 року, визначила
напрямок розвитку державно-правових
процесів. Вона проголосила три види суве-
ренітету: державний, національний і народ-
ний. Державний суверенітет означає, що
влада держави є верховною, повною, са-
мостійною і неподільною у відносинах, які
мають місце в межах її кордонів, а також
що держава є незалежною і рівноправною
у взаємовідносинах з іншими державами.
Національний суверенітет - це можливість
нації вільно вирішувати всі питання свого
життя, в тому числі й щодо створення са-
мостійної держави. Народний суверенітет
- це повновладдя народу, визнання народу
єдиним джерелом влади, похідність влади
держави від народу.

Завдячуючи Декларації розпочався роз-
виток зовнішніх зносин України як суб’єкта
міжнародного права. В розділі, присвяче-
ному її ролі в міжнародних відносинах, було
закладено основоположні принципи й пріо-
ритети української зовнішньої політики
щодо рівноправної участі України у міжна-
родному житті, активного сприяння  зміц-
ненню загального миру і міжнародної без-
пеки, безпосередньої участі у
загальноєвропейському процесі та європей-
ських структурах. Зокрема, Україна уро-
чисто проголосила про свій намір стати в
майбутньому постійно нейтральною держа-
вою, яка не бере участі у військових блоках
і дотримується трьох неядерних принципів:
не застосовувати, не виробляти і не набу-
вати ядерної зброї. Ці основні засади і нині
визначають спрямування нашого зовніш-
ньополітичного курсу. Протягом всіх років
незалежності Україна діяла відповідно до
цих основоположних принципів і набула за-
служеної поваги на міжнародній арені. Сьо-
годні нашу країну як незалежну суверенну

державу визнали 167 країн світу, Україна
стала повноправним членом впливових
міжнародних і регіональних організацій і має
розгалужену мережу закордонних дипло-
матичних установ.

Логічним продовженням реалізації по-
ложень Декларації про державний сувере-
нітет України став ухвалений 1 липня ц.р.
Верховною Радою України Закон України
„Про засади внутрішньої і зовнішньої полі-
тики”, що був внесений на розгляд парла-
менту Президентом України.

Зазначений Закон визначає принципи
та пріоритети зовнішньої та внутрішньої по-
літики держави, приводячи їх у відповід-
ність до сучасних внутрішньополітичних і
світових реалій.

Зовнішньополітична частина Закону ба-
зується на логіці розвитку України як де-
мократичної європейської держави, яка
була закладена з самих перших днів неза-
лежності. Інтеграція в європейський полі-
тичний, економічний, правовий простір з
метою набуття членства в Європейському
Союзі визначена однією з ключових засад
зовнішньої політики. Цим забезпечується
послідовність і передбачуваність зовнішньої
політики, що так необхідно для встанов-
лення серйозних, довготривалих взаємови-
гідних стосунків зі всіма іноземними пар-
тнерами.

У безпековій сфері Закон передбачає
проведення Україною політики позаблоко-
вості (non-block policy), тобто неучасті у вій-
ськово-політичних союзах, яка на даному
етапі найбільше відповідає сучасним внут-
рішньополітичним і міжнародним реаліям
та інтересам держави.

Водночас, в Законі наголошується на
пріоритетності для України участі у вдос-
коналенні і розвитку європейської системи
колективної безпеки, продовження кон-
структивного співробітництва з НАТО та ін-
шими військово-політичними блоками з усіх
питань, що становлять взаємний інтерес.

Ці прагнення нашої країни ґрунтуються
на спільних європейських цілях та ціннос-
тях. Розбудова громадянського суспіль-
ства, розвиток демократичних інституцій,
забезпечення прав і свобод людини є пріо-
ритетами для української держави.

Посольство України в РХ
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У Львові відбувся ІІІ Конґрес україн-
ської діаспори “Діаспора як чинник ут-
вердження держави Україна у міжна-
родній спільноті: сучасний вимір, про-
екція в майбутнє”. Конґрес поставив за
мету окреслити сучасні тенденції та яви-
ща в середовищі української діаспори;
проаналізувати масштаби новітньої хвилі
еміграції, її втрати, здобутки, перспек-
тиви; оцінити вплив новітньої української
діаспори на творення образу України у
світі; вивчити можливі механізми залу-
чення потенціалу сучасної діаспори до
державотворчих процесів в Україні; уза-
гальнити стан освіти українського зару-
біжжя, як фактору збереження націо-
нальної ідентичності українця за кордо-
ном.

На Конґрес приїхали представ-
ники українських громад з 28 країн світу
і всіх областей України. Учасниками були
також голова УВКР Д.Павличко, голова
СКУ Євген Чолій, голова Європейського
конгресу українців Ярослава Хортяні,
міський голова Львова Андрій Садовий
та інші представники влади. 

конґрес розпочався 22 червня з реєс-
трації учасників, а о 12.00 годині почалася
прес - конференція у Львівській міській
раді. Цього ж дня відбулося відкриття вис-
тавки українських художників із Латвії в
художньо - меморіальному музеї Олени
кульчицької. А найголовнішою подією цього
дня було відкриття Саду Світового Україн-
ства в Музеї народної архітектури та побуту.
Сад був висаджений у квітні цього року. У
привітальному слові директор Міжнародного
інституту культури, освіти і зв’язків з діас-
порою (МІОк) Ірина ключковська сказала:
“Цей сад стане символом духовної єдності
українців усього світу. Наступного року буде
оголошений конкурс на пам’ятний знак сві-
товому українству, який буде в саду. Дуже

важливо, аби знаки українства були присутні
в Україні у різних вимірах. Нашу ініціативу
підхопили українці з Татарстану, які виса-
дили калинову алею. У нас є мрія, аби такі
сади зацвіли в усіх містах України”. 

На відкриття приїхали представники
українських громад, а також генеральний
консул Росії у Львові О.Гузієв та консул
Польщі у Львові Мартін Зіневіч. Генконсул
Росії привітав учасників конгресу і численну
делегацію з Росії. Також підкреслив, що
Галичина – це райський куточок, де живуть
чудові, працьовиті і доброзичливі люди. 

На завершення відбулося благословення
конгресу священиками греко - католицької
і православної церков. 

Наступного дня зранку в Національному
академічному театрі опери та балету ім. С.
крушельницької відбулося урочисте від-
криття конґресу. Його учасників привітали
голова СкУ Євген Чолій, голова ЄкУ Ярос-
лава Хортяні, перший заступник голови
ЄкУ Славко Бурда, представники інших
країн та міський голова Львова Андрій Са-
довий. Були зачитані привітання кількох
міністрів. У своєму виступі міський голова
сказав: “ За останні 50 років структура на-
селення У Львові змінилася майже на 90%
і це місто живе, народжуються молоді люди,
які мають велике бажання жити в неза-
лежній країні. Ми сьогодні маємо не прості
часи, ми сьогодні маємо випробування. Мені
приємно, що ми усвідомлюємо що неза-
лежність держави не дається раз назавжди,
за незалежність держави треба боротися
кожного дня і я покладаю дуже великі
надії на молодих людей, спілкуючись з ними
я бачу твердість духу, я бачу їх нестримне
бажання жити в справедливій чесній дер-
жаві. кожен на своєму місці повинен робити
свою роботу”.   

Багатьох визначних особистостей ук-
раїнської діаспори, в тому числі пана С.Бур-
ду,  нагородили “Зіркою Патріота України”.
Також відбулося нагородження переможців
Міжнародного літературно - мистецького
конкурсу для української молоді діаспори
та України “Для Тебе, Україно!” Проект за-
початковано Міжнародним інститутом куль-
тури, освіти і зв’язків з діаспорою (МІОк).
Учасникам конкурсу пропонувалося  від-
повісти на питання: “Що я роблю або що я
зможу зробити для України в майбутньому.
Якою бачу Україну в майбутньому”? На
проект відгукнулася 1021 дитина із 10 країн
світу та всіх областей України. Надійшло 5
тисяч письмових творів і малюнків. Приємно
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У ЛЬВОВІ ЦВІСТИМЕ САД СВІТОВОГО
УКРАЇНСТВА

Коли співав Василь Зінкевич, люди аплодували стоячи, а з очей котилися сльози

Фото на згадку про ІІІ Конґрес української діаспори

Відкриття Саду світового українства. Виступає директор МІОК 
п. І. Ключковська
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зазначити, що дитячі роботи були наповнені
патріотичним змістом. Тим більше багато
переможців було з південних і східних об-
ластей України. До глибини душі вразила
фраза дівчини з Татарбунарів Одеської об-
ласті Марії Абази. У своєму творі вона за-
значила: “Прости нам, Господи - Людино-
любче, найбільший наш гріх - оте малоро-
сійство”. Переможці конкурсу приїхали до
Львова, де Ігор калинець і голова наглядової
ради Фонду Арсенія Яценюка Терезія Яце-
нюк вручали їм подарунки. До нагородження
цих дітей долучилися також Голова укра-
їнських асоціацій Іспанії Михайло Петруняк,
який подарував дітям годинники та голова
ЄкУ Я.Хортяні, запросивши переможців у
літній табір до Угорщини. Виставка дитячих
робіт проходила в актовому залі універси-
тету “Львівська політехніка”. 

Приємною подією став ювілей ректора
Уфимської філії (Башкортостан) Москов-
ського державного гуманітарного універ-
ситету ім. М.шолохова, керівника Наукового
центру україністики Василя Бабенка, кот-
рому 20 червня виповнилося 60 років. До
віночка привітань пана Бабенка долучилися
співочі колективи з Латвії, Естонії, Білорусі
та Словаччини. 

У другій половині дня в актовому
залі головного корпусу Національного уні-
верситету “Львівська політехніка” розпоча-
лося пленарне засідання. На ньому пору-
шувалося багато важливих та актуальних
проблем. Зокрема нинішня політична си-
туація в Україні, якою дуже стурбована ук-
раїнська діаспора. Йшлося також про здо-
бутки і втрати української діаспори, про
співпрацю діаспори з Україною і про чет-
верту хвилю еміграції.   

Вперше на цьому конгресі був
представник української і русинської гро-
мади у Хорватії п. Славко Бурда. Та на-
справді ця громада співпрацює з МІОк ще
з 1992 року. Пан Бурда мав честь предста-
вити в Україні щойнор видану “Історію Ук-
раїни” хорватською мовою, до якої долучи-
лося шестеро осіб, особливо син пана Бур-
дий Сергій Бурда і щирий приятель України,
колишній посол Хорватії в Україні проф.
Джуро Відмарович. 

Відрадно те, що конґрес був насичений
різноманітною культурною програмою. Пер-

ший день цього дійства завершився свят-
ковим концертом “У родинному колі” за
участю Героя України, Народного артиста
України Василя Зінкевича, львівської спі-
вачки Софії Федини та мистецьких колек-
тивів з Білорусі, Естонії, Латвії та Словач-
чини. коли Василь Зінкевич співав патріо-
тичні пісні, то всі глядачі аплодували стоячи,
а з очей багатьох людей котилися сльози. 

24 червня розпочалася робота у восьми
секціях: “Стратегія та моделі співпраці Ук-
раїни з діаспорою”, “Збереження національ-
ної ідентичності українців у сучасному за-
рубіжжі”, “Новітні явища світового українства
в контексті східної діаспори та нової хвилі
еміграції“, “культура і мистецтво українського
зарубіжжя: сучасний стан та перспективи”,
“ Освіта українського зарубіжжя: сучасний
стан та перспективи”,  “Місце і роль ЗМІ ді-
аспори у просуванні і захисті українських
національних інтересів у міжнародній спіль-
ноті”, “Церква як центр збереження та фор-
мування духовності українця за кордоном”,
“Лемки як складова світового українства”. 

Щодо останньої секції, то вперше на
конгресі порушувалася проблема етногра-

фічного регіону України.  
Прозвучала доповідь члена Секрета-

ріату Світової Федерації українських лем-
ківських організацій Мирослава Гнатюка,
в якій порушено питання ролі цієї організації
у ствердженні українських національних ін-
тересів, охарактеризовано роботу Всеук-
раїнського товариства “Лемківщина” як осе-
редку збереження матеріальної та духовної
культури лемків і перспективи розвитку.
Було наголошено, що змінюється час і по-
літичний одяг, але, керований інстинктом
самозбереження, український народ був, є
і залишається вічним. 

Дві доповіді стосувалися правових основ
Угоди про евакуацію українців з Польщі
1944 року та життя лемків в Україні та
світі після депортації. Далі дві доповіді реп-
резентували сучасну ситуацію щодо лемків
в Угорщині, Польщі, Словаччині, Сербії; де-
тально охарактеризовано народну і цер-
ковну архітектуру Сербії. У доповіді “Лемки
як нащадки Великої Хорватії” скрупульозно,
з фаховими покликаннями на різні історичні
джерела висвітлено невідомий ще досі іс-
торичний пласт – І тисячоріччя після Різдва
Христового. А підтвердженням цієї доповіді
стала наступна – уже музикознавча, у якій
на основі музичного фольклору лемків до-
ведено спадкоємність із білими хорватами. 

Інші доповіді стосувалися лемківських
постатей, а саме: відомого поета Б.-І. Ан-
тонича, історика та етнографа Ю. Тарно-
вича, мовознавця І. Верхратського, євро-
пейських медиків – вихідців із Лемківщини.
Детально охарактеризовано мовознавчі
праці щодо вивчення лемківського говору
– унікального архаїчного українського діа-
лекту, який силою історико-політичних об-
ставин зазнає змін, адже його носії через
депортацію понад 50 років перебувають у
розпорошенні по різні боки українсько-по-
льського кордону та по цілому світові. 

Після засідань у Національному музеї
ім. Андрея шептицького відбулося відкриття
виставки світлин з фотоальбому актриси
Ніни Певної, а після цього у Національному
академічному драматичному театрі ім. М.
Заньковецької відбулася презентація про-
екту “Загублена в снігах Сибіру… Повер-
нення. Пам’яті української актриси Ніни
Певної”. Н.Певна – зірка українського театру
20 - 30 рр. ХХ ст., репресована органами
кГБ, відбувала заслання в селищі Пере-
грьобноє у Сибіру. Завдяки злагодженій
співпраці МІОк з владою Сургута, в Україну
повернули ім’я цієї людини.  

25 червня продовжили роботу секційні
засідання, а з 14.10 години відбулося під-
сумкове пленарне засідання, а також звіти
голів секцій, прийняття Ухвали конґресу.
конгрес світового українства ухвалив до-
кумент до Уряду з проханням створити ок-
реме відомство чи міністерство, яке б зай-
малось питаннями співпраці з українською
діаспорою. Представники якої сьогодні не
знають до кого апелювати. Адже мова йде
і про обміни між школярами та студентами,
громадськими організаціями, розвиток ос-
вітніх, культурних, соціальних програм. 

Дехто з учасників конгресу зазна-
чав у переддень, що важливо, аби українські
громади за кордоном не були зачиненими
для інших національностей. Адже ті, хто
пізнає і полюбить традиції, звичаї, мову,
культуру українського народу, ставитимуть-
ся до України з симпатією.

Юрій Атаманюк

Урочисте відкриття Конґресу

Виступає Василь Зінкевич



74/2010 Нова Думка

DRUŠTVO I POLITIKA – ДРУЖТВО И ПОЛИТИКA – СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА

УВинковцох, 22. юлия 2010. року у
готелу „Славония“ отримана

рочна схадзка ЗАкУД у (Заєднїци кул-
турно-уметнїцких дїялносцох Вуко-
варско-сримскей жупаниї).

ЗАкУД озберує 73 културни
и културно уметнїцки дружтва и ор-
ґанизациї з подруча Вуковарско -
сримскей жупаниї, а медзи котрима
на нашо културно уметнїцки дружтва
"Осиф костелник" з Вуковару, „Яким
Гарди“ з Петровцох и „Яким Ґовля“ з
Миклошевцох и културне дружтва
Русинох и Українцох з Винковцох. На
схадзки присуствовали, нєдавно ви-
брани предсидатель винковского
дружтва, Данил Перунски и Гавриїл
Такач спред кУД „Осифа костелник“.
Схадзку започал и водзел предсида-
тель Скупштини Андрия Матич. Ви-
брани роботни цела, усвоєни записнїк
зоз прешлей, виберанковей, схадзки
скупштини хтора отримана 22. юлия
2009. року. Предсидатель Матич
кратко преприповедал написани и
членом послани звити о потерашнєй
роботи ЗАкУД у, финансийни звит и
звит Надпатрацого одбору за прешли
рок. Потим кратко винєсол прдклад
плану роботи и предклад финансий-
ного плану за 2010. рок. Дакус нєзви-
чайнє, бо уж половка рока прешла и
велї програми зоз предложеного
плану уж реализовани, алє потолко-
ване же то прето же ше чекало на
закончуюци рахунок зоз прешлого
року. 
У своїм викладаню предсидатель Ма-
тич наглашел же пре рецесию при-
ходи ЗАкУД а у 2009. року були най-
менши у остатнїх пейцох рокох. Заш
лєм, остварело ше 3,194.902,82 кн
приходу. Менша часц приходох,
1,146.000,00 кн реализовани зоз
жридлох явного буджету
(Вуковарско сримска жупания –
440.500,00 кн, Город Винковци

430.000,00, Министерство польоприв-
реди 115.586,00, Министерство  ту-
ризму  150.000,00 кн и Министерство
култури 10.000,00 кн). Найвекша часц
средствох, 2.048,816,00 кн реализо-
вана од спонзорох, предаваня уход-
нїцох и донацийох. Медзи спонзорами
найщедрейша була „карловацка пи-
воварня“. Векшина донаторох, окрем
винковского „Дилю“, вонконцом гра-
нїцох жупаниї, цо ше рахує як вельки
успих. Средства од коло 800.000,00
кн, у прешлим року подзелєни
Држтвом хтори прияли госцуюци
дружтва зоз других жупанийох и ино-
жемства и за превозку одходу наших
дружтвох на госцованє у других жу-
панийох и до иножемства, цо ше ра-
хує як вельки успих и велька вред-
носц за роботу културних дружтвох.
У тим, 2010. року ЗАкУД окремну
увагу пошвецує виглєдованю на те-
рену, призначованю архивского ма-
териялу та оспособйованю водите-
льох секцийох же би цо
квалитетнєйше и успишнєйше вод-
зели свойо дружтва. Пред ЗАкУД ом
предстої орґанизация найзначнєйшей
културней подїї „Винковски єшенї“. У
звиту винєшена и информация о тир-
вацей, уж 12 рочней правней борби
же би ЗАкУД, конєчно, добил влас-
носц будинку хторого, за тераз, лєм
хаснує и дзелї зоз приватну фирму
хтора ноши назву „Винковски єшенї“.
Предклад плану роботи и финан-
сийни план за 2010. рок єдногласно
плилапени.
По законченей схадзки, за шицких
учашнїкох, послужена вечера, а по
вечери учашнїки поволани на прек-
рашнє пошорену главну площу Ви-
нковцох на хторей у рамикох мани-
фестациї „Винковске лєто“ отримана
смотра тамбурових оркестрох
Вуковарско сримскей жупаниї.

Гавриїл Такач

отриМаНа роЧНа 
сХаДЗка ЗакУД-У вУковарско-

сриМскеЙ ЖУПаНиї

Ярослав Медєши
нововибрани

заменїк началнїка
Општини

Боґдановци
Подобнє як цо то було на

дополнююцих виберанкох зоз
шорох припанїкох националних
меншинох отриманих 6. и 20. де-
цембра 2009. року у Општини
Томповци дзе за заменїка на-
чалнїка општини вибрани Вито-
мир Мудри, исте тото ше од-
було и на дополнююцих
виберанкох у Општини Боґда-
новци. Виберанки отримани у
двох кругох, 13. и 27. юния того
року.

У општини Боґдановци, хто-
рей припадаю и Петровци зоз
векшинским руским житель-
ством, у першим кругу гласо-
ваня за вибор представнїка
рускей лєбо сербскей нацио-
налней меншини, од шицких 767
виберачох гласало 284 лєбо
37,03%.

Найвецей гласи (80-28,17%)
добил нєзависни кандидат
Ярослав Медєши, лєм дакус ме-
нєй (76-26,76%) гласи добила
кандидатка СДП-у (Социялде-
мократскей партиї) Марияна
Джуджар. Дамир Дороґхази,
кандидат ГДССБ (Горватски де-
мократски союз Славониї и Ба-
ранї) 67 -23,59%, а кандидат
СДСС (Самостойна демокрас-
тска сербска странка) Милан
Чубрило 60 (21,13%).

До другого кругу виберан-
кох по резултатох вошли з пер-
шого кругу обидва кандидати з
Петровцох припаднїки рускей
националней меншини. Од 235
виберачох (30,64%) кельо ви-
шло на виберанки, найвецей
гласи, 1219 (54,89%) добил
Ярослав Медєши, а други кан-
дидат, Марияна Джуджар до-
била 104 (44,26%).

Так нововибрани заменїк на-
чалнїка општини Боґдановци
постал Руснак Ярослав Ме-
дєши. Жадаме му успих у тим
мандатним периодзе.

Гавриїл Такач
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ЗОЗ РОБОТИ РAДОХ И НAЦИНAЛНИХ МЕНШИНОХ

“рУтEНиЯДа” – 3. бависка У стариХ сПортоХ

координация рускeй националнeй
мeншини Рeпублики Горватскeй у

соорґанизациї зоз Раду рускeй нацио-
налнeй мeншини Вуковарско-сримскeй
жупаниї и Раду рускeй националнeй
мeншини општини Боґдановци
13.06.2010. року у Пeтровцох на Фк
«Пeтровци» отримала уж традицийни
3. бависка у старих спортох под назву
«Рутeнияда», а под покровитeльством
Вуковарско-сримскeй жупаниї.

По приходу госцох положeни вeнєц по-
гинутим и нєстатим бранїтeльом у Отe-
чeствeнeй войни на грeкокатолїцким
тeмeтовe у Пeтровцох.

Як и спомнутe, Рутeнияда уж постала
традицийна та трeба наглашиц жe циль
тих бавискох зблїжованє припаднїкох
рускeй националнeй мeншини, а ров-
ноправно можу участвовац и припад-
нїки других националносцох.

Того року базировали змe шe лєм на
дзeциньски бависка и подзeлєли их до
двох катeґорийох, на младшу и старшу
ґрупу:

катeґория А – школярe од 1. по 4.
класу
катeґория Б – школярe од 5. по 8.
класу, eвeнтуално 1. штрeднєй и ком-
биновани eкипи од 1. по 8. класу и то у
шлїдуюцих спортох:

• чинаґанє
• пиличканє
• чулянє
• тeканє
• джочканє
• бeганє у мeху
• фурик
• поцагованє штранґу

Eкипи були хлопски и жeнски лєбо
комбиновани, а кажда eкипа насту-
пeла под мeном свойого мeста, з тим
жe з єдного мeста могло буц вeцeй
eкипи. На тогорочней Рутенияди учас-
твовали eкипи з Осєку, Винковцох, Ву-
ковару, Миклошeвцох, Пeтровцох,
Нового Саду, Нового Орахова, коцура
и з Руского кeрeстура, так жe и того
року Рутeниєда була мeдзинародного
характeру.

Того року було видно жe шe дзeци уж
познаю гоч шe даєдни стрeтаю лєм на
Рутeнияди, алє змагательни дух таки

жe им нїч нє завадза. Було барз инте-
ресантно и бавячом и патрачом, атмос-
фeра була барз добра, а за шицко шe
постарали орґанизаторe и учитeльки
хтори зоз дзeцми робeли на тeрeну:
Мария Хома, Лeла Дїтко, Наталия
Гнатко и Мирослав Дїтко.

На концу змаганя прeглашeни рeзул-
тати, а за пeрши три мeста було и на-
гради.
катeґория А – 1. Миклошeвци

2. Вуковар

3-6. Пeтровци

катeґория Б – 1. Руски кeрeстур
2. Пeтровци 1
3. Винковци
4. Миклошeвци
5. Осєк
6. коцур
7. Новe Орахово
8. Пeтровци 2
9. Нови Сад

Марияна Джуджар

Беганє у меху

Часц змагательох
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ДРУгИ О НAС

Всоботу, 10. юлия 2010. року
на першим програму Гор-

ватскей телевизиї, у удерним тер-
мину 18,45 годзин приказани барз
красни полгодзинови документар-
ни филм Україна −Горватска

У ТВ програми наявене же филм
укаже блїзкосц горватского и україн-
ского народу хтора и попри велькей
оддалєносци барз очиглядна: заходна
Україна − жем Билих Горватох, обачлїва
линґвистична блїзкосц двох язикох,
числени културни и спортски вязи.

Собешеднїки потолковали през при-
казани археолоґийни шлїди биваньох
Билих Горватох хтори насельовали око-
лїско Перемишля и стики Волиня и кар-
патох та же Били Горвати з другима
славянскима племенами творя основу
нєшкайшого українского народу. До-
знаваме же прикмета «били» у тедиш-

нєй бешеди мала значенє святи. Собе-
шеднїца Людмила Василєва, шеф ка-
тедри кроатистики бешедовала же ка-
тедра кроатистики иснує у Львове и
києве. Цикава була бешеда студента
кроатистики Тараса Ґаленовига. Йому
ше барз пачи Горватска и Горвати, а
окреме Заґреб хтори по архитектури и
випатрунку досц здабе на Львов. За
розлику од велїчезного києва, Заґреб
релативно мала метропола, алє є з тим
красши, компактнєйши и зоз своїма уз-
кима улїчками интимнєйши.

Почесни конзул України у Горват-
скей, Малич, окрем других комплимен-
тох о України и Українцох, наглашел
красу українских жемох цо на филму
потвердзене зоз прешвечлївима знїм-
ками.

У «документарцу» свойо слово мал
и Андрей Лимич, староста велького
роду од даскельо тисячи Лимичох гор-

ватского походзеня. Вони уж блїзко
300 роки жию у України алє нє забуваю
свойо горватски коренї. Андрей Лимич
потолковал же часц України, населєла
велїх своїх гражданох, та медзи нїма и
значне число Горватох.

конєц документарцу украшела крас-
на бешеда о Горватскей студентки
кроатистики чийо сом мено нє запаме-
тал алє остала у паметаню єй барз до-
бра бешеда горватского язика по хторей
би, ридко хто, кед би ю слухал, верел
же го научела у України.

На остатку, похаснуєм фразу
же тому красному документарцу о блїз-
косци горватского и українского народу
у таким удерним телевиюийним тер-
мину, наисце нєт цо одвжац анї додац,
окрем, пожадац же би такого було ве-
цей и частейше на телевизиї.

Гавриїл Такач

ДокУМеНтарНи филМ УкраїНа − Горватска На
ПерШиМ ПроГраМУ ГорватскеЙ телевиЗиї

20 липня 2010 року у Ву-
коварі з офіційним візитом
побувала делегація із Закар-
патської області, Україна. Де-
легацію складали перший за-
ступник голови Закарпат-
ської державної обласної ад-
міністрації Іван Бушко та за-
ступник голови Закарпат-
ської обласної ради Андрій
Сербайло, які зустрілися з
керівництвом Вуковарсько-
сріємської жупанії : жупаном
Божо Галічем, його заступ-
никами жельком Цірбою та
Джордже Чурчічем, праців-
никами апарату жупана. Ме-
тою візиту було підписання
договору про співпрацю між
Вуковарсько-сріємською жу-
панією та Закарпатською об-
ластю. З українського боку,
крім вищезгаданих, також
були присутні тимчасово ви-
конуючий обов’язки посла
України в Хорватії Анатолій
Чернишенко, радник з питань
господарства і торгівлі у по-
сольстві України Тетяна Уса-
чова та голова Ради україн-
ської національної меншини
Вуковару Марія Семенюк-Сі-

меунович. 
На діловій зустрічі обидві

сторони презентували свої
регони, обговорювали мож-
ливості тіснішого співробіт-
ництва між двома регіонами
у окремих галузях, зокрема
туристичній. Результатом
зустрічі стало підписання До-
говору про співпрацю. Як за-
значив пан А.Чернишенко,
зустріч можна вважати істо-
ричною, оскільки це перше
із запланованих підписання
договору між хорватським та
українським регіонами.

Делегація побувала і у
Хорватській промисловій па-
латі у Вуковарі, де зустрілася
з головою ХПП Вінкою Іван-
кович, секретарем жупаній-
ської промислової палати Іва-
ном Мар’яновичем та підпри-
ємцями, зацікавленими за
співробітництво з україн-
ським регіоном. Іван Мар’яно-
вич отримав презентацію про
стан господарства та інвес-
тиційні можливості Вуковар-
сько-сріємської жупанії. Він
зазначив, що протягом ос-
танніх років жупанія майже

не мала ніяких господарських
відносин з Україною і, мож-
ливо, сьогоднішній договір
змінить ситуацію у цьому пла-
ні.

У неофіційній частині ві-
зиту гості відвідали кімнату
пам’яті у Вуковарській лікар-
ні, Меморіальний будинок Ов-
чара та Меморіальний цвин-
тар Вітчизняної війни у Ву-
коварі, а також зустрілися з
членами кПТ ім Івана Фран-

ка, відвідали монастир сес-
тер Василіянок і греко-като-
лицьку церкву Христа Царя
у Вуковарі та побували у ет-
нографічному музеї у Петрів-
цях.

Відповідний візит керів-
ництва Вуковарсько-срієм-
ської жупанії у Закарпаття
заплановано на початок груд-
ня 2010 року.

Леся Мудрі

УкраїНсЬка ДелеГаЦІЯ У вУковарІ

Групна фотографія всіх учасників Зустрічі
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w ПАВЛОВІ ГОЛОВЧУКОВІ ВИПОВНИЛОСЬ 70 РОКІВ

5 липня нинішнього року Павлові Головчу-
кові виповнилось 70 років. Хто він, нема
потреби багато говорити. Лише декілька
деталей: за походженням українець з Боснії,
а зараз постійно живе у с. Липовляни, що в
Хорватії. І ще – він відомий наш письменник
та  громадський діяч. В «Новій думці» ще
від далекого 1971 року публікує свої літе-
ратурні твори та різні статті. Зараз займає
пост голови Редакційної ради. З нагоди юві-
лею ми звернулись до П. Головчука з про-
ханням відповісти на деякі запитання у
зв`язку з минулим життям та довголітньою
працею в галузі культури нашого народу на
просторах колишньої  Югославії.

Запитання:
«Розмову з Вами розпочнемо дуже простим
запитанням: як почувались, коли дожили
до свого першого 70-ліття від дня народ-
ження?«

Відповідь:

«Коли в той день зрозумів, що мої внуки
вже такі, як були колись діти, а багато мо-
лодших людей за мене вже відійшли на
другий світ, стало якось моторошно. До
того ще такі факти. Коли я народився, ніхто
в моїм селі не знав про електричний струм,
радіо, навіть про трактори. А що сталось за
минулий час, бачимо всі. Я і не мріяв, що
пропаде комунізм, розвалиться такий монстр,
як Совітський Союз, що встане вільна Ук-
раїна…А ще, що будемо відзначати 1000-
ліття Хрещення Русі-України, 100-ліття по-
селення українців до Боснії…«

Запитання:

«І як Ви сприйняли деякі з цих подій? Що
добре, а в чім розчарувались?«

Відповідь:

«Не буду «мудрувати!« Насамперед, дуже
радів, що батьківщина наших прадідів і дідів
– Україна звільнена від рабства. Глибоко
розчарований тим, що зараз діється в  Ук-
раїні.
Коли ми в Боснії відзначали вище згадані
ювілеї, можу сміло сказати, що наше релі-
гійне й національне життя дійшло вершин,
хоча ще все панував комуністичний режим.
У м. Прнявор ми мали гарний будинок –
Духовний центр, перший український музей
у Югославії, в с. Дев`ятина малий монастир
Сестер Василіанок, наші культурно-мис-
тецькі товариства діяли на високому ху-
дожньому рівні…А тоді сталось те, що ко-
мусь було потрібно зробити: знищити наш
храм у Прняворі, розпочати геноцид над на-
шим народом…Церкву при допомозі укра-
їнської діаспори на Заході відновлено. А
теперішня ситуація жалюгідна. Один свя-
щеник музей заснував, його наступник за-
недбав,  Духовний центр пропадає, домівка
Василіянок теж…Ми дійсно «щирі» українці
– пропадає Україна, а ми йдемо слідом за
нею!«

Запитання:

«Ви багато того сказали, а щоб усе розгля-
нути, потрібно чимало часу, з чим Ви згод-
жуєтесь…А зараз трохи про Вашу літера-
турну творчість…«

Відповідь:

«Не потрібно про це багато говорити. Хто
перечитав мої книжки, знає про це. Здається,
що дотепер не згадав один «секрет«: до
свого 60-го року життя я чомусь думав, що
звання письменника – щось таке недосяжне,
престижне, навіть не мріяв, що буду ним. А
тоді все пішло скорим темпом: світ побачили
мої чотири книжки, п`ята вже  в друці…А
коли я усвідомив, що всі ті, хто пише на
своїй рідній мові, не дуже «симпатичні«,
навіть в Україні, то пригадав свого віршика
«Вставайте, мої мрії«, де є такі слова: «…
Писати – це рвати зілля колюче/ Слухать,
як б`ється серце болюче/Писати – це ні
жити, ні вмирати…/Писати – це не спати/
Але чекати, ждати…«

Запитання:

«Трохи конкретніше: в чім можемо відчувати
вашу «непопулярність«?«

Відповідь:

«Деякі літературні критики проголосили
мене найвідомішим українським письмен-
ником на просторах колишньої Югославії.
Українці в світі такого мене і знають. Мав
літературні виступи в Австралії, Німеччині,
Канаді…Деякі матеріали з моїх книжок по-
бачили світ в багатьох країнах, а найбільше
в Україні. Тематика моїх творів – життя
українців у Боснії та частково в Хорватії.
На жаль, у Боснії мої колишні друзі не по-
старалися, щоб мав бодай одну літературну
зустріч з ними.!»

ПАВЛОВІ ГОЛОВЧУКОВІ – 70!

Павло Головчук

Павло Головчук и Вiра Павлович
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Запитання:

«Чому?«

Відповідь:

«Тому, що я відкрито пишу правду про їхнє
страждальницьке життя. Вони бояться, що
хтось за це може їм мститися. Частина на-
роду, для якого ми були не до вподоби, не
значить, що весь народ такий. Це виродки і
про них потрібно згадати.
У Хорватії, де частина пануючого народу
свого часу  зробила багато кривд нашому
народові, про це вільно всі говоримо, пишемо,
досліджуємо.
З другого боку моя «непопулярність« ви-
ходить з того, насамперед саме в Хорватії,
що тут мало українців, які знають нашу
мову,а читати й писати – не потрібно й зга-
дувати. Мені деякі люди радять писати хор-
ватською …
А в такому разі я не був би українським
письменником.
Маємо випадки, конкретно з Боснії, де є
кілька талановитих письменників, що не
пишуть українською мовою. Передусім треба
згадати Олександра Гемона, коріння якого
з Принявора, а народився в Сараєві. Зараз
живе в США. Тут свої твори пише англій-
ською мовою і став одним з престижних
письменників.«

Запитання:

«Останніми роками з`явилася близько де-
сятка українців, які  дещо пишуть і це дру-
кують. Яка Ваша думка про це?«

Відповідь:

«З одного боку – позитивна. Нехай світ
знає про нас. З іншого боку – трохи критики:
на жаль, деякі автори цих творів вважають
за непотрібне з кимось порадитись, переві-
рити те, що написали, а про сучасну літера-
турну мову – нема потреби й згадувати! Ми
є свідками того, що світ побачили деякі ви-
дання такі «кострубаті« , що краще й не
згадувати. Але щоб хтось на мене не обра-
зився, краще мовчати.«

Запитання:

«З вашої творчої біографії видно, що багато
зробили того, щоб допомогти нашому на-
родові. Маєте якийсь «рецепт« для інших…
«

Відповідь:

«Справа дуже проста: постійно робити одну
справу. Не «забігатися«,  не підкладати ко-
мусь ногу, щоб здобути якусь посаду, почесне
місце. Цієї засади я тримаюсь усе життя.
Не буду хвалитися, але завдяки такому при-
нципу осягнув у житті такий статус, що не
міг і задумати…«                    

Вірa Пaвлович

Мено и особу о. др Романа Миза на-
певно нє потребне окреме представяц

нашей културней и науковей явносци. Його
вецейдеценийне присуство у духовним и
националним живоце Руснацох и Українцох
на просторох бувшей Югославиї єдинствени
приклад цалосного служеня Церкви и на-
роду котри у нашим стредку нє ма аналоґиї.
Священїк, новинар, редактор, историчар,
прекладатель, библиоґраф, професор, кул-
турни и явни роботнїк – то лєм найзнач-
нєйши обласци творчого анґажмана о. др
Романа Миза, без котрого би наш духовни
профил нє лєм иншак випатрал, алє би и
кажда з начишлєних обласцох була ху-
добнєйша. Найновша кнїжка о. др Романа
Миза, о котрей нєшка бешедуєме, тото
ище раз доказує, и источасно нас здогадує
же його вкупне доприношенє нашей исто-
рийней науки вообще нє мале, прецо пред
будуцима виглєдовачами його дїла велька
и одвичательна робота.   

Важносц и практична вредносц кнїжки
котра пред нами вецейнїста. Насампредз,
то перша кнїжка такого роду у нас котра
представя цалосну историю єдней нашей
парохиї и источасно своєродни лексикон
шицких грекокатолїцких священїкох чийо
походзенє або службованє у даякей вязи
зоз парохию у Руским Керестуре. Як така,
у условийох кед ище вше нє маме заокру-
жену историю нашей Церкви од приселєня
до нєшка, вона на одредзени способ ком-
пензує и тот нєдостаток, и представя добру
информацию нє лєм о прешлосци алє и о
терашньосци Грекокатолїцкей церкви на
тих просторох. Конєчно, кнїжка о. др Ро-
мана Миза, як нови и ориґинални прилог
историї Крижевскей епарихиї, односно
Апостолского еґзархату за грекокатолїкох
Сербиї и Чарней Гори, а у нєдостатку
другей литератури, будзе и хасновити при-
ручнїк зоз общей историї нашей Церкви,
а нє за занєдзбованє анї други єй практични
функциї.  

Дзекуюци велькому проєкту Историї па-
рохиї у Руским Керестуре, ширини залапеня
историйно-биоґрафского материялу и ав-
торовей акрибиї у приступу и обробки
каждого поєдинєчного мена, велї дилеми з
нашей церковней историї дефинитивно

розчисцени и преставаю буц загадка за
фаховцох и науку. Гоч ше то баржей од-
ноши на мена и подїї котри нам часово од-
далєнши, праве їх ошветльованє и вицаго-
ванє зоз цмоти историї науково найдраго-
цинше: з нїма биоґрафиї историйно най-
старших священїцких менох поставаю блїз-
ши и похоплївши, а кажда конкретна подїя
историйно яснєйша и фундаментованша. 

Систематизована История парохиї у Руским
Керестуре о. др Романа Миза помага лєпше
похопиц нє лєм одредзени сеґменти историї
Крижевскей епарихиї, у чиїх зме рамикох
були вецей як 200 роки, алє и одредзени
периоди националней историї Руснацох и
Українцох на тих просторох од приселєня
до нєшка. Улога и заслуги наших свяще-
нїкох на розвою духовного, културного,
просвитного и вообще националного живота
нашого жительства нє мали и у началє по-
знати. Та, заш лєм, аж з тоту кнїжку кажде
їх доприношенє, гоч яке було мале, по
перши раз мож найсц у описовим рядошлїду
на єдним месце, цо оможлївює лєгки и
преглядни препатрунок, а вец и їх оцену –
поєдинєчну и ґлобалну, за кажду особу
окреме и шицких священїкох вєдно. 

Портретуюци подоби сучасних нам свя-
щенїкох и новшу историю парохиї, автор
информує о малопознатих бокох живота
и душпастирскей роботи наших парохох и
капеланох, священїкох и монахох, познатих
и менєй познатих служительох нашей Цер-
кви, охабяюци о шицких документовани
шлїд-здогаднїк, котри будзе тирвацо шве-
дочиц о їх душпастированю медзи нашим
нашим народом, у Руским Керестуре и у
каждей парохиї окреме. Биоґрафски по-
даток у тим случаю нє ма лєм актуалну
информативну функцию – вон у истей
хвильки постава и моцни историйни факт,
тирваца  вредносц кнїжки и єй защитни
знак. 

История парохиї у Руским Керестуре Жи-
вот чече и капка о. др Романа Миза – то
кнїжка-леґитимация нашей першей парохиї
и єй духовних оцох од приселєня до нєшка
и єй колективни памятнїк подзвигнути на
чесц Церкви и народу.   

Микола М. Цап

КНЇЖКА-ЛЕҐИТИМАЦИЯ
НАШЕЙ ПЕРШЕЙ ПАРОХИЇ – 70!

(о. др Роман Миз, Живот чече и капка, История парохиї у
Руским Керестуре, Грекокатолїцка парохия св. Петра и

Павла, Руске слово, Нови Сад, 2010)



УВуковаре, 29. юния, у ра-
микох Дня Дунаю на

площи др Франї Тудьмана от-
римана културно-уметнїцка
програма у хторей наступели
городски културно-умет-
нїцки дужтва: “Дунай”,
“коло”, “Осиф костелник”,
“Иван Франко” и “Матия Ґу-
бец“. Програма почла на 18
годзин.
куд “Осиф костелник” на-
ступел у двох блокох. Хор
одшпивал два шпиванки “У
градочки шалата” и “Ой,
чорна я си чорна”. Дзивоцки
трио одшпивал три шпи-
ванки “Зламала ше кормань -

деска”, “А я така чарна” и
“Била ружа”. шицки шпи-
ванки на гармоники провад-
зел Звонко Еделински. На-
ступели и три ґенерациї
танцошох. Наймладши, хлап-
чики, одтанцовали “Повзу-
нєц” и “Буковинки дубонї”,
дзивоцка ґрупа одтанцовала
“Лавривску полку” и “Дзи-
воцки козачок”, а найстарши
танцоше виведли миниятуру
“Буковински весельни”.
Гоч було досц горуцо, зишло
ше шумне число вуковар-
скей публики хтора кажду
виведзену точку наградзела
з аплаузом.  Любица Гаргай
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IZ RADA NAŠIH DRUŠTAVA–ЗОЗ РОБОТИ НAШИХ ДРУЖТВОХ–З РОБОТИ НAШИХ ТОВAРИСТB

Виривок зоз дзивоцкей хореоґрафиї Танєчна пара Тат’яна Гарди и Владо Мудри у 
миниятури Весильни

Дзивоцка танєчна часц

ДНЇ ДУНАЮ У ВУКОВАРЕ

w ОЗНАЧЕНИ ДЗЕНЬ ОПШТИНИ ТОМПОВЦИ

У першим плану наймладши танцошеЧлени мишаного хору
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ЗОЗ ХРИСТИЯНСКОгО ЖИВОТA–З ХРИСТИЯНСЬКОгО ЖИТТЯ

(Частина 2)
Це трапилося в неділю. Цього

дня я трохи затрималась в церкві
і мене на вході у храм зустріла
приємна несподіванка. Там стояла
молода пара, яка очікувала обряд
вінчання, а за ними ще цілий натовп
родичів, друзів та знайомих. Отож
непомітно вийти з церкви я не
могла і тому без вагань вирішила
залишитися та взяти участь у ра-
дісному і переломному моменті
життя цих двох молодих людей.

Священик увів їх у храм і чин
вінчання розпочався благословен-
ням. «Благословен Бог наш за-
вжди...»,- розносилась луна аж до
самого купола. «Амінь (нехай так
буде)»,- відповіли ми. Отець про-
довжував молитву: «Боже вічний,
Ти зібрав воєдино віддалених від
себе...» Я поглянула на молоду
пару. «Віддалені» - каже молитва.
Чоловік і жінка. Такі близькі і
схожі, такі неподібні і різні. Кожен
– таємниця для іншого. Недослідимі
світи, скарби приховані, неозорі
горизонти... І справді, їхні постаті
немовби промовляли до мене та
один до одного. «Я – мужчина»,-
впевнено твердила постать наре-
ченого.-«Структура мого тіла під-
креслює мою силу. Я вищий від
жінки, мої кості більші, а м'язи
сильніші, здатні до важкої фізичної
праці.» Біла постать нареченої спі-
вала свою пісню: «Я – жінка. Ніж-
ніша від тебе, лінії мого тіла плав-
ніші і гармонійніші, мої кості і
м'язи менші і легші від твоїх, тому
я рухаюся швидше та енергійніше
у порівнянні з тобою.» «Я працюю
періодами»,- промовляла постать
нареченого,-«можу напружено пра-
цювати кілька годин або навіть
кілька днів, але потім мушу від-
почити, тому після свого робочого
дня деколи відразу кидаюсь на
ліжко, потребуючи відновлення
сил». Тендітна постать жінки від-
кривала свої таємниці: «Моя енер-
гія розлита по цілому тілі. Я ви-
користовую її економніше, тому і
маю її надовго. Свої сили я витра-
чаю помало. Можу зробити тисячі
справ, які чергуються одна за од-
ною, і так цілий день безупинно.»
На погідному чолі нареченого мож-
на було прочитати таке послання:
«Мій темперамент стабільніший
та постійніший. Рідко плачу, рідко
міняю свій настрій і рідко зневі-
рююся.» А тендітні риси обличчя
нареченої доповнювали: «Я – менш
постійна, мій настрій часто змі-
нюється, швидко реагую на зміну
обставин.» Наречений продовжу-
вав: «Перед терпінням відчуваю
потребу якось цьому зарадити.
Можу винести і глибокі терпіння,
якщо бачу за що терплю і якщо
бачу, що можу вирішити цю про-
блему, але коли відчую, що нема
від мене користі – намагаюся зник-

нути.»  Якась таємнича сила про-
мовляла з постаті нареченої: «У
терпінні я сильніша від тебе. Я
вмію терпіти і багато чого вже
витерпіла. Зі своєї власної ініціа-
тиви можу залишитися з терпін-
нями невиліковно хворого, навіть
коли вже більше нічим не можу
зарадити.» «Як будь-який чоловік,
я все перевіряю, досліджую»,- про-
мовляла його постать,- «у всьому
шукаю свої причини, певну логіку.
Мене цікавлять факти, достовірні
і докладні, а також ідеї, їх логіка;
висновки роблю після роздуму-
вання, на основі доказів.» «А я –
більш інтуїтивна, та це не означає,
що я не вмію логічно думати. Про-
сто я вмію бачити речі та людей
зсередини. Розумію серцем. Мене
особи цікавлять багато більше,
ніж голі факти. Моя логіка – слу-
жити життю.» «У любові»,- про-
мовляла рука нареченого, яка три-
мала у своїй долоні руку нарече-
ної,- «я сміливіший від тебе; бажаю
завойовувати, бути власником. Де-
коли схильний любити для себе,
не звертаючи увагу на тебе, без
дарування. Можу зрадити тебе фі-
зично, але залишитися вірним тобі
у своїм серці.» Тремтлива долонька
нареченої наче відповідала: «У
любові часто бажаю, щоб моє сер-
це завоювали, адже любити для
мене означає дарувати себе. У
мене буває самолюбне бажання
бути твоїм єдиним об'єктом лю-
бові, всю твою любов мати тільки
для себе. Тому і намагаюся бути
завжди гарною і привабливою, ро-
зумієш? Моє серце, розум і тіло
злиті в одне. Не можу зрадити
тільки тілом, якщо зраджую, тоді
цілим своїм єством.» «У відносинах
з Богом»,-промовила його постать,-
«шукаю ясне усвідомлення божес-
твенної істини, не покладаюсь на
релігійний сентименталізм. Бажаю
бачити, досягнути, спробувати.
Рідко маю бажання молитися, але
коли це роблю, моя молитва може
бути дуже сильна». «Коли я з Бо-
гом»,- залунала прекрасна мелодія
з кожної пори, з кожної риски по-
статі нареченої,-«я відчуваю близь-
кість того, хто мене сильно при-
ваблює. Його послання часто від-
разу розумію своїми відчуттями
та інтуїцією. Вірую спонтанно,
легше приймаю тайну Бога і те,
що не розумію.»

Та ось ці два світи, дві зовсім
різні істоти «зібрані воєдино», між
ними встановлений «нерозривний
союз любові». Я вдивлялася в дві
щасливі постаті. Що ж вони ска-
жуть про свою любов?

«Чи маєш ти добру і непри-
мушену волю та тверезу думку
взяти собі за дружину цю, що її
тут перед собою бачиш?» «Маю,
чесний отче?»-відповів наречений.
Те саме відповіла і вона. Та у мене

виникало багато запитань. Їх по-
ведінка нагадувала тепер закін-
чення багатьох казок і голівудських
фільмів. Чи розуміли вони, ЩО
ЗБИРАЮТЬСЯ ПРИРЕКТИ
ОДИН ОДНОМУ І БОГУ? Все,
що в цей момент було видно з їх
відносин, можна би було звести
до цієї фрази: «І жили вони довго
і щасливо». А в цей же час слова
з чину вінчання були торжественні,
але й дуже реальні: «Я беру тебе
за жінку і прирікаю тобі любов,
вірність і чесність подружню, і
що не залишу тебе аж до смерти.
Так мені, Боже, поможи, в Тройці
святій єдиний і всі святі.» «Я беру
тебе за мужа і прирікаю тобі лю-
бов, вірність, чесність і послух
подружній, і що не залишу тебе
аж до смерти. Так мені, Боже, по-
можи, в Тройці святій єдиний і
всі святі.» Потім священик каже:
«Що Бог з'єднав, чоловік нехай
не розлучає.» Я пильно вдивлялась
у молоду пару, очікуючи на якусь
відповідь на мої запитання, і Гос-
подь дав мені відповідь. 

Мою увагу привернула до себе
старша жінка, яка була серед гос-
тей на вінчанні. Її зморшки на об-
личчі підтверджували, що вона ба-
гато чого перенесла на довгій до-
розі свого нелегкого життя. Але
її погляд не стверд, у ньому було
стільки ніжності і доброзичливості,
жінка просто випромінювала якусь
доброту. Хтось із людей, що стояв
перед нею, відступився і я поба-
чила, що вона опиралась на руку
сивого мужчини, безумовно, її чо-
ловіка. Я розуміла, що ніжність і
доброта її обличчя були пов'язані
з ним. Він зумів бути її опорою у
цьому житті. Я вірю, що йому

вдалось зберегти «добру і непри-
мушену волю і тверду думку», а
також свою любов, яка з роками
змінювалась, але не зникала, щоб
мати її собі за жінку.  Обличчя
сивого мужчини зігрівала якась
впевненість, мир і тепло, можливо,
він віднаходив все це в домашньому
вогнищі, яке роками намагалася
створювати його дружина. Цього
я достеменно не знаю, але мені
було зрозуміло, що потрібно ще
багато часу, праці над собою, спіль-
ного зростання, діалогу, прощення,
спільної молитви, невтомного ви-
вчання одне одного, доки постаті
молодят зможуть щось промовити
про гармонію сердець і тіл, про
боротьбу за свою любов, про плід-
ність свого подружжя і про Святу
Тайну, яка стала охороною для їх
любові і для їхнього спільного
життя. Господь зобов'язався охо-
роняти їх шлюб. У молитві перед
відпустом священик молиться:
«Отець, Син, і Святий Дух, всес-
вята, єдиносущна і живоначальна
Тройця, єдине божество і царство
нехай благословить вас і нехай
дасть вам довге життя, радість у
дітях, успіх у житті і вірі, і нехай
сподобить вас і добра обіцяні при-
ймати, молитвами святої Богоро-
диці , і всіх святих. Амінь.»

Я вийшла з церкви і просту-
вала містом. Вдивлялася у постаті
молодих і старших подружніх пар,
у постаті дітей та самотніх старців,
у рідкісні, але дорогі моєму серцю
постаті богопосвячених осіб і, слу-
хаючи їх мову, продовжувала мо-
литву, якою розпочалось вінчання:
«Благословен Бог наш завжди, і
нині і повсякчас, і на віки віків.»

СС. Василіянки

ПОДРУЖЖЯ



На далєку драгу до Мариї Бис-
трици рушело ше внєдзелю

рано, 4. юлия 2010. року, вєдно
з Петровчанями зоз хторима ше
на наступох взаїмно дополнюю
танєчни секциї старших. То ок-
реме значне под час школских
одпочивкох кед школяре и мла-
деж чежко озберац.

По обичаю, рушаме зоз
запожнєньом пре щекованє да-
єдних хтори вше маю часу.
шлїдзи вецейгодзинове воженє
по автодраги през ровну Сла-
вонию, през чий ше штредок,
нам з правого боку, воздлуж ца-
лей драги пресцераю питоми
брещки. Даґдзе на пол драги по
Заґреб стопорча ше уж високи
бреги Псуню. Ту, при Новскей,
ставаме же би тоти цо огладнє-
ли, або им ше так видзи, поєдли
сендвич, попили кафу або сок.
Рушаме далєй у напряме Заґре-
бу. Пред Заґребом ше „одбиваме“
на право до Сесветох и ґрабеме
ше до пригорских брегох. Нараз
зме ше створели медзи брегами
и уж ше нагло пендраме по при-
крих серпентинох. кед зме ше
конєчно помали и з вельку тра-
пезу мотора виґрабали, автобус
ше знова помали прецагує през
пригорски брежки. Раз ше пен-
дра, вец ше спущує, стука, ко-
лїмба нас лїво−право по кри-
вулькавей узкей горскей драги.
Нєодлуга сцигуєме до Мариї Бис-
трици, сликовитого пригорского
варощику. Видно го уж з далєка,
з доминантну прекрасну вельку
церкву збудовану на самим вер-
ху бистрицкого брега.

Уж по обичаю, змес-
цаме ше до школскей учальнї
дзе нас госцолюбиви домашнї,
члени приятельского кУД-а „Лов-
ро Єжек“ дочекую з цеплима
привитнима словами, з полну
шкатулу нарихтаних сендвичох
и соками.

Добре нам пришло пен-
дранє по школских ґарадичох
же бизме розрушали зацерпнути
ноги од длугого шедзеня. кому
було по смаку коштовал сен-
двичи, а вец ушлїдзела кратка
проба шпиваня бо ше нєодлуга
требало преблєкац до народного
облєшива за, уж традицийни,
дефиле хтори вше по главней
улїчки идзе спрам церкви.

колона до народного
облєчива пооблєканих учашнїкох

швидко сцигує ґу церкви дзе ше
зачирели до чаривней рижно-
фарбовосци зоз хтору ю окру-
жую числени „шатри“ − штанди
полни вшелїяких сувенирох. Сци-
гуєме на главну площу, а вец
колона скруцує на право и спу-
щує ше долу до „церкви на от-
вореним“ як пише опрез надкри-
того олтара. Опрез олтара чис-
лени лавки на отвореним про-
стору, а доокола бреги и „крижна
драга. Ту би ше вироятнє змес-
цело даскельо дзешатки тисячи
людзох цо и предвидзене за чис-
лених паломнїкох. Ту ше за шиц-
ких учашнїкох Смотри и присут-
них служела Служба Божа. У
казанї паноцец привитал кажде
културне дружтво понаособ (до-
машнє кУД „Ловро Єжек“, кУД
зоз Виници и Миховлянох, кУД
„Осиф костелник“ з Вуковару,
кУД „Йосип Торбар“ зоз краши-
чу, „кУД „Буковац“ з Горнього
Буковцу, „Людевит Ґай“ зоз Мачу
и кУД „кралуш“ зоз Ступнику
при Заґребе.)
По Служби Божей на главней
площи, у присутносци даскельо
стотки патрачох отримали ше
традицийни, 24. по шоре, стрет-
нуца фолклору Мариї Бистрици.
кУД „Осиф костелник“ свой на-
ступ започал з танєчну секцию
„ветеранох“ з рускима танцами,
потим хор одшпивал три писнї
(Била ружа, У градочки шалата
и А я така чарна). Вуковарски
наступ закончела танєчна сек-
ция з танцом „Там на гори дуби-
на“. Гоч то нє бул найуспишнєйши
наступ „Осифа костелника“ од
велїх цеком 15 рокох у Мариї
Бистрици), заш лєм, патраче Ву-
коварчаньох випровадзели зоз
щирим кляпканьом. кед ше веж-
нє до огляду же ше пре школски
розпуст нє озберали школярска
секция хтора би наступела зоз
найкрасшу програму и же та-
нєчнїки танцовали у одсутносци
хореоґрафа хтори им вше мо-
рална потримовка, а хор шпивал
без Агнетки Тимковей. Вшелїяк
треба похвалїц корепетицию гар-
моникаша Звонка Еделинского
и петровски оркестер.

Зоз тим би ше госцо-
ванє кУД а „Осиф костелник“ на
24. Смотри фолклору Мариї Бис-
трици могло и закончиц кед би
ше по законченю програми нє
предлужело зоз смачну вечеру

и розвагу шицких учашнїкох
смотри у танцу и писнї. Барз
крашнє грал тамбурови оркасетр
младих хлапцох кУД а „Йосип
Торбар“ зоз крашичу. шицки ше
у веселей розваги барз крашнє
забавяли. Млади би дзечнє ос-
тали до билого рана алє ше стар-
шим понагляло дому, нє прето
же би и вони нє сцели остац
длужей, алє ютре рано их чекали
роботни обовязки, обисца, ста-
ток, а пред тим шицким длуге
ноцне путованє до Вуковару и
Петровцох. Гоч далєко, видзело
ше нам же зме сцигли швидко и
на, уж, узвичаєни способ. Перше
ше дакус дримало и спало. У
прервох будзеня „шов“ найроз-
положенших медзи котрима ше,
нїяким концом, нє може нє спом-
нуц Рулета − нашого петровского
беґешара, длугорочного аматера
у култури, хторого велї анї нє
познаю по правим мену и през-
виску – Звонко Рускай.
Можебуц нєзгорше з нагоди уж
15 рочного приятельства вуко-
варского и бистрицкого призна-
чиц як дошло до того приятель-
ства медзи тих двох розличних
и коло 400 км оддалєних кУД -
ох.
Тераз уж давного, 1995. року
започало тото щире приятель-
ство и успишне сотруднїцтво тих
двох кУД ох, а дзекуюци єдному
з найактивнєйших, тераз уж, на-
жаль, покойному, длугорочнму
члену вуковарского дружтва,
Янка Папуґового. Янкова фаме-
лия з ище даскелїма фамелиями
з Вуковару, под час Отечестве-

ней войни, як вуковарски вибе-
женци були змесцени у тамтей-
шим готелу „кай“. Гоч далєко
од, теди, окупированого Вуко-
вару и своїх краянох, од самого
початку орґанизованей роботи
вибеженских обставинох, уж це-
ком 1992. року активно ше ук-
лючєл до його роботи. Дзекуюци
йому, Янкови, догварени наступ
тедишнєй новоорґанизованей
младежи, амбициозней танєчней
секциї вуковарского дружтва на,
уж, традицийним Стретнуцу фол-
клора Мариї Бистрици. Треба
наглашиц же у тедишнєй фол-
клорней секциї нє танцовали лєм
найкрасши, найсхопнєйши лєм
з Вуковару, алє и вибеженци з
Петровцох, Миклошевцох, Ви-
нковцох, як и з местох шлєбод-
них часцох Горватскей.
Прекрасна, нїби повиберана мла-
деж у новозошитим народним
облєчиве зоз атрактивнима хо-
реоґрафиями Звонка костелни-
кового и оркестри и музику хтори
тамтейши, блїзко, 3.000 патра-
чом була нєзабутна сензация и
атракция.
Так настали приятельски вязи
медзи тима двома дружтвами,
а кУД „Осиф костелник“ постал
мили госц у Мариї Бистрици−най-
векшим месце католїцкого па-
ломнїцтва. Тото приятельство и
взаїмни нащиви зоз кратку прер-
ву под час врацаня вигнатих до
своїх домох, затримани и пред-
лужени по нєшка.
жадаме же би тото приятель-
ство було предлужене и надалєй.

Г. Такач
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ИЩЕ ЄДЕН УСПИШНИ НАСТУП КУД 
„ОСИФ КОСТЕЛНИК“ У МАРИЇ БИСТРИЦИ

w Мария Бистрицa, юлий 2010. року 

Члени Дружтва Осиф Костелник на площи у Мариї
Бистрици



Национални совит рускей на-
ционалней меншини у Сер-

биї, конституовани 3. юлия
2010. року у Руским керестуре.
За предсидателя Националного
совиту вибрани Славко Рац зоз
Руского керестура. Национални

совит Руснацох ма 19 членох, а
вибрани су спомедзи 90 канди-
датох зоз шейсцох виберанко-
вих лїстинох на нєпоштредних
виберанкох, котри 6. юния 2010.
року орґанизовало Министер-
ство за людски и меншински
права Влади РС (за шицки ис-
нуюци национални совити на-
ционалних меншинох у Сербиї –
директно и електорски). На ди-
ректних виберанкох гласало ше
за лїстини. Лїстина “Вєдно за
Руснацох” ношителя Славка
Раца достала 7 мандати у На-
ционалним совиту, лїстина
“Руска лиґа – Олена Папуґа”, но-
шительки Олени Папуґовей до-
стала 5 мандати; лїстина “За
народ свой” Рускей демократ-
скей странки, ношителя Мирос-
лава Бесерменя достала 2
мандати; лїстина “Руска матка”,
ношителя Дюри Папуґи доста 2

мандати; “Сримска лїстина” (без
ношителя) достала 2 мандати и
лїстина “Руска младеж” ноши-
теля Саши Палєнкаша достала
1 мандат у Националним совиту
Руснацох.
Члени Националного совиту
рускей националней меншини:
Славко Рац, 1964., дипл. еконо-
миста, Руски керестур – пред-
сидатель, Леона Виславски,
1956, покраїнска посланїца,
Дюрдьов, мр о. Михайло Ма-
лацко, 1955., священїк, Руски
керестур, Микола Ґубаш, 1954.,
погонски електричар, коцур,
Нада Лендєр, 1957., лаборато-
рийни технїчар, Вербас, Мирон
Сабадош, 1952., дипл. електро-
инжинєр, Дюрдьов, Михайло За-
зуляк, 1961., новинар-редактор,
Руски керестур, Олена Папуґа,
1964., народна посланїца, Нови
Сад, Дюра Винаї, 1958., нови-

нар-редактор, Нови Сад, Ми-
хайло Еделински, 1959., елек-
тромеханїчар, Нове Орахово,
Мелания Римар, 1958., новинар-
редактор, Петроварадин, Йов-
ґен Мудри, 1947., пензионер,
Нови Сад, Мирослав Бесерменї,
1962., др ветерин. медицини,
Сримска Митровица, Наташа
Макаї Мудрог, 1974., инокорес-
подент-сотр., Сримска каме-
нїца, Дюра Папуґа, 1951.,
новинар-редактор, Руски ке-
ресту , Аранка Медєши, 1960.,
админстр. роботнїк, коцур, Вера
Дупало, 1959., мр медицинских
наукох, шид, Звонко Гнатко,
1958., дипл. инж. овоцарства и
винїцарства, шид и Сашо Па-
лєнкаш, 1979., орґанизатор,
Руски керестур.

Приготовела: Агнетка Балатинац
Жридло: Рутенпрес

УМедзилаборцох, месце на сиверовостоку
Словацкей дзе по попису жительства зоз

2001. року жиє коло 6600 жительох, од того
34.16% Руснацох, 26. и 27. юния 2010. року, по
48. раз отримани фестивал култури и спорту.
Велїчезна манифестация у прекрасним амфитеатру
позберала коло 1000 виводзачох, цо жридлових,
цо модерних танцох и писньох. А през два днї,
кельо фестивал тирвал, видзело го коло 20 000
патрачох. У култутрней часци програми, окрем
домашнїх дружтвох котри пестую жридлово танци
и писнї, наступели и ґрупи зоз модернима танцами,
а були и госци зоз Румуниї, України и Русиї.
Природни амфитеатер може прияц коло 10 000
патрачох. У вечарших годзинох, кед наступала
позната естрадна шпивачка Луцие Била, нє було
скоро анї єдно празне место, а прекрасни огньомет
розвешелєл шицких присутних.
Попри фестивалу култури, як зме написали, от-
римовал ше и фестивал спорту, цо значело фод-
балски змаганя на котрих участвовал и ФК
"Русин" зоз Руского Керестура. Керестурска ос-
новна школа уж роками ма приятельски стретнуца
зоз школу у Медзилаборцох, та каждого року
школяре нащивюю єдни других и пребуваю по
даскельо днї у фамелийох. Добре медзисобне
сотруднїцтво отримую и просвитни роботнїки, а
ту ше розвили и длугорочни особни приятельства.
По реципроцитетней вименки, таки стретнуца нє
драги анї за єдних, а збогацую нє лєм дзецински
дух алє розвиваю и сотруднїцтво медзи привред-
нїками котри того року були госци Медзилабор-
скей основней школи, дзе ше мали нагоду упознац
зоз другима привреднїками з того реґиону. Повя-
зованє Руснацох и на тот способ домицилним
державом дава велї можлївосци за взагальне сот-
руднїцтво, та то ище єден способ як мултикулту-
ралносц доприноши розвою каждей жеми. У ра-

микох манифестациї зашедала и Комисия за ин-
формованє Шветового конґресу РРЛ, зоз пред-
шеданьом Владимира Дудаша з Руского Керестура,
а на котрей основана Асоцияция русинских но-
винарох (АРУН) швета. Попри новинарох, котри
Декларацию подписали у свойо мено, бо задумане
же би кажди як индивидуа мал приступ до АРУН-
у, Декларацию о снованю АРУН подписали и
предсидатель Шветовей ради РРЛ Дюра Папуґа з
Руского Керестура, члени Марияна Лявинец ст.
з Мадярскей, Андрей Копча з Польскей и Влади-
мир Противняк зоз Словацкей, предсидатель Кон-
ґресней комисиї за информованє Владимир Дудаш,
як и Валерий Падяк з Подкарпат’я, з України. За
предсидательку АРУН вибрана Єлена Перкович
зоз Сербиї, за подпредсидательку Марияна Лявинец
мл. з Мадярскей, а за секретарку АРУН Силвия
Лисинова зоз Словацкей.  Поєдинєчни приступнїци
буду обявени на веб бокох накадзи ше поконча

формалносци коло реґистрациї. На тот способ
Руснаци годни доставац информациї прейґ єдней
аґенциї котра будзе провадзиц шицки збуваня на
способ медзисобних черанкох информацийох.
Задлуженє АРУН-у будзе и провадзенє роботи
Шветового конґресу РРЛ и Шветовей Ради РРЛ.
Орґанизаторе шицких збуваньох були место Мед-
зилаборци и Русинска оброда Словацкей, а зоз
финансийну потримовку Министерства култури
Словацкей Републики. Потримовку цалей мани-
фестациї дала и Шветова Рада Русинох,Руснацох,
Лемкох на чолє зоз предсидательом Дюром Па-
пуґом. Попри Свиднїку, то ище єдна манифестация
з длугоку традицию на котрей Руснаци/Русини
приказую рижнородносц свойого националного
скарбу. Источашнє ше уводза и нови елементи
котри провадза шицки народи та так и Руснацох.
Того року зробени фото дзень – змаганє за най-
лєпшу фотоґрафию медзи Лаборчанями, а од
идуцого року обецали же тот фото дзень будзе
на медзинародним уровню. Фото дзень орґанизо-
вали Здруженє интелиґенциї Русинох Словацкей,
Музей сучасней уметносци „Енди Варголa“ и
саме место Медзилаборци. 
Попри култури, спорту и сучасней уметносци, у
природним амфитеатру, орґанизована и забавна
часц, як би ми поведли – кирбай. Но то нє бул
лєм кирбай зоз шатрами и лакотками, алє гевти
котри пришли з далєй, могли поєсц смачни єдзеня,
окрипиц ше зоз пицом а и забавиц у луна парку.
З єдним словом – на єдним месце шицкого, та на-
щивителє нє мали потребу виходзиц зоз простору
амфитеатру, алє могли провадзиц шицки збуваня,
а попри тим буц сити и нє буц смиядни. 

Агнетка Балатинац
Фото: А. Балатинац
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НОВИ НАЦИОНАЛНИ СОВИТ РУСКЕЙ 
НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ У СЕРБИЇ

МЕДЗИЛАБОРЦИ – 48. ФЕСТИВАЛ КУЛТУРИ И СПОРТУ

w РУСНАЦИ У ШВЕЦЕ

Природни амфитеатер у Медзилаборцох
дзе ше отримовал 48. Фестивал култури
и спорту

Славко Рац – предсидатель
Националного совиту рускей
националней меншини у Сербиї
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“Твоя кобза ще не вмерла, 
На ній струни всі дзвенять,

І про твою вічну славу
Всі народи гомонять.”
(укр. народна пісня)

Українці в Боснії, бажаючи
зберегти свою національну

свідомість та народну творчість,
заснували українську спілку під
назвою Культурно-мистецьке та
просвітнє товариство ім. Тараса
Шевченка Баня Лука. Заснов-
ницькі збори одержані в листопаді
1965 року, а першим головою то-
вариства став пан Петро Бобрек.
КМПТ ім. Тараса Шевченка вне-
сено в Реєстр спілок громадянства
1966 року. З дня заснування до за-
пису в Реєстр товариство мало 20
членів. 2002 року міняє ім’я на
Культурно-просвітню спілку ук-
раїнців ім. Тараса Шевенка РС
Баня Лука, яка сьогодні нараховує
понад 160 членів.
Вже 45 років спілка успішно пра-
цює на збереженні та плеканні ук-
раїнського слова, традицій, му-
зики й фольклору та має важливу
роль в поширенні й популяризації
української культури, чим збага-
чує культурну спадщину Баня

Луки та Республіки Сербської,
точніше Боснії і Герцеґовини.
Свою діяльність спілка презентує
крізь працю культурно-мистець-
кого, освітнього та економічного
клубів, а кожен клуб через працю
своїх секцій: фольклорну, хорову,
музичну, драматично-літературну,
образотворчу, секцію української
мови, історії та етнографії, секцію
рукоділля та видавницьку секції. 
За свою довголітню працю спілка
досягла значних успіхів, серед
яких найзначніші: Срібна плакета
міста Баня Лука, премія ім. Весе-
лина Маслеші, участь на відкритті
Зимових олімпійських іграх в Са-
раєві 1984 року та Універсіаді в
Загребі 1987 року, перша премія
на Фестивалі ансамблів україн-

ської діаспори у Львові та багато
других. Члени Спілки беруть
участь у різних маніфестаціях та
культурних програмах як у Баня
Луці, так і в БіГ та за кордоном.
Серед останніх слід відзначити
виступи вУкраїні, Італії, Німеч-
чині, Сербії, Хорватії, Словенії та
Македонії. 
З нагоди 45-річної діяльності
Культурно-просвітньої спілки
імені Т. Шевченка 15 червня ц. р.
її учасниками було організовано
літерітурно-музичний концерт. На
початку концертної програми
члени драматично-літературного

відділення декламували вірші Та-
раса Григоровича Шевченка, а по-
тім члени оркестру, змішаного
хору, вокальної групи та чолові-
чого октету продовжили про-
граму, виконуючи українські на-
родні пісні, які збереглися від
приїзду українців в Боснію до сьо-
годніших днів. Гостями концерту
були замісник мера міста Баня
Лука пан Комич, помічник мініс-
тра освіти й культури РС пан Боб-
рек та голова Союзу національних
миншин РС пан Гаврилюк. 

Давор Лаґудза 

Двадцять сьомого червня 2010
року відбувся 10-ий ювілейний

огляд української культурно-мис-
тецької творчості «Червона кали-
на» у Дев’ятині. Ця маніфестація
має за мету збереження звичаїв,
традицій, культури та мови укра-
їнського народу, який проживає
на цих просторах. Головним ор-
ганізатором маніфестації була
КПСУ ім. Тараса Шевченка РС з
Баня Луки, а співорганізаторами
КСУСО «КРУТО» та СУ ім. Ко-
зак Лакташі, а все під патронатом
району Лакташі, міста Баня Лука,
Міністерства освіти й культури
Верховної Ради Республіки Серб-
ської, Міністерства цивільної праці
БіГ та спонсорів фабрики харчових
продуктів ім. Вітинка м. Козлук
та банялуцької пивоварні. 
Гостями маніфестації були голова
канцелярії Посольства України в
БіГ пан Василь Івашко, начальник

району Лакташі пан Тополович,
представник мера міста Баня Лука
пан Володимир Джукелич, поміч-
ник міністра освіти й культури
РС пан Мирослав Бобрек, голова
Союзу національних меншин РС
пан Степан Гаврилюк, голова Ук-
раїнської громади в Хорватії пан
Іван Семенюк, єпископський ві-
карій у БіГ о. Михайло Стахник,
сестри Василіянки з Осієку і Ву-
ковару та священики всіх парафій
боснійського вікаріяту. 
Перед концертною програмою від-
булася Служба Божа в УГКЦ Ус-
пення Пресвятої Богородиці, яка

була переповнена вірними. Свою
роботу протягом минулого року
представили КПСУ ім. Тараса
Шевченка з Баня Луки, УТ «Ко-
зак» з Тернопіля біля Прієдору,
СУ ім. Івана Франка з Хорвачан,
КПСУ «Червона калина» з Лишні,
сербський ансамбль ім. Славка
Мандича з Лакташів та гості з
Республіки Хорватії – УКПТ «Ук-
раїна» із Славонського Броду та
УКПТ ім. Тараса Шевченка з Ка-

ніжі. Після концертної програми
був обід для всіх учасників про-
грами, після чого відбулася спор-
тивна та розважальна програма. 
Користуючись нагодою дякуємо
всім, хто прийшов у Дев’ятину
відзначити наше свято культури.

Давор Лаґудза 
КПСУ ім. Тараса Шевченка

РС Баня Лука

ВІДЗНАЧЕНО 45 РОКІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ
КПСУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА РС БАНЯ ЛУКА

ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ “ЧЕРВОНА КАЛИНА” В ДЕВ’ЯТИНІ



Дружтво Русинох и Укра-
їнцох «калїна» у своєй

програми активносцох окрем
културного аматеризму
чишлї и пририхтує «Вечари
рускей и українскей литера-
тури» у Риєки. То вечари на
хторих нашо поетеси и по-
етове маю нагоду приблїжиц
свою творчосц риєцкей пуб-
лики.

Того року циклус вечарох ли-
тератури отворела поетеса
Любица Гаргай зоз Вуко-
вару, а зоз збирку писньох

«Рускей писнї». Вечар отри-
мани у малей сали Филодра-
матики, з початоком на 19
годзин.

Поетеса представела ви-
брани писнї, одкрила часц
себе, своїх думкох и чув-
ствох у писньох «Чи ше
стретнєме дакеди...», «кед
швита», «Бешеда старей ма-

цери» и велїх других писньох
хтори облапени з назву єй
першей збирки «Рускей
писнї». 

Виривки з рецензиї ште-
фана Гудака, Оксани Тимко
Дїтко и Любки Фалц на тоту
збирку читали члени лите-
рарней секциї: Звонко Ду-
даш, Десанка Дудаш, Ґаб-
риєла Ткалец, Лидия
Павлович и Никола Чапко.
Вечар поезиї отворела пред-
сидателька Дружтва Сла-
вица Дудаш и представела
госцинску вечара, та пречи-
тала виривки зоз єй биоґра-
фиї. Традицийно, музичну
часц превжал ансамбл «ка-
лїна» з венчиком руских на-

родних и авторских писньох
хтори преплєтал Люпкову
поезию, а на концу вечара
поетеси даровани венчик ук-
раїнских народних и тиж так
авторских писньох. 
Подзековна риєцка публика
уживала у опущуюцей атмос-
фери, у поезиї преплєценей
зоз чувствами и музику, а єй
богати аплауз була мира ус-
пишносци того вечара и най-
векши дарункох и госцин-
скей и домашнїм.

После вечара поезиї у про-
сторийох Дружтва на кан-
триди отримани вше атрак-
тивнєйши «Прадки» – по
треци раз у тим року, на хто-
рих окрем традицийного дру-
женя членох Дружтва и гос-
цох отворене, по други раз
того року, викладанє фотоґ-
рафийох и малюнкох. Були
виложени твори штирох ав-
торох, членох Фото и филм
секциї Дружтва Русинох и
Українцох «калїна» зоз
Риєки под назву: «Тоти
прекрасни хвильки».

Дзекуєме поетеси Любици
Гаргайовей же нас нащивела
и на єй поезиї у хторей зме
уживали, дзекуєме шицким
учашнїком и шицким хтори
того вечара пришли звели-
чац наш вечар поезиї.

Славица Дудаш

174/2010 Нова Думка

IZ RADA NAŠIH DRUŠTAVA–ЗОЗ РОБОТИ НAШИХ ДРУЖТВОХ–З РОБОТИ НAШИХ ТОВAРИСТB

ВЕЧАР ЛИТЕРАТУРИ РУСИНОХ И УКРАЇНЦОХ У РИЄКИ –
ГОСЦ ВЕЧАРА ЛЮБИЦА ГАРГАЙ ЗОЗ ВУКОВАРУ

Поетеса Любица Гаргай у штредку чита свойо писнї

Часц публики, у першим шоре привитне слово предсида-
телька Дружтва Славица Дудаш

Весела писня и по законченю службовей часци



Уплaновaню роботи зa 2010. рок
културне дружтво Русинох и Укрa-

їнцох зоз Винковцох зaзнaчело и дрaгу
до Укрaїни и то нє гоч дзе, aлє до єй
глaвного городу києвa.
Тоти цо уж тaм були – прaвдa нєт их
вельо – гуторели же по києв нaйлєпше
„одлєциц”. Тa гaйде, уж зме их мaли
нaмиру послухaц. Глєдaме aвонску кaр-
ту до Укрaїни, нормaлне, дaяки „чaртер”
и мaме щесцa, бо нaйблїзши aвион зa
Укрaїну лєци з Венециї лєбо зоз Фрaнк-
фурту. Положели зме нa пaпер и вирa-
ховaли же бизме требaли вжaц aвтобус
лєбо гaйзибaн по Венецию лєбо по
Фрaнкфурт, aвион по києв, а вец тaм
aвтобус... Задумaли зме ше и одлучели
зме же зaш лєм нa дрaгу пойдземе на
aвтобусу.
Починa-

ме глєдaц визу зa цо нaм скорей требa
достaц потвердзенє зоз Укрaїни ґу кому
идземе и дзе будземе бивaц. Дзекуюци
Звонкови костелниковому хтори сту-
дирaл и києве (гутори добрих осем
роки) нaходзиме готел зоз нaзву Пред-
слaвa, яки нaм послaл глєдaни пaпер.
Вец зазберуєме слики, прaвиме списки
путнїкох, одходзиме до укрaїнского ве-
лепослaнствa дзе дознaвaме же
велепослaнїк пошол до Укрaїни нa
переслaву Дня побиди и же ше
врaци 12. юния. шa добре, и то
зaш лєм скорей од 21. юния зa хто-
ри зме зaплaновaли рушиц до Ук-
рaїни. Волaме до Велепослaнства,
нїхто ше нє оздзивa нa телефон –
рaз, двa рaз, три рaз..., нїч... Модлїме
єдного познaтого цо бивa у Зaґребе
нaй пойдзе превериц цо то тaм зоз
Велепослaнством чи го, нє дaй боже,
нє зaвaрли кед ше нїхто нє явя, a
нaм то ище нїхто нє явел. Но пaлє
чудa – Велепослaнство ище тaм и
визa готовa.
МОжЕМЕ ПУТОВAЦ!
Глєдaме aвтобус и то нє гоч яки, aлє
тaки хтори витримa дрaгу, a и шоферох
котри дaрaз були у Укрaїни и котри
знaю процедуру преходзеня мaдярскей
и укрaїнскей грaнїци без трaценя жив-
цох, бо нaс вец нє будзе мaц хто вожиц
дaлєй. Нaшли зме и тaких хтори то
шицко уж рaз прежили тa оздa и ми
прежиєме!
конєчно пришол и тот дзень, 21. юний
2010. року, точно нa 10 годзин (рушaме
можебуц и 10 минути скорей).
Подрозумює ше же кед идзеце нa тaку
дрaгу од 1700 км диждж муши ляц, aлє
нaшо шпивaче уж нє можу дочекaц же
би зaпочaли з писню, a зоз хтору другу
кед нє з тоту „шеднєм себе нa вaрaного
коня”... шa и нaшо стaри поприходзели
нa коньох, a можебуц и пешо, хто то
нєшкa знa? Уж ше вожиме полни 70
км нa годзину, и пaлє уж зме у Мaдяр-
скей. Нaшу грaнїцу зме прешли лєгко,
лєдво нaс и попатрели, aлє кед зме
сцигли на мaдярску грaнїцу то нє ишло
тaк швидко, шa то зaш лєм Европa.
конєчно зме ю прешли и уж випивaме
кaфу нa бензискей пумпи, нормaлне,
нaшу домaшню зоз темоски, шa по-
знaте же нaшa (Фнaковa) нaйлєпшa.

Дaкус ше трешеме по Мохaч, думaме

себе кед же тaкa дрaгa будзе aж по
Укрaїну добре себе нaмесциме косци,
aнї нaм киропрaктичaре вецей нє буду
требaц. кед нaрaз
автодрaгa и то нє гоч якa, aлє новa но-
вучкa и уж ше нaм видзи же ше нє во-
жиме на истим aвтобусу aлє плївaме
нa лaдї по Дунaю. Цaли чaс думaме же
тaрaз дaґ-

дзе скруцa бо мaю ище дaкус
дaґдзе зaкончиц дaяки фaлaцик
aсфaлту кед воно нїч – дрaгa крaснa
ровна, диждж пaдa, пaлєночкa рушелa
дооколa, писня нa верх язикa, нaрaз
зaгрaлa гaрмоникa, вец тaмбуркa и Ви-
нковчaнє при добрим глaсу шпивaю –
шицко ше треше.
Лєдво дaхто и викукує вонкa бо и нє
мaш цо видзиц – диждж пaдa, куку-
рицa под воду, aлє жем шорово обро-
бенa, вaлaли и городи вецей нє видно
бо их aвтодрaгa заобиходзи. Гей, дзе
же гевти чaси кед зме преходзели
през вaлaли и вaроши тa ше крaшнє
нa кружних цекох и три рaз обрaцaли
док зме нє потрaфели прaву дрa-
гу...
И тaк, кус по кус, сцигли зме нa грa-
нїцу, a понеже нaс цaлу дрaгу про-
вaдзи окремне щесце, сцигли зме
точно под чaс змени роботнїкох и
грaнїцa зaвaртa. Рaхуєме же Мaдяре
терaз як Европянє тото швидко
покончa, вонкa ше нє шме висц,
шa то грaнїцa, a нє гоч цо, тa спо-
койно чекaме. Чекaнє ше прецaгло
нa єдну, вец нa двa годзини и терaз
нaм блїсло у розуме же Европa бизовно
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w ОД ВИНКОВЦОХ ПО КИЄВ 

видзене з очми єдного учaшнїкa!

Церква св Андрия 

Мейдан нєз  

Часц иконостасу у манастире Печерска лавра

винковци – києв – винковци, 21.06.–27.06. 2010. року

„Гей, гей, гей, дaлєкa дрaгa, Гей, гей, гей,

Панорама зоз Печерскей лаври, у пер-шим плану Данил Перунски зоз супругу



нє сциглa тaк дaлєко
aж по восточну мaдяр-
ску грaнїцу 
зоз Укрaїну у Чопу.
Богa єст и вше го буд-
зе, зберaю нaм пaсо-
ши тa ище лєм дaкус
причекaме лєм же би
нaс висликовaли,бо
ми виходзиме зоз Ев-
ропи и нє було би у
шоре же би ше дaхто
стрaцел.
конєчно приходзиме
до мостa, шофер
кричи – „Тримaйце
ше!” aвтобус подскa-
кує як кед би ше розпaдaл, a зоз диж-
джу пред нaс виходзи якишик челєднїк
у воєней мaскирней униформи и питa
ше: „кельо? кельо?”
„Цо кельо?” – роздумуєм у себе; a вец
нaм Звонко костелник костa,
хтори розуми укрaїнски и добре
познa процедуру, толкує же
достaнєме упитнїк хтори му-
шиме виполнїц нa уходзе до
Укрaїни. Преходзиме грaнїцу и
терaз стaвaме нa укрaїнскей
грaнїци. Понaгляме виполнїц
упитнїк, рaхуєме нaй нє чекaю
нa нaс. Прaвдa, рубрики тaки
мaлючки же их можу виполнїц
лєм тоти хтори добре видзa, a

и хто знa цо тaм понaписовaли,
гоч зме нє бизовни чи то дaхто и
пречитaл зa нaми и нaч то по-
требне.
Виполнєли зме цидулки, aлє по

шицким випaтрa
же зме нє му-
шели тaк по-
нaгляц бо по
нїх нє пришол
нїхто полни
двa годзини.
Алє, грaниїцa
то грaнїцa и по-
читуєме шор тa
чекaме. конєч-
но зaзберую
нaм пaсоши, по-
нукaме им нaшо
визи зоз хтори-
ма зме ше тельо
бриґовaли, aлє
полицaйкa лєм
одмaхує з руку и
гутори же под
чaс лєтней сезо-
ни визи утaргну-
ти.
кед нaшо пaсоши

добре препатрени врaцели нaм з нїмa

и половки цидулкох яки зме пред
тим виполнєли, а хтори зме требaли
чувaц як очи у глaви и хтори зме нє
п р е -

чишлєли дорaз, цо ше укaзaло
фaтaлним нa врaцaню дому.
Припaтрaме ше з aвтобусa нa шоферa
и косту хтори по треци рaз ходзa лїво–
прaво же би зредзели формaлноци
коло aвтобусa, aлє випaтрa же и вони
мaю змену нa грaнїци лєм нє у тот сaми
чaс як у Мaдярскей, бо ше у Укрaїни
годзинa заганя годзину нaпредок. шa
добре, грaнїцу зме прешли зa вецей як
штири годзини, a шофере нaс цешa же
могло тирвaц и длужей.
Пред нaми Укрaїнa. Ужгород, Львов и
конєчно києв, шa уж зме нєдaлєко од
пол дрaги.
Рушaме до Ужгороду по драги хторa
вельо лєпшa як цо булa пред штиромa
рокaми. Дaкус нaс нєсподзивaло вельке
число бензинских пумпох коло Ужгороду
(после штрaцетей престaли зме чишлїц)
яґод у кувaйту (aлє я особнє нє бул у
кивaйту, тa то лєм тaк зaдумуєм) и aнї
єднa зоз тих пумпох нє роби вноци. Тa
хто би вноци ишол тенкирaц бензин
зоз Мaдярскей до Укрaїни?

Вец дознaвaме же у Укрaїни бензин
трицец проценти туньши, тa сушедово
приходзa нa тaкволaни бензински ту-
ризем, aж и на окремни способ нaгинaю
aвто же би ше вецей бензину змесцело
и нaполнєло ше резервоар по верх.
Лєм ше питaм чи ше вообще усудзa
куриц у aвтох. 
Преходзиме Ужгород и рушaме у нa-
пряме Львовa през кaрпaти. Диждж
ше розпaдaл и цaли чaс ше пендрaме,
нїч нє роби, цмотa. Нaшо шпивaче хрaпя,
ноги нa шицки боки, видзи ше же их
єст и у воздуху, aлє нїкому нє до при-
пaтрaня и бонтону бо треба нaзберaц
моци зa предлужовaнє дрaги.
Спущуєме ше, преходзиме Львов, дзень
ше будзи, пaтриме же нa кaрти урисо-
вaнa aвтодрaгa и уж ю лєдво чекaме.
Будзиме ше и векшинa котрa меркує

нa гиґиєну зубох и гaрлa ришує
то нa прaви руски способ, з
пaлєночку, aлє єст и тaких
яки гуторя „фуй”, но цо ше
може, нє шицки зме єднaки
(Боже дaй здрaве!)
Стaвaме нa першу кaфу и
дзешaту циґретлу при замку,
и нє гоч якому – вола ше
Aйвaнхо. Замок (готел–рес-
торaн) збудовaни и ушорени
у штредньовиковним стилу.
кaфa и чaй им добри, a вод-
кa и коняк „Тисa” ище лєп-
ши. Нукaшньост и тоaлет
готелу у штредньовиковним
стилу остaли зa нaми бо ми
понaгляме зa дрaгу у обче-

ковaню aвтодрaги. Вец нaм пришло нa
розум же ше ми то бизовно уж вожиме
по тей aвтодрaги лєм ше трешеме бо
aвтобус дaґдзе у кaрпaтох стрaцел
aмортизери. Диждж нaкрaтко престaл
пaдaц и розпaтрaме Укрaїну, aлє нє
видно aнї єдного вaлaлa, aнї городу.
Видно лєм краки драги, нaйчaстейше
ґу житомиру и то шицко.
Обaчлїве же Укрaїнци вельо вецей ценя
еколоґийне одношенє ґу природи бо
видно вельочислени пaжици нa хторих
спокойно пaшу конї и крaви. Єст и велї
лєси и лєшики, aлє и обробеней жеми.
Цо зме ближей києву обaчую ше же
будовaнє aвтодрaгох и нaдвожнякох
зaступенше и дзепоєдни чaсци цaлком
добри.
шофере мaю сaтелитске нaводзенє тa
лєгко нaйсц нaш готел „Предслaвa” у
Предслaвскей 51. Змесцaме ше до хи-
жох, догвaряме термини зa єдзенє и
пририхтуєме прогрaм зa ютре.
Предлужи ше (преписала и ушорела

В.П.)

Дaнил Перунски 
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 ависносци України

Опрез памятнїка жертвом голокауста

Карпатска древена церква

, слозочкa мaлa заблїщала нa лїчку милей!”



Рада рускей националней мен-
шини городу Вуковару, вєдно

зоз представнїком рускей мен-
шини у Заґребу и кПД-ом Рус-
нацох и Українцох зоз Осєку ор-
ґанизовала драгу до Словацкей
и Польскей, од 18. по 21.06.2010.
року. 
Рушело ше пияток позно вечар,
так же зме уж всоботу допо-

ладня сцигли до кошицох, пер-
шей одреднїци нашей драги. ко-
шици зоз коло 230.000 жительох
други найвекши город у Словац-
кей. Як шедзиско кошицко-пре-
шовского краю, вони окрем дру-
гого и шедзиско грекокатолїцкей
епиярхиї. За даскельо годзини
преведзени у тим красним ва-
рошу видзели зме упечатлїви
будинки – катедралу св. Елиза-

бети, шпиваюци фонтани, главну
улїчку у хторей ше отримовали
проби за пополадньову мани-
фестацию. Нас драга далєй од-
нєсла до Прешова. Город ше на-
ходзи у шаришу, хторе мено
ноши и познате пиво. Од 90.000

жительох, 1,2 % Руснаци. Прето
ше у главней улїчки находзи рус-
ка грекокатолїцка церква, а да-
кус далєй и Руски дом. У Пре-
шове зме ше змесцели до готелу
Линеас. З оглядом же зме цалу
ноц препровадзели у автобусу,
а цали дзень на ногох, добре
зме ше одпочинули, гоч змесценє
нє заслужує анї єдну, а нє аж

два гвиздочки (типични соция-
листични готел хтори бизовно
нє преушорйовани 50 роки ). 
шлїдуюцого дня зме нащивели
Свиднїк. Отримовал ше фести-
вал рускей и українскей култури.
У етно валалє зме обишли вис-
тавени стари хижи и видзели як
ше дакеди жило. Програма вя-
зана за стари крачунски звичаї
подаєдним од нас вигнала и сли-

зи на очи, бо ше здогадли часох
кед як дзеци и сами так жили.
У Свидїку ше мало нагоду стрет-
нуц и подаєдних познатих Рус-
нацох хтори тиж так пришли на
фестивал, побешедовац зоз до-
машнїма, а ту нас нароком при-

шол опатриц и паноцец Ярослав
хтори служел у Вуковаре.
Ютредзень зме рушели далєй,
до кракова. Ошведочели зме
ше же прейсц 250 км барз длуго
тирва кед ше вожи по подлих
драгох и прейґ вельких брегох.
Гоч и помали, сцигли зме перше
до Виелицкей, рудокопу солї хто-
ри нєшка вецей нє роби, алє є
шветочна туристична атракция
защицена з боку УНЕСкО-а.
Чежко мож задумац цо там шиц-
ко вибудоване и викресане зоз
солї – памятнїки познатим осо-
бом, рижни скулптури, каплїчки,
главни олтар и ище вельо того,
глїбоко под жему. Прешли зме
руту длугоку коло 2 км, прейґ
130 м глїбоко.
Далєй зме предлужели до кра-
кова, дзе нас уж чекала панї
Олена Дуц Файфер, професорка
на катедри за руски язик. По-
указовала нам подаєдни инте-
ресантни места вязани за руску
културу. Потим нас одведла до
просторийох дзе нам отримала
кратке преподаванє о Лемкох у
Польскей, а ми ше за тот час
погосцели зоз єдлом и пицом цо
нам порихтали єй студенти. Ок-
рем другого, панї нас привитала
зоз – пришли сце свойо ґу своїм,
и за тот кратки час нам указала
же ше зрадовали нашей нащиви,
цо зме и сами обачели пре крас-
ну госцину. Подзековали зме им
зоз даскелїма шпиванками и по-
шли зме ноцовац до готелу Апис.
Остатнї дзень зме зоз нашим
водичом обишли штредзиско
кракова, а пополадню зме ру-
шели дому. На концу зме обишли
Вадовице, родне место Папи
Войтили.
Тота драга, гоч була досц длу-
гока и чежка, була барз поучна
и интересантна. Добре дружтво

ше постарало же би нїґда нє
було допито, хасновала ше каж-
да нагода за заєднїцку шпиванку
и франту.
За похвалїц замеркуюцу часц
младих хтори були з нами, же
би лєпше упознали свойо коренї,
же би ше крашнє вєдно дружели

и наздавам ше и далєй отримо-
вали руску традицию як и їх ро-
дичи.                       Лела Дїтко

ДРАгОПИС
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НАЩИВА СЛОВАЦКЕЙ И ПОЛЬСКЕЙ

Олена и студенти зою членами екскурзиї

У етно валалє

Заєднїцка фотоґрафия зоз паноцом Ярославом,
у першим плану перши з права

Янко Колбас
опрез памятнїка зоз солї

У родним месце папи Ивана
Павла  другого



214/2010 Нова Думка

ИНТЕРВЮ

Цихи лєтни вечар спущел ше
над Миклошевци чию ци-

хосц лєм дараз претарговало
гурчанє позного авта лєбо бре-
ханє пса у сушедстве. Док валал
шнїл свой сон у хижи Батакови-
чових ище ше швицело. Їх
дзивки Бранкици сон нє приход-
зел на очи бо жадала закончиц
розпочати малюнок и руску
дзивку на фляши. Ище лєм дас-
кельо поцаги и робота будзе го-
това. О даскельо днї кед ше
малюнок осуши будзе красни
дарунок, сувенир.
Бранкица по тераз вимальовала
вельо вшелїяки фляши: векши,
менши, округли, длуговасти.
Найчастейши мотиви були
руски дзивки, леґинє, андї,
турня миклошевскей церкви,
ружи, пипинє, класки жита...
Опитали зме ше тей порядней
студентки економиї же як ше
почала занїмац зоз таку файту
роботи?
– Ище сом у основней школи
любела рисовац и мальовац.
Спочатку то були рижнородни
креациї модерних шматох,
потим сом рисовала членох
своєй фамелиї, та автопортрети.
Думала сом же ше можебуц єд-
ного дня упишем до даякей
школи за дизайн, алє нажаль,
жаданє ше ми нє сполнєло. За-
кончела сом штредню готелиєр-
ско-туристичну школу. Потим

сом уписала економию, напрям
– тарґовина на Универзитету
„Лавослав Ружичка“ у Вуко-
варе.
Попри факултетских обовязкох
у шлєбодним чаше, найчас-
тейше вечарами, час любим
препровадзиц у мальованю,

хторе ме виполнює зоз радосцу
же сом зробела дацо цо ше люд-
зом пачи.
Мальованє на склу зоз акрил-
нима фарбами вимага вельо
сцерпеня, прецизну и мирну
руку бо ше кажди погришни
поцаг видзи кед ше го такой нє
посцера, а поготов чежко робиц
источашнє зоз вецей фарбами.
Бранкици ше тоту технїку
удало швидко звладац и єй ма-
люнки закончели як дарунки
шицким културо-уметнїцким
дружтвом хтори участвовали на
културней манифестациї „Мик-
лошевци 2008“. Истого року єй
вредни руки зоз фасадну фарбу
намальовали сцену на бини 4х2
метери зоз мотивом рускей фа-
мелиї на кочу як ше по дильове
враца з поля, а споза нїх видно
валал и церковну турню.
Мальовани дарунки за учашнї-
кох „Миклошевци 2009“ тиж

виробела вона, алє тераз на ок-
руглих фалаткох лаґованого
древа. Того року Бранкица за
учашнїкох манифестациї на до-
машнїм платну намальовала ук-
расни заглавчки зоз рижнима
рускима мотивами. У розгварки
наша собешеднїца нам одкрила
ище єдну облюбену роботу, а то
писанє писанкох.
– Вше сом любела приход яри и
пририхтованя у обисцу за
Вельку ноц. Тото швето ми ос-
тало у паметаню од дзецинства
окреме рижнофарбовосц вель-
коноцних писанкох хтори моя
мац кладла до кошарки кед но-
шела до церкви швециц паску.
Моя баба Єлка научела ю писац
писанки з воском, а вец ше коло
нїх и я помали почала учиц.
Спочатку було чежко виробиц
даяки мотив. Шкарупина ше
знала потрушиц, фарба ше нє
добре розляла, восок даґдзе бул
грубши лєбо ценши. Була сом
упарта и подумала же як готова
писанка крашнє випатра. Прето
сом нє одступйовала гоч нє було
лєгко. Свидома сом же ше вше
може зробиц красше, лєпше, ин-
шаке, та ше прето намагам оп-
робовац у цо вецей рижних
технїкох же бим преширела
круг своєй дїялносци.“
У цихосци ноци кед свой швет
мрийох преноши на древо,
платно, скло лєбо шкарупину,
зоз упартосцу, сцерпеньом,
дзеку и любову настали красни
роботи хтори од забуца одтар-
гую стародавни руски вишивки,
фитюли, облєчиво руских дзив-
кох и леґиньох. През єй роботу
прешлосц ше врацела до тераш-
ньосци оживююци ю за младши
ґенерациї. У тей єй роботи, а
окреме малюнок на миклошев-
скей бини здогадує патрачох же
ту на плодней сримскей ровнї
руски народ жил, жиє и чува
свойо традицийни обичаї за бу-
дучносц.

Ксения Лїкар

БРАНКИЦОВ ШВЕТ МРИЙОХ
w ЛЮДЗЕ И ЖИВОТ

Бранкица зоз своїмa роботaми

Роботи Брaнкици Бтaкович



Пише: Дюра Лїкар

Миклошевци як насе-
лєне место у писаней докумен-
тациї по перши раз ше зявюю у
13. сторочю. Було то мале насе-
лєнє, 20-30 обисца, же би на по-
чатку 18. сторочя валал мал
коло 150 жительох. Зоз того
часу пренайдзени и перши ґеоґ-
рафски опис того подруча:

„Валал Миклошевци
лєжи при мочару. Жителє
православни и тримаю по-
друче хторе им понукнуте.
Восточни сушедни валал Опа-
товци, гранїчи товарнїцка
калдерма, оталь до Фратар-
ского долу. Южно ше находза
Томповци, до їх жеми Осовє и
мост. Заходно, по податкох од
пред двома роками, означене
зоз крижом од бронзи, на
полю при мочару-Кайшевци,
чий мочар гранїчи и спрам
сиверу у напряме Сотина.
Орачей жеми ма 400 гольти,
пажици за 90 косачох, древа
за огриву 150, два млїни у мо-
чару Кайшевца и Оролика.” 

Року 1737. державна
власц розказала пописованє
панских маєткох. Теди вуковар-
ске панство пременєло влас-
нїка. Ґрофове Куефштайн
предали вуковарски феуд нє-
мецким ґрофом Елц. Тот попис
послужел при примо предаваню
вуковарского феуду 1736. року
и дава прецизни податки о Мик-
лошевцох. Кед з того пописа
анализуєме презвиска приход-
зиме до заключеня же медзи те-
дишнїма жителями нєт анї єдно

хторе би на даяки способ „ца-
гало” на руске походзенє, цо
значи же у тим периодзе Русна-
цох у Миклошевцох ище нє
було.  

Миклошевци як урбар-
ска општина штредком 19. сто-
рочя були у рамикох
политичней општини Сотин, у
под’жупаниї вуковарскей и
Сримскей жупаниї. У єдним до-
кументу пописани трицец влас-
нїки. Поровнуюци зоз
скорейшима пописами, видзи
ше же медзи новима жителями
єст и руских приселєнцох и то:
Папуґа Янко, Гайнал Мишко,
Гарди Дюра, Сопка Янко, Па-
влович Дюрa, Лїкар Янко,

Бучко Петро, Раґаї Янко, Бучко
Петро, Гарди Янко и Лендєр
Янко.  

Официйне присельованє
Руснацох почина 1850. року, а
наймасовнєйше зазначене
медзи 1860. и 1890. роком. На
маєтку ґрофа Елца на Ґрабове
було надосц роботи окреме през
яр, лєто и єшень. Робели на
полю, а кед пришла жима дзе-
поєдни ше врацали назад, до
Керестура або Коцура. Дзепо-
єдни остали робиц и през жиму,
та други рок вони уж були як
старобивателє. Кед дакус заро-
бели и нашпоровали, купели
себе хижочку, або порту дзе
справели, як знали повесц, „за-
крице над главу”. На концу 19.
сторочя у Миклошевцох их
було коло 700. Так на пустей
сримскей жеми виросли руски
хижи, ожила пустош – запахнул
хлєбик швижи.

За Миклошевци, кед ше
патри зоз демоґрафского стано-
виска, значни податок же ната-
литет у тим чаше бул вельо
векши од морталитету. То нам
найлєпше указує шлїдуюци та-
беларни приказ по дзешецро-
чйох од 1858. по 1940. рок,

значи през 82 роки пребуваня
Руснацох у Миклошевцох. По-
знєйших рокох число родзених
було вше менше цо ше одра-
жело на вкупни демоґрафски
стан и на дальши розвой Мик-
лошевцох.

Школа и Церква од
першого дня

У школскей памятнїци
учитель Рудолф Петрущак
медзи иншим записал: „Кед сом
пришол службовац до Микло-
шевцох о Руснацох сом нє
нашол нїяки писани документи.
Прето сом бешедовал зоз теди
найстаршима людзми та сом до-
знал же: Накеди ше перши 18
фамилиї приселєли до Микло-
шевцох купели два хижи – єдну
за школу, а другу за церкву. Ста-
росц о школи и церкви водзел
Духовни стол у Крижевцох, а
орґанизацийно, патрене з ви-
рского становиска, валал подпа-
дал под Грекокатолїцку
парохию у Петровцох. Перших
рокох вирних обслуговал пет-
ровски паноцец Василь Лус-
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НА ДРАЖКИ НАШЕЙ КАЖДОДНЬОВОСЦИ

МИКЛОШЕВЦИ – ВАЛАЛ ВРЕДНИХ ПАРАСТОХ

w ПИЯТА ЧАСЦ 

Будинок Миклошевскей школи збудовaни 1905. року

Число Рок Родзени Умарли Пороснуце

1. 1858–1870. 239 182 57

2. 1871-1880. 235 223 12

3. 1881-1890. 324 162 162

4. 1891-1900. 315 220 95

5. 1901-1910. 359 202 157

6. 1911-1920. 270 191 79

7. 1931-1940. 293 197 96

шицкого:                                 1835              1277                658                
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канци, а познєйше мали своїх
паноцох. Миклошевци за капе-
ланию преглашени 1858. року и
як перши миклошeвски капелан
спомина ше о. Янко Панїк. За
парохию Миклошевци прегла-
шени 1930. року. 

Школа по 1874. була
конфесийна, наставни язик бул
руски. Спомнутого року є прег-
лашена за „Обчу пучку школу“
и од теди старосц о нєй водзи

держава. Наставни язик у
школи бул горватски цо ше за-
тримало по нєшка. Руски язик
ше до настави, як ровноправни
другим предметом, уводзи
1950. року и зоз меншима прер-
вами таки способ образованя
миклошевских дзецох тирва и
нєшка. 

Кед слово о школи нє
можеме заобисц факт же про-
свищованє жительох взагалї за-

почина 1911. року кед за учи-
теля приходзи Йоаким Костел-
ник. Млади и амбициозни од
самого початку бул почитовани,
а резултати його уложеного
труду окреме обачлїви двацетих
и трицетих рокох прешлого сто-
рочя. Попри урядовей настави
снує шпивацки хор, почина з
роботу драмска секция, зложел
Буквар за руских школярох, а
пред сам початок Другей шве-
товей войни роби и зоз фол-
клорну секцию. За учителя
Йоакима Костелника з правом
можеме повесц же бул осново-
положнїк пестованя традиций-
ней култури при Руснацох и же
трасирал драгу будуцим учите-
льом и културним роботнїком,
хтори, як знаме, щиро предлу-
жели його роботу цо ше одра-
жело на всестране и успишне
презентованє припаднїкох рус-
кей заєднїци на тих просторох.

Початки и страданя
миклошевских 

Руснацох

Препатраюци прешлосц
Миклошевцох видзиме же вони
през тот 160 рочни период мали
три початки и три вельки стра-
даня. Найвецей ше радовали
першому початку кед ше

штредком 19. сторочя присельо-
вали на плодну сримску ров-
нїну. Вредно робели,
шпоровали и материялно змоц-
ньовали. Медзитим кед почали
ґаздовац на своєй жеми, пришла
Перша шветова война. Анї єдна
война Руснакови нє принєсла
дацо добре, алє страх, жалосц и
биду. Прешли лєм 25 роки и
страхоти ше повторели. Друга
шветова война залапела и тоту
часц. Пре воєни дїйства на
Сримским фронту шицки жи-
телє мушели напущиц свойо
обисца, свойо маєтки, з єдним
словом поведзене, шицко тото
цо створели за скоро 100 роки
пребуваня на тих просторох.
После врацаня валал остал
пусти и оплячкани. Шлїдзел
други початок, а слички жер-
твох, широтох и материялних
страданьох роками нє могли ви-
бляднуц. По конєц живота ос-
тали дзешка у подсвидомосци
зарисани, а мацерово слизи ро-
ками залївали квеце на гробох
своїх синох. 

Животни условия у дру-
гей половки 20. сторочя меняю
ше у цалей держави та и у Мик-
лошевцох. Основне занїманє
жительох були польопривреда и
статкарство. Технолоґия у по-
льопривреди з рока на рок ше
усовершує, на польох садза ше
нови високородни сорти жита и
кукурици. Нашо парасти без
даяких векших обаваньох при-
лапюю найновши досцигнуца
науки, а поля їх уложени труд
кажди рок наградзовали з висо-
кима урожаями. 

Треце страданє микло-
шевски Руснаци дожили у Оте-
чественей войни. Вецей як сто
особи були вигнати зоз своїх
обисцох, пошли зоз зайдичку до
швета. После врацаня обисца
им остали празни, жем у хотаре
запущена. Шлїдзел и треци по-
чаток, чежки, озда и найчежши,
алє вредни руки Руснаково зоз
помоцу заєднїци допомогли же
би знова станули на свойо ноги.
Правда же пре пошлїдки зоз
смутком обчекую нове рано, алє
су прешвечени же приду и
лєпши и успишнєйши днї.

(предлужи ше)

Школяре другей и штвaртей клaси зоз учительом Янком Костелником 1950. року

Учитель Йоaким Костелник
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Пише: Мирон Жирош

Здумане депортованє

лєм з часци на силу

витворене! Цо нє зробене

спрам медзидержавней до-

гварки медзи Польску и Со-

вєтским Союзом – зробене у

операциї «Висла» од 1947.

року з войском, оружийом,

карами, гарештом! У операциї

«Висла» преостате нєвисе-

лєне жительсто до Совєтскей

України, од коло 140.000 осо-

би, медзи котрима було вельо

Лемкох, розселєне до сивер-

них, сиверозаходних и заход-

них крайох Польскей.

То було найнємилосер-

днєйше вимсценє Лемком,

пре нїби претримованє и по-

маганє Українскей повстанїц-

кей армиї (УПА), котра єдина

бранєла свойо жительсто од

польских збойнїцких бандох,

цо страшели, плячкали и за-

бивали українске жительство

и примушовали го на сцеканє

и висельованє зоз свойого

родимого краю такой по за-

конченю войни по конєчне

виганянє. 

Обколєшовани валали и

з войском – виганяни лем-

ковски фамелиї зоз своїх

обисцох. Даєдни обисца и ва-

лали зпалєни... Охабиц ше

мушело цале ґаздовство, ок-

рем роботного статку, кочох,

серсану, кравох, козох и най-

нужнєйшого облєчива. Гнати

людзе у колонох на желєз-

нїцки станїци и у орґанизо-

ваних транспортох, у ваґонох

зоз статком розсельовани по

Польскей. Нє мали ше право

врациц до родимого краю. 

Василь Мадзелян, Лем-

ко, ґрафичар и скулптор, на-

родзени у Америки у емиґ-

рациї, а виховани на Лемкив-

щини у своїх ґравурох овико-

вичел чежки алє и красни жи-

вот свойого народу у родимим

краю. 

Депортованє українского

народу з Лемковини и Гали-

чини, односно Насяня, Гол-

мщини, Поясня, їх коло пол

милиона и розсельованє по

України, барз блїзке по своїх

цильох и потерашнїх резул-

татох з операцию „Висла” и

розсельованьом 140 000 Лем-

кох и Галичанох по Польскей.

И депортованє и висельованє

з войском були «операция

чисценя», а после «опера-

цийного интервенованя» по-

дпомогли пошвидшане нєс-

таванє Лемкох, їх култури,

обичайох и традициї. Лемки

зоз свою културну специфич-

носцу пущени, як златни риб-

ки, до мертвого моря, з ци-

льом нєставаня... Вони уж

нєшка очиглядно нєставаю

як народ зоз свою етничну

окремносцу, розличносцу и

скорейшу културу. 

У Совєтскей України под

час Сталїна нє шмела ше

афирмовац културна дїял-

носц приселєнцох. Така мож-

лївосц иснує аж концом пейд-

зешатих рокох, як цо и при

Лемкох у Польскей. У тим

чаше у рижних обласцох Ук-

ЗA ПОТОМКAМИ НAШИХ ЗAЄДНЇЦКИХ ПРЕДКОХ

w ЗA ПОТОМКАМИ НАШИХ ЗАЄДНЇЦКИХ ПРЕДКОХ (5)

оПераЦиЯ „висла” – З воЙскоМ виГаНЯНЄ
леМкоХ ЗоЗ своЄЙ сПокоНвиЧНеЙ ЖеМи

Приказ операциї «ВИСЛА», примушуюцого розсельованя Лемкох и Галичанох по
Польскей
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раїни сную ше културни друж-

тва, музични капели, хорски

секциї, обєдинює ше резбар-

ство... У валалє Рудно, нєда-

лєко од Львова, 1969. року

основана хорова капела

«Лемковина», котра за кратки

час здобула вельку популар-

носц. З инициятиву Лемкох у

Львове 1988. року основане

Културне дружтво «Лемков-

щина». Нєодлуга и у дзепо-

єдних дригох обласцох Украї-

ни оформени лемковски

дружтва з истим меном, а

1991. року обєдинєли ше до

Всеукраїнского дружтва «Лем-

ковщина». У 1991. року ство-

рене у Львове ище єдно здру-

женє – Фондация (Фонд) за

виглєдованє Лемковини. Зоз

його инициятиву у Музею на-

родней архитектури под от-

вореним нєбом у Шевченко-

вим гаю збудована прекрасна

лемковска церква. У Львове

шедзиско и Шветовей феде-

рациї українских лемковских

здруженьох (СФУЛО).

Од свойого снованя по

нєшка Всеукраїнске товариш-

ство «Лемкивщина» у 2009.

року у Львове отримало V

зашеданє свойого найвисшого

представительного цела.

Шицким тим лемковским

орґанизацийом циль обєди-

нєно дїйствовац у охрани

лемковскей култури, обичайох

и традициї у України, односно

вшадзи у швеце дзе жию Лем-

ки и їх потомки. 

У СФУЛО/у обєдинєни

лемковски орґанизациї з По-

льскей, ЗАД, Канади, Сло-

вацкей, Горватскей, Сербиї и

України.

Предлужує ше

ЗA ПОТОМКAМИ НAШИХ ЗAЄДНЇЦКИХ ПРЕДКОХ

Оранє з волами и поганяч Зберанє єшеньских плодох

Дзивче райбе на потоку Баба муци масло
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НAШІ  (НЕ)ДОЛІ– З ЖИТТЯ УКРAЇНЦІВ

Пише: Павло Головчук

Друга світова війна ввійшла в
третій рік. Щодня чути три-

вожні новини про страждання невин-
ного населення. До села приходять
різні війська. З ними потрібно поводи-
тись чемно, не дратувати їх, давати до-
помогу. В українській частині с. Бошко-
вичі, що в Боснії (парафія Дев'ятина) –
партизани. Вони зайняли всі будинки.
Бідно одягнені, напівголодні…Одна
група розмістилася у будинку Василя
Стоєцького, в якого чотири дочки. Пар-
тизани , звичайно, силоміць забирали
мужчин до себе. Але Василя не беруть,
бо бачать, у якій біді живе родина…
Чемно поводяться з дівчатами, не про-
являють ніякого брудного насильства.

На захід, в напрямі Баня Луки – го-
ловна дорога, що сполучує Північну
Боснію. На ній розташована група ус-
ташів. Вони сильно озброєні, але не ма-
ють сміливості напасти на партизанів,
бо не знають їхнє число та бойову го-
товність…Партизани в свою чергу зна-
ють, що не матимуть успіху, коли їх ата-
кують. Тому постараються відступити
в напрямі с. Дев'ятина. Вони пропону-
ють усім мужчинам залишати родини
та йти до згаданого села, бо усташі зна-
ють, що в них були партизани, а тому,
хоча і невинних, заберуть із собою, а
це означає, що опиняться в зловісному
фашистському концтаборі – Ясеновац.

Василь залишає дівчат і жінку та
повідомляє, що йде на місце, яке вони
всі знають  –недалекий ліс, в якому
кілька великих камінних брил, між
якими находиться діра, в якій до того
часу ніхто не був. Забрав з собою рядно
(покривало) та просив, щоб завтра
хтось з дітей принесли йому дещо з
харчів.

Минула ще одна тривожна ніч…
кожне військо стояло на своїх позиціях.
Вранці дружина Василя звеліла наймо-
лодшій п'ятнадцятилітній дочці Марині
віднести батькові харчі…

З того часу минуло майже сімдесят
літ. Сьогодні їй вісімдесят два роки. Ма-
рина пригадує:

«Я вийшла з тлумаком на чисте
поле, з якого було видно гостинець…
Старалася якомога скоріше дійти до

батька. Раптом почула постріли зброї.
Навкруг мене свистіли кулі…Я бачила,
як вони падають біля мене. Не знаю,
як би я поводилася зараз, але тоді було
мені чомусь все одно! Навіть і поду-
мала: хай мене уб'ють! Я завзято бігла
до батька. кулеметна черга перестала.
Я опинилася в обіймах батька, який дя-
кував Богові, що не загинула. Він дри-
жав, про харчі і не подумав. Пережи-
вав, що станеться з мамою і сестрами…
А тоді сказав: »Людина стріляє, але
кулі носить Бог, запам'ятай це, доню!»

Раптом над нашими головами пе-
релетіли вогняні смуги, яких до того
часу не бачила. Було чути вибухи.
Батько сказав, що це вогонь з міноме-
тів, тобто гранати…Усташі боялися су-
тички з партизанами, тому бажали
вбити мене, думаючи, що я несу харчі
для них. А коли їм це не пішло за рукою,
відкрили вогонь з мінометів по нещас-
ному безвинному населеню. Тут мали
«успіх»: граната попала в подвір'я ук-
раїнської родини Бача, внаслідок чого
загинув п'ятилітній хлопчик Франек…»

“ЛЮДИНА СТРІЛЯЄ, АЛЕ КУЛІ НОСИТЬ БОГ”

w ЛЮДИ, ЩО ПОРУЧ НАС

Марина П'єкний-Стоєцька, сучасне фото
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НAШІ  (НЕ)ДОЛІ– З ЖИТТЯ УКРAЇНЦІВ / РУСИНИ І УКРAЇНЦІ В ХОРВАТІЇ І СВІТІ

Пише: Павло Головчук

Уперших роках поселення ук-
раїнців з Галичини до Боснії

від домашньої худібки насамперед
було потрібно постаратися про ко-
рову, щоб молоком викормити дітла-
хів, якими Господь Бог обдарував се-
лян. Згодом - придбати бичка або
дочекатись, коли корівка його «пода-
рує». А коли він підросте - «спарува-
тись» із кимось, хто має такого самого
та спільно взятись до праці…

Це був перший «ступінь». Другий
– постаратись про ще одного бичка,
стати «ґаздою», обробляти свою
нивку, а як Бог дасть, зробити це ко-
мусь іншому та дістати якісь гроші…

Доробитись до коника було
важко. А до пари – мрія кожного се-
лянина! Пригадую, що декотрі з за-
можніших людей, в кого була пара по-
рядних коней, були, гордими. Їм
припадала честь возити священиків,
учителів, різне «панство». Їхні коні
мали на шиї «прапорці» (дзвіночки),
яких було чути вже здалека, коли
«фіра» з «достойниками» їхала через
село. Дітвора бажала бачити таке
«чудо».

Григорій Г. вже давно мріяв
стати власником малих биків босній-
ської породи, що не вимагають багато
корму, а придатні до праці на його го-
ристій ділянці ґрунту.  Вирощували та-
ких у сусідніх селах. Тому він заоща-
див гроші і розпитав, де можна купити
бичків. Довідався, що у другому селі
є торгівець, який продає худобу та в
нього можна її придбати.

Те, що далі написане, не має
якоїсь сенсації, може, і не варте
згадки. Але автор мав намір відтво-
рити в пам`яті цю «смішну» подію
тільки тому, щоб показати, як нас, ук-
раїнців, а в розмові між собою сусіди
не з симпатією називали «ґаліція-
нами«, допускали собі обдурювати, з
нас кепкувати…

Григорій домовився з торгівцем,
який і не вимагав високу ціну за пару
воликів, але наказав йому приходити
по них не вдень, а ввечері. Буде
краще, як це він пояснив, довести їх
до себе, бо в ту пору нема комах, щоб
їх кусали. Григорій згодився з його
пропозицією та одного літнього дня з
дружиною Оленою пішли до торгівця.
Прибули якраз, коли смеркало. При
світлі каганця подивилися на «то-
вар«, купівлю «залляли« чаркою ра-

кії, заплатили та пустились додому.
Були раді, що стали «ґаздами«, хоч
бички ще  молоді, але при добрій паші
восени можна буде запрягати їх до
плуга. Дітвора, не дочекавшись бать-
ків і воликів, пішла спати. Свіжа
трава чекала в жолобі на нових «гос-
тей«.

Григорій і Олена не спали. Роз-
мова була тільки про здійснення їхніх
мрій: мати власних биків. Вдосвіта
Григорій вже був у стайні. А тоді – во-
лосся йому стало дибом! Його бички
були без хвостів! Згодом побачив і
хвости, які лежали на долівці. При-
була Олена, діти, зчинився галас,
крик…Подвір`я заповнили сусіди.
Хтось зауважив, що хвости були при-
кріплені грубою ниткою до тіла тва-
рин. Що було з їхніми (не)власними
частинами тіла, ніхто не знав. Одні
говорили (такі випадки були), що їх
відгризли щурі, інші, що повідпадали

через якусь хворобу.
Григорій не знав, що йому ро-

бити. Повернути бичків назад було
найкраще рішення і він це думав зро-
бити. Наступного дня зайшов до нього
перший сусід з сусіднього села, який
гарно відносився до наших людей і
старався мати з ними добросусідські
відносини. Він сказав:

«Григорію, навіть і не думай вер-
тати бичків назад. Торговець знайде
свідків, що ці нещасні волики ти купив
не у нього. А коли б і признався, то
все одно буде так, як він скаже: що
ти бачив їх безхвостих і таких купив.
Не скаржся ні жандармам, бо про-
граєш. Не забудь, що ти «ґалиціян!«

Григорій послухав пораду. Тва-
ринки дуже мучиоися від укусів різних
комах, а не мали чим боронитися.
Прийшлося продати їх на м`ясо і хоч
так повернути малу частину грошей…

БИЧКИ

Так було колись у Боснії: мрія
бідного українського поселенця

Тарас Шевченко в
Словенії

1907 і 1908 рр. в Любляні видані дві
книжки «кобзаря» Тараса шевченка, в
яких поміщено 43 твори поета. До кожної
з книжок додано й розвідки о. Йосипа
(Йоже) Абрама, словенського поета і пе-
рекладача. Він і автор статей про україн-
ські народні пісні та про переклади творів
словенської літератури українською мо-
вою. Завдяки працям Й. Абрама і його
перекладам, поезія Т. шевченка на по-
чатку 20-го століття стала помітним яви-
щем літературного і суспільного життя
Словенії.
2007 р. Товариство українців і русинів
Словенії «карпати» перевидало фотоме-
ханічним способом згадане видання «коб-
заря». (Редактор проф. Андрій Гевка).
А 26 червня 2010 р. в місцевості штан`єл
(Словенія) сталася надзвичайна подія: на
будинку, де проживав словенський поет,
урочисто відкрито погруддя Т. шевченку
та Й. Абраму. Ініціатором цього був сек-
ретар «карпат» А. Гевка, який дістав під-
тримку жупана місцевого уряду комен,
Посольства України в Словенії та інших
структур. Автор погрудь – відомий скуль-
птор Мірсад Беґич. Програма святкування
розпочалася служінням св. Літургії візан-
тійського обряду в місцевій церкві на спо-
гад Й. Абрама і Т. шевченка, яку відслужив
о. Михайло Гардий. Вперше було, щоб у
цім краю словенці взяли участь у нашій
Службі Божій.
Перед відкриттям погрудь дитяча співоча
група початкових шкіл виконала словен-
ський гімн, а гімн України відспівав хор
кМТ «карпати» з Липовлян. Вітальні про-
мови виголосили жупан общини комен
Урош Сламич, Посол України в Республіці
Словенія Вадим Примаченко, голова то-
вариства українців і русинів «карпати» д-
р. Євген Петришин. Згодом було відкиття
погрудь (Т. шевченку -  У. Сламич, Й. Аб-
раму – В. Примаченко).
У культурно-мистецькій частині свята міс-
цеві діти продекламували вірші Т. шев-
ченка у перекладі на словенську мову,
відспівали кілька народних пісень. Гості з
Боснії – дитячий ансамбль кМТ ім. Т. шев-
ченка з Принявора виконанням народних
танців захопили всіх присутніх, багато з
яких до того часу не мали нагоду бачити
українські танці.
Гості з Липовлян і цього разу представили
себе на високому художньому рівні. До
них прилучився наш бандурист із Загреба
Алекса Павлишин, який відспівав словен-
ською мовою «Думи мої…» та декілька
пісень разом з дружиною Славіцою.
Треба згадати, що бюст Тараса шевченка
у Словенії – перший на просторах колиш-
ньої Югославії.

Павло Головчук
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Борис Грінченко народився  9
грудня 1863 р. на хуторі Віль-

ховий Яр Харківського повіту  у
сім’ї не прихильній ні до україн-
ської мови, ні до селянина. Похо-
див з панської сім'ї, в якій
щоденно батько   розговірною
мовою була російська мова.
Постійне спілкування з селян-
ськими дітьми, з простими селя-
нами — хлопець змалку засвоїв
їхню мову, народну творчість, піз-
нав їх звичаї і обряди, бачив їхню
працю і їхні злидні. 
В нижчих класах гімназії попалися
йому до рук «Енеїда» І. котлярев-
ського та «Приказки» Є. Гребінки.
Згодом «кобзар» Т. шевченка
схилив його до писання україн-
ською мовою, насамперед поезії,
оповідання, повісті й драми. Дру-
кував їх у київських, галицьких і
буковинських виданнях.
У першій мірі був Грінченко гро-
мадським діячем і належав до
найвизначніших працівників на
просвітному полі.
У поетичних творах закликає ба-
дьорим, енергійним тоном до
праці й до любові рідного краю.
Така праця мусить, на думку
поета, колись принести користь:

Хоч у недолі й нещасті звікуєм,

Долю онукам дамо, –

Ми на роботу на світ народи-

лись,

Ми для борні живемо!

(«До праці»)

Головна сила його літературного
таланту проявилася в його чис-
ленних оповіданнях,(понад п'ять-
десят),в яких Б. Грінченко
старався до розбудження і поши-
рення національної свідомості

серед інтелігенції і простолюддя.
Його творча спадщина і особистий
життєвий шлях — невичерпне
джерело для нинішніх поколінь і
нев’янучий приклад, як треба лю-
бити свій народ, свою Батьків-
щину і працювати на їх благо.
Він же виконав титанічну роботу з
упорядкуванням та редагу-
вання«Словаря української
мови», що вийшов у чотирьох
томах 1908-1909 рр. і став найви-
датнішим досягненням лексиког-
рафії в  Україні в часі царизму.
Пізніше довгі роки совітська
влада замовчувала це видання.
Що ж вирізняло Бориса Грінченка,
що надавало йому сили? За що за-
служив він шани і вдячності від
свого народу, від України? 
Як уже сказано, він був над¬зви-

чайно чутливий до простої лю-
дини, чітко розумів своє покли-
кання перед народом. Був
талановитим  діячем у галузі літе-
ратури, народознавства, освіти і
культури. І відзначався дивовиж-
ною працездатністю.
«Таких невтомних, завзятих дія-

чів, борців громадських, якого в
особі Бориса Грінченка ми вте-
ряли, — говорив на його похороні
композитор Микола Лисенко, — в
пантеоні українських писателів
зазначити можна дуже небагато
— три, чотири, та й годі. Великий
хист, незвичайна витривалість у
роботі, скрашені великою
любов’ю до рідного краю».
крім орігінальних писань робив

Грінченко і переклад з шіллера,
Гайне, Ґете, Ібсена разом з своєю
дружиною, письменницею Марієь
Загірною.
Довідка з газети «День», київ:

«У травневі дні цього року у Ки-
ївському міському педагогіч-
ному університеті, який носить
ім’я Б.Грінченка, відкрито
музей видатного українського
діяча. На його могилі на Байко-
вому цвинтарі оновлено хреста.
Але щось не чути пошануваль-
ного слова ні від численних ін-
ституцій, які би мали пишатися,
що в їхніх літописах яскраво
сяє ім’я Бориса Дмитровича, ні
від влади. Терновий вінок, який
поклали у труну Грінченка при
похороні, — то символ і посмер-
тного буття славного сина на-
віть у незалежній Україні?»

Підготовив: П. Головчук

З ІСТОРИчНОгО КAЛЕНДAРЯ

6 травня цього року  минуло сто
років від дня смерті видатного укра-
їнського діяча — письменника, педа-
гога, мовознавця, фольклориста,
видавця, громадського очільника.

w З “ІСТОРИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ” 

борис ГрІНЧеНко
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Тих дньох ше медзи пензионе-
рами преширела вистка же у
державней каси панує вельки
цуґ и же уж на єшень нє будзе
пенєжи за пензиї! Мойо пайташе
пензионере и я барз зме ше за-
старали. Та зме вец, док зме
шедзели на лавочки у парку и
зоз старим хлєбом кармели го-
луби, роздумовали цо и як зро-
биц же би ше стан у державней
каси, а то значи и наш, пременєл
на лєпше. 
– З оглядом же власц 90-их рокох
прешлого вику ликвидовалa шиц-
ки векши фабрики, а роботнїкох
послала до пензиї або на улїчку,
вец туризем, попри тарґовини,
постал наша главна индустрия
котри у значней мири, точнєйше
15 % БДП-а, полнї державну
касу. А то вец значи же бизме
даяк требали помогнуц нашому
туризму, же би вец вон ютре-
поютре помогнул нам пензионе-
ром – гварел я, а мойо пайташе
пензионере такой ше зложели.
Вец Дюра гварел же вон барз
потримує мойо, односно нашо
намаганя, як и горватски тури-
зем, алє вон того року идзе лє-
товац до братняка до Риєки, бо
ше так давно порадзел з брат-
няком. Андри, заш, идзе до якей-
шик нини до Сплиту, Петро ма
познанїка з войска у Задру, а
Михал пре реуму идзе зоз пен-
зионерами на купанє у лїковитей
односно термалней води до єдей
банї у Заґорю.
– А нє, я вецей нє жадам завад-
зац родзини и пайташом на морю
и на їх рахунок намакац ноги у
морю и полнїц жалудок, як цо
сом остратнїх рокох знал робиц
– виявел я цали важни – та
прето того лєта на морйо пойд-
зем прейґ туристичней аґенциї!
Лєм цо сом ше пред пайташами
нахвалєл озда o хвильку-два
споза того сом и побановал! На
основу потерашнього искуствия
знал сом же ме мой (пре)длугоки
язик знова приведзе до даяких
проблемох! Пайташе завидно па-
трели на мнє, алє (заш лєм) нїхто
нїч нє гварел. У тих хвилькох
през главу ми преходзели слички

лєтованя на морю з младосци.
кед ше супруга и я побрали вец
зме на морю, у готелу (полни
пансион), були полни два тижнї!
кед ше народзел син вец зме
шицки вєдно лєтовали 10 днї, а
кед ше народзела и дзивка вец
нам доставало пенєжи лєм за
тижньове лєтованє. Медзитим,
шицко тото случовало ше у чаше
кед сом робел и кед сом мал
релативно добру плацу. Тераз
сом у пензиї, а понеже мам мали
приходи вец вшадзи и на шицким
шпоруєм. же сом ше пред па-
йташми дакус залєцел прешве-
чел сом ше уж после нащиви
першей туристичней аґенциї дзе
сом ше интересовал за цени ор-
ґанизованих двотижньових лє-
тованьох на морю,розуми ше за
єдну особу. кед сом чул цену
иронично сом их питал чи то
цена за лєтованє штирочленей
фамелиї, алє вони мой гумор нє
зрозумели, та сом им подзековал
и пошол далєй. У другей аґенциї
бул ми предраги предрахунок за
10-дньовне лєтованє, а боме и
за тижньове.
Вец сом на хвильку подумал же

би найлєпше було одустац од
шицкого, а пайташом повесц же
сом ше шалєл у вязи моря, ша
знаю вони же я вельки франтош.
Медзитим, вец бим пред пайта-
шами випаднул як особа котра
ше нєарґументовано хвалї и нє
почитує анї свойо власни слова,
та сом вец мушел найсц даяке
ришенє по котрим би „вовк бул
сити, а шицки овци на чишлє“!
На концу сом пошол (на два за-
води) на єднодньовни вилєт до
Цриквеници односно до Селцу!
Повратна карта за автобус зоз
Заґребу по морйо виношела лєм
80 куни, а єдзенє, соки, сладоляд
и кафу плацело ше окреме. Я з
дому вжал жимней води у плас-
тичней фляши, як и сухе єдзенє,
и цали дзень сом прешедзел у
хладку. Дакус сом читал новини
(и похопел же политика нє за
мнє!), дакус ше припатрал на
млади фалати (и то уж нє за
мнє!), а найвецей сом дримал
на лєтним слунку як даяка ящур-
ка. Углавним, од цалей роботи
нє було даякого хасну, алє прето
анї велькей чкоди, алє видзи ше
ми же сом могол прейсц без ца-

лей тей трапези лєм кед бим
лєпше чувал язик за зубами. 
И так, кед ми ше познєйше дахто
опитал чи сом того року бул на
морю, я вец гербно (и без чер-
венєня у лїцу) гварел же сом
„лєтовал“ аж на два заводи и то
у Цриквеници и Селцу! А понеже
добре познате же два одходи
на морйо вше були дупло вецей
як єден таки одход, вец людзе
патрели до мнє зоз зависцу и
бизовно думали же сом богати
и успишни чловек! Правда, кед
сом ше врацел зоз Цриквеници
и Селца вец сом 5-6 днї нїґдзе
нє виходзел, же би ме дахто од
пайташох нє видзел, алє сом ше
покрадзме слунковал на бетон-
скей площи над ґаражу, як и на
пажици у дворе, же бим голєм
дакус огорел. Єдино ме тераз
гриже совисц же сом нєбарз
(при)помогнул при полнєню дер-
жавней каси, алє озда ше ми-
нистер финансийох даяк знайдзе
и безо мнє.

Вислухал и записал
Яким Пушкаш   

гУМОРЕСКА 

Автор карикатури: Мирослав Хома

Як соМ тоГо лЄта Два раЗ бУл На МорЮ

w СПОВЕДЗ ЄДНОГО ПЕНЗИОНЕРА 
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w ЧАСОПИС ЗА КУЛТУРУ “ШИДИНА” ЗОЗ ШИДУ

Нє мала ствар кед єден

нєруски часопис, гоч є

наменєти и култури, значну

часц свойого виданя по-

швеци єдному Руснакови.

Праве таке случело ше у

найновшим часопису за кул-

туру «шидина» у шидзе

хтори тему числа на аж 93

боки пошвецел литератур-

ней творчосци паноца Сил-

вестера Саламона (1912–

1988) з Беркасова хтори од

1953. року жил у Зєдинєних

Америцких Державох.

Промоция часопосу отримана

у Руским доме (цо заш указує

на чесц) 9. юлия, а почала

зоз Саламонову писню «Пис-

мо» хтору по руски пречитал

професор Зденко Лазор, а

по сербски Душан Тубич. У

кратких смужкох, тему числа

представела учителька у пен-

зиї ксения Саламон, як гос-

цинска редакторка и супруга

наймладшого Силвестерово-

го брата Янка тиж даке-

дишнього познатого учите-

ля.

– Мой супруг Янко намагал

ше же би були друковани

кнїжка поезиї и кнїжка

прози, алє нажаль, Силве-

стер то нє дочекал. През

жиму сом зоз супругом од-

ходзела до Америки та ми

познате же Силвестер досц

творел и по анґглийски и же

богата творчосц остала

праве там. У Лос Андєлесу

жию троме Силвестерово

синове и дзивка – здогадла

ше учителька ксения Сала-

мон.

Мирослав Цирба, новинар у

пензиї, гварел же нє досц па-

мета Силвестера, бо теди

мал лєм седем роки, а вецей

ше здогадовал його синох

хтори зоз Беркасова приход-

зели до шиду до школи.

– шлєбодно можем повесц

же Саламон наш найзнач-

нєйши писатель медзи

двома шветовима войнами.

Написал збирку дзецинскей

поезиї, писал прозу, путо-

писи и два театрални фа-

лати – додал Мирослав

Цирба.

Радивой Лазич, одвича-

тельни редактор виданя,

гварел же по обсягу, тота

тема числа по тераз найоб-

сяжнєйша и по тераз пеши

раз є дата (у огранїченим

числу прикладнїкох) и як

окремна (сепаратна) часц.

Виривки зоз Силвестеровей

творчосци представели На-

таша Цирба по руски и Ду-

шан Тубич по сербски. Про-

моцию збогацели поетове

зоз шиду и Сримскей Мит-

ровици, а музично Драґан

Валентирович на флаути.

«шидина» виходзи як ви-

данє Народней библиотеки

«Симеон Пищевич» о чим бе-

шедовала директорка Сла-

вица Варничич нависцуюци

нови виданя.

И тото число «шидини»

вишло з друку дзекуюци чис-

леним спонзором алє и пе-

нєжней помоци даскелїх Рус-

нацох, грекокатолїцкей

парохиї у шидзе и подруж-

нїци Дружтва за руски язик,

литератуту и културу з Бео-

ґраду. Промоция «шидини»

була добре нащивена, лєм

чкода же у публики нє було

вецей Руснацох, окреме

младших, хтори би могли

вельо дознац о творчосци

Силвестера Саламона.

Вл.Дїтко

НОВИ чАСОПИС

ПРИКАЗАНА ТВОРЧОСЦ ПАНОЦА САЛАМОНА

После Шиду, уж о

тидзень, точнєйшє 16.

юлия, промоция 

«Шидини» отримана и

у Новим Садзе, у 

Заводзе за културу

Войводини. Домашня

промоциї була Ирина

Папуґа, предсида-

телька Скупштини

Дружтва за руски

язик, литературу 

и културу.

Зоз промоциї “Шидини” у Шидзе Публика у Руским доме у Шидзе
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ЛИСТ ДІДA ПAНAСA БЕЗДОЛЬНОгО

Дорогі краяни!

А листа починаю від того, шо-м

минулого разу троха переборщив

у своїм листі та пішов-єм на Петра

до Лишні висповідати гріхи, а за

покуту, яку сам собі зробив – на

той празник  не нюхати ракії…

Але здаєтсі, шо «той з ріжками»

нігде мене не пускає від себе…А

то перед мнов стоют дві «гріш-

ниці» моїх років, єкі не мают на

вухах ріжні «гапарати», єких маю

я, та так сі розбулькали, шо я –

гош чи не гош, – мусив-єм їх чути.

А розмова була така:

Перша «грішниця:» 

«Слава Богу, шо нарешті прий-

шов той празник до Лишні. Наші

вотченько духовні помішили мі-

сяці та його заповіли місяць часу

скоріще. Виходило, же його маєм

св'єткувати у червні…»

Друга «грішниця:» 

«Е,  а  в нас було інакше. Наші па-

рох нам навіть і не сказали про

єдно велике св'єто, а ми не такі

дурні, шо се не знали. Правда, не

були того днє в церкві…»

Троха про рідну нашу нивоньку,

зарослу в бур'ян, хоч маємо так

богато «ґаздів», шо нема куда з

ними. колис за се були вині ру-

сини. Нинька нема на кого зва-

лити всю вину. Русини «прогнані»,

але нас слухати не хочут. І далі

співают українских пісень; і далі

танцюют гопака; і далі «Нова

думка» заповнена українскими

матеріялами; і далі гарне число

від них хочут мати файні стосунки

з Українов і Амбасадов у Загребі;

і далі декотрі дипломати це не ві-

рут…

Ми на протязі довгого часу у на-

ших товариствах (коли ше з руси-

нами добре жили), не постаралисі

відспівати ані єдну пісню на їх єзи-

кові, хоч наші хори вони приймают

дуже сердечно. Ми (тут мене не

рахуйте) і далі бойкотуємо бодай

трошечки їх толєрувати, хоч, на-

певне, і вони всі нас деколи не

дуже «люблят».

На «Петрівський дзвін» наші «го-

ловачі» репетували, кричили, гро-

зили, шо би хтось з українских то-

вариств не пішов на сесю

маніфейстацию. Але їх не послу-

хали учасники хору кПТ «кар-

пати» з Липовлян та пішли туди.

Вони були файно прийняті і, хоч з

неповним складом, дістали бур-

хливі оплески. Русини не вима-

гали від них їх піснів, хоч було б

це, може, нормальним.

Маніфестація «Петрівський

дзвін» мала і українску символіку,

почав від прапора України, дво-

мовної конферанци, а мимо того,

крім єнших ювилеїв, був при-

св'єчений і річниці виданє «коб-

зара» Т. шевченка. У літератур-

ному вечорі виступали русинскі і

наші писателі.

Подібне я вже згадав не раз.

Може не було потрібно тепер, бо,

як сказав мені, а мав право, єдин

наш чолов'яга: «Панасе, ти мо-

жеш писати скілько хочеш, пере-

конувати  когось. Ті, що се пере-

читают, сам знаєш, шо скажут…

Більшісць се не перечитає та ні-

чого не скаже…»

Листа почив-єм з «шалою» про

наше релігійне життє, а кінчу  тим,

шо бачив і чув на Зелені Свєта у

наші церкві в Петрівцях. Службу

Божу отец правили церковно-

слов'єнским єзиком, дєка десь не

було, та вони відчитали Апостола

літературнов українсков мовов,

Свєту Євагелию такоє старим

єзиком. Проповідували вотченько

русинским і троха нашим єзиком.

Не було жодної другої мови.

І то всьо!  Мене ніхто не змінєє, я

буду завжди тим,   чим є, але мої

симпатиї більше там, де (прига-

дайте мого послідного листа)

«шура-бура» ше не так дує, єк у

нас та русинкого «комарика» не

так скоро здує!

Простіть, але я се мусів комусь

сказати. Тільки ваш

Дідо Панас Бездольний

w ЛИСТ  ДІДА ПАНАСА БЕЗДОЛЬНОГО

ТАКА СОБІ МІШАНИНА



- ОПҐ Иринея Мудрого
зоз Миклошевцох єдно од
найзначнєйших у продук-
циї млєка

Док юлийске слунко ви-
лївало горуци зарї; микло-
шевски парасти вредно тла-
чели житни поля,
зазберовали остатнї хлєбово
заренка, розум бул на полю,
алє медзи нїма єст и таких
хтори маю надосц роботи и
дома, по обисцу. Традиция
нам гутори же миклошевски
парасти були вше медзи пер-
шима у продукциї польоприв-
редних културох и статку, а
тиж и млєкових продуктох.
Так було скорей 20-30 роки,
памятки на тоти часи ище
вше швижи, жию медзи ва-
лалчанями, алє як час пре-
ходзи так ше меняю и усло-
вия роботи, обезпечованя
репроматериялу, випоручо-
ванє продуктох и инше. За
польопривредну продукцию
купує ше сучасна и моц-
нєйша механизация, а по-
добнє и при хованю статку,
насампредз кравох.

Нас у тих хвилькох вецей
интересовали роботи у и
коло польопривредного
обисца, та зме з тей нагоди
нащивели 55 рочного па-
раста Иринея Мудрого. Вон
єден зоз векших ховательох
статку, кравох у Миклошев-
цох. Чи у нєшкайших часох
тота робота успишна и кельо
вимага труду, Ириней нам
гварел:

– У нашим обисцу єст
вше роботи, а роботни дзень
почина на 5 годзин рано и
тирва до самого вечара. Ро-
биме шицки – супруга Лю-
бица, дзивки Наташа и Оля,
и я. кед зме ше 1998. року
врацели зоз вигнанства на
кредит сом купел три яловки

и так зме започали. З рока
на рок число ше звекшовало
и нєшка маме 18 крави цо
ше доя, 8 яловки и пецеро
целята. Розуми ше же за
таке вельке число рогатого
статку през рок потребно
обезпечиц и вельке количес-
тво покарми. Обрабям 36
гольти жеми од чого мам 13
гольти бетелїни, 15 куку-
рици, 6 гольти жита и инше.
Єдна крава през рок поє бе-
телїнового шена зоз єдного
гольта, та гевто цо нєдос-
тава мушим докупиц.“

Гварели сце же ше у ва-
шим обисцу роби од рана до
вечера, та як то вец випатра
ваш єден роботни дзен?

– Накеди рано станєм
мой задаток вичисциц спод
кравох и порихтац оброк.
Супруга и дзивчата поуми-
ваю вимня и зоз двома до-
ячками подоя (за єдну краву
потребне 10 минути). По-
доєне млєко ношиме до ва-
лалскей млєчарнї, ми и ище
20 продуковательох, а одку-
пює го осєцки „Меґле“. Суп-
руга водзи рахунку о суд-
зини же би ше шицко добре
поумивало и дезинфико-
вало. Пополадню од пейцох
годзин зме знова у хлїве. 

А же би було шицко у по-
рядку цо ше дотика квали-
тети млєка старосц водзи
Горватски статкови центер
у крижевцох, анализу млєка
кончи 3-4 раз мешачнє.

карменє кравох скоро
класичне. Окрем шена кра-
вом до шроту кажде рано и
вечар давам „камисан про-
тамилк“ и „Декстрофат“, а
тоти продукти обезпечуєм
зоз фирми „Сано“. Таки спо-
соб карменя кравох указал
добри резултати. Пейдзешат
днї пред целєньом кравом
ше дава „Прената 50“ же би

ше лєгчейше целєли. Фа-
ховци зоз фирми „Сано“
часто нас нащивюю, надпат-
раю, совитую и можем по-
весц же тото сотруднїцтво
барз значне.“

Чи нам можеце повесц
даскельо слова о квалитети
млєка, виплацованю, за-
робку?

– Млєко наших кравох
спада до першей класи и
цена му 2,24 куни по литри
плус державна премия. Тей
яри зме випоручовали
штреднє коло 7,5 тисячи
литри млєка (през єден ме-
шац), а масносц виношела
4,16 %. Розуми ше же бизме
любели кед би одкупна цена
була векша, бо скорей було
вельо вигоднєйше. Нашо
цени остали исти, лєбо и да-
кус нїзши, а гевто шицко по-
шло горе.“

Знаме же за кажду ро-
боту треба уложиц одред-
зени труд, уложиц за репро-
материял, допатрац обєкти,

потребни ветеринарски ус-
луги, алє зоз вашей бешеди
зме заключели же сце и по-
при одредзених почежкос-
цох задовольни. Робице, на-
предуєце, а яки вам плани?

– Як ОПҐ находзиме ше
у системи ПДВ, шорово уп-
лацуєме свойо обовязки, а
мнє треба ище 10 роки до
пензиї. Супруга Любица ро-
бела у комбинату „Борово“,
та док придзе час достанє
„боровску“ пензию. А цо ше
дотика статку, преширйовац
и укладац нє плануєм, бо за
векше число кравох дойкох
потребни и вельо векши по-
верхносци жеми за продук-
цию покарми. Нєт даяки
векши заробок кед ше
шицку покарму купує. Оста-
нєм на тим числу зоз хторим
тераз розполагам – закон-
чел нашу розгварку Ириней
Мудри.

Ксения Лїкар 
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ПОЛЬОДЇЛСТВО

w ВИЧНA ТРAПEЗA ПAРAСТOВА 

ЗОЗ СТАТКОМ ЄСТ ВШЕ РОБОТИ

Ириней П. Мудри
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Члени драмскей секциї кУД
„Яким Гарди“ зоз Петровцох

у сезони 2009./10. рок пририх-
тали интриґантни гумористични
фалат „Гайде, сексайме ше!“
руского автора Валентина крас-
нова, а место збуваня фалата
то шпиталь за душевни хороти.
Зоз Новей думки и Руского
слова дознал сом же премиєра
була 31. януара 2010. року у
Петровцох, а уж 18. априла пет-
ровски аматере наступели и на
42. Драмским мемориялу Петра
Ризнича Дядї у Руским керес-
туре. Нє патрел сом наведзени
фалат и нє знам у котрей мири
патраче могли „напахац“ секс и
еротику на бини. Медзитим, зоз
приповедкох старших и менєй
старших Петровчаньох дознал
сом же позарядового секса и
еротики у Петровцох було на-
досц и же би ту було „красного“
материялу за написац домашнї
фалат под роботну назву
„Гайде, сексайме ше – як то да-
кеди було!“ Зоз тей нагоди ви-
нєшем лєм даскельо звичайни
здобуца, розумлїво углавним
без мена актерох. 
Перше здобуце збуло ше у ва-
лалским дутяну пред даяки 40
роки. Єдна валалска андя, ин-
шак барз язиката и вельки гун-
цут, после операциї шлєпого че-
рева пришла дацо купиц, а там
уж бул єден бачи, тиж вельки
гунцут. И вец почало:
– Як було на операциї? Остал
вельки рубец? – нїби ше инте-
ресовал хлоп. 
– шицко було у порядку, а рана
цалком мала. Ниа, опать! – гва-
рела андя и дзвигла сукню од
сподку та по главу. шицки при-
сутни у тарґовини мали нагоду
видзиц нє лєм рану алє и
„баюси“, бо жени теди (ище вше)
нє ношели ґачи! Медзитим, ис-
кусни франтош од нєсподзи-
ваня ше нє знашол найлєпше (и
остал „залядзени“), та нє ви-
дзел анї рану анї „баюси“, а по-
вторйованя, односно репризи нє
було!
Под свойо старши днї дїдо Льов-
чош зоз Ґрабику, иншак вельки
франтош и гунцут, по цали
дзень шедзел на лавочки (або
гокли) опрез хижи. Час крацел
у бешеди зоз сушедами и пре-
ходнїками, а при тим вично су-
кал баюси. З єдней нагоди зоз

поля ше врацала, зоз зайду
трави на хрибце,  єдна нїна.
-Бачи, сцели бисце ми намесциц
тоту зайду зоз траву же би ми
ше нє шлїскала зоз плєца? –
гварела жена.
-Як да нє, ша я ту и шедзим лєм
прето же бим помагал людзом!
– гварел дїдо Льовчош. Алє,
стари франтош и гунцут до
зайди захпал и єден конєц ан-
дьовей сукнї! Вец вона по окон-
ченей „услуги“ крашнє подзеко-
вала и предлужела у напряме
дому, нєзнаюци же през валал
ходзи з голим задком (уж сом
гварел же жени теди нє ношели
ґачи)!
Обок православней церкви у
Петровцох седемдзешатих ро-
кох прешлого столїтя приватну
пекару тримал якиш пекар з Ян-
ковцох, худи чловек блядих
власох. У роботи му помагала
супруга, котра мала чарни
власи и була кус моцнєйша. Под
час лєта при пецу було гору-
цейше як звичайно та „пекарка“
на себе мала лєм ценку лєтну
шмату (зоз надпомнуцом же
спод шмати нє мала нїч!). Углав-
ним, жена дакус робела, дакус
ше хладзела на дворе, або шед-
зела и одпочинала ше на ґара-
дичох пред пекарню. А док вона
так шедзела вец нєнароком ро-
бела ище єдну роботу: поряднє
„сликовала“ шицких цо преход-
зели! А валалски леґинє ше вец
и на даскельо заводи шпаци-
рали коло пекари и нїби слу-
чайно „сликерки“ закуковали до
ногох и до „баюсох“!     
За конєц виприповедам виц
котри сом на тему еротики и
сексу чул скорей вецей як 20
роки од мойого бачика Дюри Ду-
даша – Семанового, котри тиж
бул вельки франтош и гунцут. 
Єдна жена вожи ше на таксию
по Винковцох, алє кед сцигла
на место дзе надумала вец нє
мала досц пенєжи заплациц
(пре)драги такси.
– кед нє маце досц пенєжу вец
можеце заплациц и зоз сексом,
або зоз шпиваньом! – нїби гва-
рел таксист.
– И цо ши вец зробела? – опи-
тал ше жени єй супруг.
– А цо думаш же сом зробела
кед добре знаш же я нє знам
шпивац?! – нїби гварела жена.

Яким Пушкаш  

кажди два роки отримує ше ев-

ропске або шветове першен-

ство у фодбалу, цо за нас,

жени, чиста катастрофа! Хло-

пом, заш, фодбал вецей од

спорту, то им найзначнєйша

ствар на швеце, и под час тир-

ваня першенства вони беру

рочни одпочивок, хорованє

лєбо шлєбодни днї, а кед и

робя вец шицко так орґанизо-

ване же би могли провадзиц

найзначнєйши змаганя. За тот

час нас вообще нє требаю, цо

вецей, нервира их кед ше во-

обще шпотаме коло телеви-

зора! Мнє заш фодбал

интересує тельо кельо мойого

леґиня интересую женски ци-

пели, ташки, козметика, модни

ревиї и подобне – значи нїяк. 

Остатнє шветово першенство у

фодбалу отримане у Южней

Африки од 11. юния по 11.

юлий 2010. року, а победзели

шпаньолци (леґинє добре

випат... думам добре бавя!),

опрез Голандиї и Нємецкей,

дальши пласман екипох

справди нє знам. Фодбалере

Горватскей ше анї нє пласо-

вали на першенство, а нашо су-

шеди Серби и Словенци

випадли уж после першого

кругу (так им и треба, най су-

шедови здохнє крава!). Гоч

були фаворити досц вчас ви-

падли и Арґентина и Бразил,

алє то так у живоце: нє по-

бедза вше найлєпши! Повед-

зме, я раз участвовала на

якимшик вибору найкрасшей

дзивки, и велї гварели же сом

справди найкрасша, а вец на

концу победзела якаш цицката

и язиката... но добре, зоз тей

нагоди то нє таке важне.

З оглядом же у Горватскей

панує криза и рецесия вец лєм

ридки щешлївци одпутовали

особнє провадзиц змаганя до

далєкей Южней Африки, а

шицки други то робели зоз до-

помогу ТВ, точнєйше ГТВ2, кот-

рого волаю хлопски канал

прето же часто преноши рижни

спортски змаганя и прето же

нєпреривно рекламую пиво

(„жуя закон“ и „Идземе на кар-

ловацке“). Та место же би ше

нашо леґинє и хлопи аматерски

або рекреативно занїмали зоз

даяким спортом (и на таки спо-

соб розвивали цело и душу)

вони дзечнєйше шедза на кар-

сцелю у кафичу, а на себе маю

маїци познатих фодбалерох и

други реквизити, або ше дома

заваля до фотелї и лєнїво про-

вадза як други бегаю за лабду.

Точнєйше, кед провадза пре-

нос фодбалского змаганя

хлопи нєцалком нєактивни: иду

по пиво на шанк у кафичу або

до власного фрижидера и ска-

каю зоз фотелї/карсцеля кед

дахто да ґол! Я спочатку ска-

кала на звук труби волана, алє

после сом ше звикла, як цо ше

и магарец звикнє кед є часто

бити!

Углавним, под час остатнього

шветового першенства у фод-

балу мой леґинь нєпреривно

шедзел пред (глупим) телеви-

зором, а за тот час я (мудро и

хасновито, бо нєсиґурне же

вше буду таки вельки попусти!)

обиходзела тарґовини по го-

роду, котри вецей як звичайно

„окупировали“ жени. шицко

було нашо, односно шицко би

було нашо лєм кед бизме мали

вецей пенєжу! Знаце, я можем

тельо того купиц односно по-

трошиц же би ми нє бул доста-

точни вкупни пенєж єдней

меншей горватскей банки!

Прецо дахто нє орґанизує шве-

тове пешенство у, поведзме,

трошеню (цудзого) пенєжу?!

Першенство у фодбалу, або

плюванє до далєкосци, кого

мудрого бриґа за таке дацо?!

Марча П.

ЗAБAВНИ БОК–ZABAVNA STRANICA-РОЗВAЖAЛЬНA СТОРІНКA 

w ПЕТРОВСКИ БАЛАМУТИ (26)

МАРЧА И ШВЕТОВО 
ПЕРШЕНСТВО У ФОДБАЛУЕРОТИКА НА ВАЛАЛЄ
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ШАХ

ЗВОНКО ТАКАЧ У ПЕТРИНЇ...

Дня 5. авґуста того року у Петринї от-

римани 6. Отворени швидкоцагаюци

турнир у шаху. Участвовали 105 ме ша-

хисти, бавело ше по швицарскей сис-

теми у 9 колох, а час за роздумованє

бул огранїчени на 10 минути по бавя-

чови за цалу партию. Перши штири

места завжали штирме горватски ве-

лемайстрове! конєчни пласман: Йова-

нович и Стевич по 8, Палац 7.5, Зелчич,

Зечевич и Т. Чоп по 7 боди итд. Звонко

Такач, член шах клуба Самобор, ос-

воєл 5 боди и завжал 32 место.

...А ПУШКАШ У РОВИЩУ

Мешачни швидкоцагаюци турнир у

шаху отримани 23. юлия того року у Ро-

вищу при Бєловару. Участвовали 54 ме

бавяче, бавело ше по швицарскей сис-

теми у 9 колох, а час за роздумованє

бул огранїчени на 10 минути по бавя-

чови за цалу партию. Победзел млади

майстор Матко, опрез медзинародного

майстра Бития и младого кандидата

Бєличича. конєчни пласман: Матко 8,

Бити и Бєличич по 7, Блага, криштович

и колманич по 6.5 боди итд. Яким Пуш-

каш, член шах клуба Новска, освоєл 4

боди и завжал 34 место.      

НОВИ УСПИХ ТАМАРИ ЛЇКАР

Од 28. юния по 3. юлий того року у ши-

бенику отримане Поєдинєчне першен-

ство Горватскей за кадетох. Участво-

вали вкупно 228 кадети (158 хлапци и

70 дзивчата) зоз цалей Горватскей.

У конкуренциї дзивчатох по 13 роки

участвовали точно 20 бавячки. Два

найуспишнєйши бавячки зоз Поєдинєч-

ного першенства Славониї и Баранї

були на концу найуспишнєйши и на

уровню держави! конєчни пласман:

Неоми Ґрґич (Велимировац) и Тамара

Лїкар (Вуковар) 7.5 боди зоз 9 одбаве-

них партийох, Вулина (Риєка) 6 боди

итд. З оглядом же побиднїцки погар

могла достац лєм єдна бавячка, а у

медзисобним стретнуцу нє було побид-

нїци, вец ше применєли додатни кри-

териюми дзе вецей щесца мала Ґрґи-

чова. Медзитим, Тамара Лїкар, член

шах клуба „Вуковар '91“, ма причини

славиц прето же зоз бависками и ре-

зултатом у шибенику виборела дирек-

тни пласман на Першенство Европи за

2011. рок!

СТОЛНИ ТЕНИС

У ПЕТРОВЦОХ ОТРИМАНИ 

МЕДЗИНАРОДНИ ТУРНИР У 

СТОЛНИМ ТЕНИСУ

З нагоди Дня Руснацох у Петровцох от-

римани Медзинародни екипни турнир

у столним тенису за кадетох (бавяче

народзени 1995. року и младши). Учас-

твовали шейсц екипи: штири зоз Гор-

ватскей и два зоз Войводини/Сербиї.

После досц квалитетного бависка

перше место завжала екипа винков-

скей Локомотиви, опрез Вуковару, Пет-

ровцох, Сримца з Беркасова, Илоку и

Русина з Руского керестура. Три пер-

шопласовани екипи мали по штири по-

биди и єдно пораженє та о конєчним

пласману одлучовали резултати у

кругу! Перши три екипи достали по-

гари, а шицки екипи дипломи. Екипа

Петровцох бавела у составе: Мудри,

Марянович и колбас.    

ФОДБАЛ

МЕДЗИНАРОДНИ ФОДБАЛСКИ 

ТУРНИР „ПЕТРОВЦИ 2010“

У Петровцох всоботу и нєдзелю 7. и 8.

авґуста того року отримани Медзина-

родни турнир „Петровци 2010“ у фод-

балу. Участвовали: „Банїк“ зоз Порачу

(Словацка), Фк „Ловас“ (член Другей

лиґи Вуковарско-сримскей жупаниї –

центер Вуковар), Фк „кроация“ зоз Боґ-

дановцох (член Другей лиґи Вуковар-

ско-сримскей жупаниї – центер Вуко-

вар) и Фк „Петровци“. Побиднїк того

турнира була екипа Банїку зоз Порача

(руски валал у Словацкей) котри пер-

шого дня,у полуфиналу, победзели

Петровци з резултатом 4:0, а у финалу

и екипу Ловасу з високих 7:1. Треце

место завжала екипа кроациї зоз Боґ-

дановцох после побиди над екипу до-

машнїх з 4:2. Фодбалером зоз Слова-

цйкей то друге госцованє у етровцох, а

на перши завод були 2002. року.

Фодбалере Петровцох, котрим тот тур-

нир послужел як пририхтованє за пер-

шенство у рамикох Трецей лиґи Вуко-

варско-сримскей жупаниї – центер

Вуковар, бавели у составе: Василек,

Еделински, Вовк, Дарио Мазур, С. Ма-

зур, Мудри, кошутич, Иван, Ґрбич,

Гарди, Даниєл Mазур, Надь, Будимир,

Миличевич и ж. Гарди.   

Я. Пушкаш

SPORT–СПОРТ–СПОРТ

w СПОРТ
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Зпочатком лєта у Вуковаре почала
културно-забавна манифестация

“Лєто у Вуковаре”, под час
хторей граждому понук-
нути велї змисти з кул-
турнима, забавнима и
спортскима активносца-
ми, за каждого по дацо.
У заградки Роботнїцкого
дому у Борову населю,
на лєтней бини, през
викенди, вечарами на-
ступаю городски кул-
турно-уметнїцки друж-
тва. В соботу, 14. ав-
ґуста наступел куд
“Осиф костелник”. 
Зишло ше шумне чис-
ло патрачох. Була то
и  нагода же би члени
дружтва преверели
яку длугоку програму
можу дац. Випадло
же концерт тирвал вецей як
годзину, зоз чим були вецей як задо-
вольни.
Програма почала на 20.30 годзин. Була
подзелєна до штирох блокох, а водзела
ю Любица Гар-

гайова. У перйшей часци публика могла
дознац о тим кеди и як  куд “Осиф
костелник” настал, з якима проблемами
ше стретал, яки успихи посцигнул по
войну, та шицко по нєшкайши часи и
як тераз иснує. У тим першим блоку
наступел мишани хор з писнями “Браца
Русини” и “Ой, чорна я си чорна”. Дзи-
воцки трио Ивон Гнатко, Мария Русин
и Вероника Мудри одшпивали писню
“А я така чарна”.  Танцоше одтацовали:

ветерани “Руски народни танци”, дзи-
воцка ґрупа “Лавривску полку” и най-
младши, хлапчики “Повзунєц”.

У другим блоку
в о д и т е л ь к а
пречитала дас-
кельо слова о
особи Осифа
костелника, о
його живоце и
роботи, о тим

прецо є знач-
ни за наш народ. Циль
того було же би ше люд-
зом приблїжел особу Осифа костелника

и його дїло. У тей часци хор
одшпивал: “У лєшику при ва-
лалє”, “Била ружа” и  “Ишло
дзивче по воду”. Танцоше
одтанцовали: ветерани “Тан-
цовала би я танєц, та за
танцом”, хлапчики “Буко-
вински дубонї” и дзивчата
“козачок”. 
На шор пришла часц у хто-
рей ше гуторело
даскельо слова о
наших обичайох.
О тим як ше
нашо стари зи-

ходзели на прад-
кох и брацкованьох и як пре-
водзели свой живот окрем
у роботи, з писню и танцом.
Вец хор одшпивал три шпи-
ванки: “Идут лїта”, “У гра-
дочки шалата”, “Ей, дзив-
чатка чуєцє” , а дзивоцки
трио “Зламала ше корман
деска”. Ище раз на сцену
вишли танцоше втернє, жени
облєчени до свилених блузох,  широких

руских сукньох з фичулу на глави, а
хлопи у вишиваних блузох, чарних лай-
бикох и паталоних и з накривенима ка-
лапми. З тей нагоди оданцовали танєц
“Дармо, дармо”. И дзивчата одтанцо-
вали ище єден танєц, “Буковинску по-
лку”.
И цо повесц на остатку? Подзековац
шицким присутним же пришли опатриц
тоту програму, а можебуц ше и зацика-

вели за пестованє култури на
таки способ. шицки таки поволани же
би ше уключели до роботи дружтва. У
остатнїм блоку хор одшпивал три шпи-
ванки: “кед би чарни очка”, “Дунай, Ду-
най, Дунай” и уж тадицийно, на остатку
програми “Волєни Вуковар”.
шицки шпиванки зоз шпивачами увеж-
бала, а тот вечар и дириґовала Агнета
Тимко. Водитель оркестри Звонко Еде-
лински. кореоґраф шицких танцохпроф.
Звонко костекник.    

Любица Гаргай

ЗОЗ РОБОТИ НAШИХ ДРУЖТВОХ–З РОБОТИ НAШИХ ТОВAРИСТB

Концерт у заградки Роботнїцкого дому у Борову населю

w Зоз роботи КУД-а “Осиф Костелник” Вуковар

Весели глaси розшпивaного хорa

Aнтун Гaрди у першим плaну 

Мaц и син 

Руски тaнци




