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КУД Руснацох Осиєк и
того року, 10. децембра
госцовало на Крачун-

ским концерту у Матици Сло-
вацкей Осиєк, котри отримани
у О.Ш. А. Михановича у Осиє-
ку.
Попри Словацких културно -
уметнїцких дружтвох, школя-
рох основних школох котри
виучую словацки язик, як и
дзепоєдних других дружтвох
медзи котрима були предста-
вителє Українцох зоз Осиєку
и Сербох зоз Тенї, на Крачун-
ским концерту котри Матица
Словацка Осиєк орґанизує уж
тринасти раз, знова участво-
вало и КУД Руснацох Осиєк.
Под руководзеньом Ани Бучко
одшпивали крачунски шпиван-
ки „В Вифлеєми новина“ и „Пре-

чистая дїва“, а провадзелаих
тамбурови оркестер под руко-
водзеньом Рудолфа Ерґотича.
На концу програми, шицки ви-
водзаче вєдно зоз патрачами,
зашпивали горватску крачун-
ску шпиванку „Народи нам се
Краль Небески“.
По законченей програми, котра
тирвала дакус менєй од два
годзини, у голу основней школи
предлужело ше друженє шиц-
ких учашнїкох у приємней ат-
мосфери. Оркестер словацкого
дружтва винаходзел писнї кот-
ри векшини блїзки, та ше шиц-
ки приємно чувствовали, а
смачни лакотки швидко нєс-
тавали зоз поставених тацнох.

Агнетка Балатинац
Фото: А.Балатинац

Нєвелька грекокатолїцка заєд-
нїца у Осиєку и того 25. децем-
бра у ранших дополадньових

годзинох пришла преславиц Крачун
и родзенє Исуса Христа на Святей
Служби Божей у церкви Христа
Царя.

Св.Службу Божу предводзел парох
Любомир Стурко, а сослужовал па-
ноцец у пензиї о. Йоаким Дудаш.
Место казанї, о.Стурко пречитал кра-
чунску винчованку котру владика
крижевски кир Никола Кекич розпос-
лал по шицких парохийох, а вец и у
свойо мено парохияном зажадал и їх
госцом радосни Крачун и приход на
швет, медзи людзох, Спасителя на-
шого Исуса Христа, закончуюци зоз

поздравом – Христос раждаєтся, а
церква од’здравкала – Славиме єго!
По Служби було мированє, а вец
часни шестри Василиянки, у рамикох
чийого манастира ше находзи и цер-
ква Христа Царя, одшпивали вецей
коляди вєдно з вирнима, же би и на
тот способ шицки вєдно привитали
малого Исуса и однєсли зоз собу,
кажде до свойого дому, мелодиї ко-
лаядох у думкох, а шветло Рождес-
тва у шерцох, най би нам кажди
дзень бул Крачун и же би шветлосц
швета – Исус Христос, наш Спаси-
тель и Одкупитель вично ошвицовал
нашо драги и нашо души

А.Балатинац 
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Крачун у Осиєку

Зоз преслави Крачуна у Осиєку на
Служби Божей котру служел 
о.Любомир Стурко

Тамбурови оркестер КУД Руснацох Осиєк

На концу програми шицки виводзаче, та и члени КУД
Руснацох Осиєк зашпивали вєдно

Хор КУД Руснацох Осиєк на Kрачунским концерту у
Матки Словацкей Осиєк

КУД Руснацох Осиєк знова госцовало на Крачунским концерту у Матици Словацкей Осиєк

НА КРАЧУНСКИМ КОНЦЕРТУ У СЛОВАКОХ
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Jedanaestog studenoga 2011. godine je održana
44.sjednica Savjeta za nacionalne manjine u zgradi
Vlade RH u Mesničkoj 23, Zagreb.Sjednica je bila zat-
vorena za javnost, a prisustvovala joj većina članova
Savjeta i saborskih zastupnika.Sjednicom je predsje-
davao Aleksandar Tolanauer, predsjednik Savjeta za
nacionalne mnajine predloživši sljedeći dnevni red:
Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice

1. Imenovanje povjerenstva za raspodjelu sredstva
nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacio-
nalnih manjina u području informiranja, izdavaštva,
kulturnog amaterizma i manifestacija u 2012.godini
2. Zamolbe za prenamjenu sredstva udruga i ustanova
nacionalnih manjina

-Srpski demokratski forum
-Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i

Zagrebačku županiju       
-Jednota Novinsko-izdavačka ustanova Daruvar,Trg

Kralja Tomislava 7
3. Informacija u svezi Kataloga informacija Savjeta za
nacionalne manjine
4. Informacija u svezi Pravilnika o izlučivanju ahrivske
građe Savjeta za nacionalne manjine
5.Razno
Predloženi red i njegove izmjene  te zapisnik sa 43.
sjednice Savjeta za nacionalne manjine usvojeni su
jednoglasno. 

1.   Imenovanje povjerenstva za raspodjelu sredstva
nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacio-
nalnih manjina u području informiranja, izdavaštva,
kulturnog amaterizma i manifestacija u 2012.godini.
Gosp. Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta, pred-
ložio je članove povjerenstva za raspodjelu sredstva
nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
i to u sastavu: 1.Veselka Čakića, 2. Nikolu Maka i 3.
Branku Baks.Uz kraću raspravu članovi Savjeta su
jednoglasno usvojili prijedlog. Na ovom povjerenstvu
uz stručnu pomoć stručne službe Savjeta je velika od-
govornost za raspodjelu sredstava za 2012. godinu i
treba raditi prema kriterijima koje je Savjet donio.Pri-
vremeno financiranje mora ići jer proračun će biti do-
nesen u ožujku. Odluka o rasporedu sredstava za
2012. godinu biti će potpisana tek u travnju ranije ne
može biti.Treba pripremiti ljude za manje sredstava
koja su do sada bila raspoređena na udruge i ustanove
nacionalnih manjina. 

2. Zamolbe za prenamjenu sredstva udruga i ustanova
nacionalnih manjina

-Srpski demokratski forum
Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Za-
grebačku županiju       

-Jednota Novinsko-izdavačka ustanova Daruvar,Trg
Kralja Tomislava 7
-Zajedničko vijeće općina, Vukovar, Eugena Kvaternika

1,
-Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb

Trnjanska cesta 35, U raspravi su  pročitane zamolba
za prenamjenom sredstva udruga i ustanova nacionalnih
manjina. Temeljem odredbe članka 35.stavka 4.Ustav-
nog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN broj
155/02, 47/10 i 80 /10),odredbi Metodologije praćenja
ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova
nacionalnih manjina (NN br.129/2009 i 70/2011) i
Kriterija za utvrđivanje financijske potpore za programe
nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina( NN
br.129/2009 i 70/2011) Savjet za nacionalne manjine
na 44. sjednici održanoj dana 11.studenog 2011.godine,
raspravljajući o zamolbama za prenamjenom sredstva
odobrene su prenamjene i to:
1. Odobrava se, Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici za
Grad Zagreb i Zagrebačku županiju iz Zagreba, Ilica
54 da sredstva u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna
odobrenih za  ostavrivanje programa kulturne manife-
stacije – postavljanje fotografija pod nazivom“Umjetnički
simboli na kamenim stećcima prenamjeni za ostvarivanje

programa kulturne manifestacije –postavljanje izložbe
tradicionalnih nošnji Bošnjaka Republike Kosovo.
2. Odobrava se, Jednoti“Novinsko–izdavačkoj ustanovi
iz Daruvara,Trg Kralja Tomislava 7 da u ostavrivanju
programa izdavaštva izda knjigu-studiju „Češka škola
v Ivanove Sele „autorice Justyne Koutnikove u prvom
tromjesečju 2012 godine, umjesto do kraja godine
2011.Nalaže se NIU “Jednoti“ Novinsko–izdavačkoj
ustanovi iz Daruvara,Trg Kralja Tomislava 7, da sve
troškove proizašle iz ove prenamjene podmiri najkasnije
do kraja  2011 godine, jer novčana sredstva potpora
za 2011.godinu koja nisu utrošena za odobrene pro-
grame do kraja kalendarske godine ne mogu se
prenijeti u iduću godinu prema  odredbama Zakona o
Državnom proračunu (NN broj 87/2008).
3. Odobrava se, Srpskom demokratskom forumu iz
Zagreba,Ilica 16, da u ostavrivanju programa informi-
ranja–tiskanje nezavisnog mjesečnog magazina „Iden-
titet“smanji sa 12 na 10 brojeva,a broj stranica, naklada
i format ostaju nepromijenjeni .
4. Odobrava se, Zajedničkom vijeću općina iz Vukovara,
Eugena Kvaternika 1, da u  ostavrivanju programa
kulturnih manifestacija, sredstva u ukupnom iznosu
od 17.000,00 kuna, odobrenih za „Nedelju srpskog
filma „ prenamjeni za  program „Selu u pohode“. 
5. Odobrava se,Nacionalnoj zajednici Crnogoraca Hr-
vatske iz Zagreba,Trnjanska cesta 35, da u ostavrivanju
programa izdavaštva umjesto izdavanja knjige prof.
dr. sc. Damira Grubiše“ Tegobni put u Europsku uniju“,
izda knjige „Teatar bez kuće“ akademika Radoslava
Rotkovića (str.280,17/24 meki uvez, kolor  korice u
boji) i „Pejzaž do pakla „ autora Dragana
Radulovića(str.140,meki uvez, kolor korice ).

3. Informacija u svezi Kataloga informacija Savjeta za
nacionalne manjine. Gosp. Aleksandar Tolnauer, pred-
sjednik Savjeta, informirao je članove Savjeta  i na te-
melju članka 4. stavak 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine” br. 173/03  i 77/11)
donio je odluku o ustrojavanju Kataloga informacija
Savjeta za nacionalne manjine 

Gosp. Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta, in-
formirao je članove Savjeta  i na temelju članka 4.
stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine” br. 173/03  i 77/11) donio je odluku
o ustrojavanju Kataloga informacija Savjeta za nacio-
nalne manjine 

I.
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje
posjeduje i nadzire Savjet za nacionalne manjine (u
daljnjem tekstu: Savjet), a u cilju ostvarivanja prava
na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na
pristup informacijama.

II.
Katalog se ustrojava sa svrhom da omogući ostvarivanje
prava na pristup informacijama iz točke I. ove Odluke,
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled in-
formacija iz točke I. ove Odluke s opisom sadržaja in-
formacije, i sastavi je dio ove Odluke.

III.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup
informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup
informaciji može se podnijeti na adresu: Savjet za na-
cionalne manjine, Mesnička ulica 23, Zagreb, putem
faksa na broj: 01/4569-297 te putem elektronske pošte
na adresu -  savjet.nac.manjine@vlada.hr
Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj: 01/4569-
286.   

IV.
Korisniku prava na informaciju, kojemu je omogućen
pristup informaciji izradom preslika dokumenta koji
sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu u
iznosu stvarnih materijalnih troškova   prema Kriterijima
za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2.

Zakona o pravu na pristup informacijama – „Narodne
novine“, br. 38/11. 

V.
Naknada iz točke III. Ove Odluke uplaćuje se u korist
ŽIRO RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA BROJ:
1001005-1863000160, POZIV NA BROJ: 65 7129-
051-23979, svrha doznake: naknada za uslugu pristupa
informacijama.

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se na web stranicama Savjeta za nacionalne ma-
njine.

4. Informacija u svezi Pravilnika o izlučivanju ahrivske
građe Savjeta za nacionalne manjine

Gosp. Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta, in-
formirao je članove Savjeta i na temelju članka 4.
stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine” br. 173/03  i 77/11) donio je odluku
o ustrojavanju Kataloga informacija Savjeta za nacio-
nalne manjine

I.
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje
posjeduje i nadzire Savjet za nacionalne manjine (u
daljnjem tekstu: Savjet), a u cilju ostvarivanja prava
na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na
pristup informacijama.

II.
Katalog se ustrojava sa svrhom da omogući ostvarivanje
prava na pristup informacijama iz točke I. ove Odluke,
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled in-
formacija iz točke I. ove Odluke s opisom sadržaja in-
formacije, i sastavi je dio ove Odluke.

III.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup
informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog
zahtjeva.Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava
na pristup informaciji može se podnijeti na adresu:
Savjet za nacionalne manjine, Mesnička ulica 23, Za-
greb, putem faksa na broj: 01/4569-297 te putem
elektronske pošte na adresu -  savjet.nac.manjine@vla-
da.hr
Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj: 01/4569-
286.   

IV.
Korisniku prava na informaciju, kojemu je omogućen
pristup informaciji izradom preslika dokumenta koji
sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu u
iznosu stvarnih materijalnih troškova   prema Kriterijima
za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama – „Narodne
novine“, br. 38/11. 

V.
Naknada iz točke III. Ove Odluke uplaćuje se u korist
ŽIRO RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA BROJ:
1001005-1863000160, POZIV NA BROJ: 65 7129-
051-23979, svrha doznake: naknada za uslugu pristupa
informacijama.

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se na web stranicama Savjeta za nacionaln manji-
ne.

5.Razno
Pod točkom razno nije bilo rasprave i predsjednik Sa-
vjeta se svima zahvalio i pozvao sve da izađu na par-
lamentarne izbore. 

Zvonko Kostelnik prof.
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ODRŽANA JE 44. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 
REPUBLIKE HRVATSKE

IMENOVANO POVJERENSTVO ZA RASPODJELU SREDSTAVA U 2012. gODINI 



Здогaдуюци ше шицких
тих хтори жертвовaли
свой живот зa нaшу бу-

дучносц, здруженє „Жени –
брaнїтельки у Отечественей
войни у Вуковaрско–сримскей
жупaниї” по перши рaз 16. но-
вембрa 2011. року орґaнизо-
вaло вистaву фотоґрaфийох и
предметох зaз Отечественей
войни у Мемориялним доме
горвaтских брaнїтельох нa Тер-
пиньскей дрaги у Боровим Нa-

селєню. Нaзвa вистaви „Жени
брaнїтельки у охрaни оцовщи-
ни”, a фотоґрaфиї прикaзую
стрaдaнє людзох, животиньох
и будникох у хторих жени мaли
свойо улоги у орґaнизовaню
охрaни домох и охранєбней
войни. Зоз предметох вистa-
вени униформи воякох, дохто-
рох и медицинских шестрох
зоз 1991. року.
Вистaву успишно орґaнизовaли
Виолетa Ґрдич и Мaриян Ґу-

бинa хтори як дзешецрочне
дзеко aж 260 днї прежил у
сербиянским лаґру.
Нa отвореню вистaви присут-
них привитaлa предсидaтелькa
здруженя „Жени – брaнїтельки
у Отечественей войни Вуко-
вaрско –сримскей жупaниї” др
Мирянa Семенич – Рутко, a
нaщивительом ше обрaцели
жупaн Вуковaрско–сримскей
жупaниї Божо Ґaлич и Иво Ко-
вaчич, предсидaтель Kоорди-

нaциї здруженьох вицеклих зоз
Отечественей войни.
Виствa булa чaсц службового
протоколу зa ознaчовaнє здо-
гaдовaня нa Вуковaр 1991. чия
ше двaцетa рочнїцa того року
ознaчовaлa под мотом „Шмели
людзе”.

Иренa Дюдяр 

(нa руски преложелa
Верa Пaвлович)

Уохранєбней войни у
хторей ше будовaлa
новa история шлєбод-

ней, сaмостойней и сувереней
Републики Горвaтскей свою
шмелосц укaзaли и жени –
бранїтельки, мaцери, шестри
и чaсто ище дзеци, нєрaз
шицко тото и зєдинєне у єд-
ней особи.
О шмелосци женох у войни у
нaс ше нєдосц знaло и бе-
шедовaло по терaз, aлє же
би ше тотa прaксa окончелa
2010. року основaне єдно зоз
нaймлaдших Здруженьох нa-
стaлих зоз Отечественей вой-
ни под нaзву „Брaнїтельки
Отечественей войни Вуко-
вaрско–сримскей жупaниї”,
хторе першу рочнїцу свойого
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З нaгоди 20- рочнїци Вуковaрскей жертви постaвенa вистaвa фотоґрaфийох

Жени – брaнїтельки у охрани оцовщини

Улогa брaнїтелькох у Отечественей войни

др Мирянa Семнич–Рутко

Округли стол 

Воєне дїйствовaнє



исновaня визнaчело 
21. октобрa 2011. року орґaнизуюци
Округли стол зоз тему „Улогa брaнї-
телькох у Отечественей войни”.
У сотруднїцтве зоз институтом зa друж-
твени виглєдовaня Иво Пилaр зоз Ву-
ковaру, Oкругли стол отримaни у сaли
Лaвослaвa Ружички и нa нїм учaство-
вaли госци институтa Иво Пилaр проф.
др сц. Йосип Юрчевич и проф. др сц.
Aнте Нaзор, держaвни тaйовнїк мр сц.
Зорaн Комaр зоз Министрествa фaмелиї
и медзиґенрaцийней солидaрносци, др
сц. Дрaжен Живич зоз институту Иво
Пилaр як и сaми учaшнїки Отечественей
войни: монaх Aнте Перкович, Верицa
Мaрунчек и Лaрисa Йaничев–  Стояно-
вич.
Сход отримaни под високим покрови-
тельством Министерствa фaмелиї, брa-
нїтельох и медзиґенерaцийней соли-
дaрносци РГ у Вуковaрско–сримскей
жупaниї и под покровительством городу
Вуковaру.
Здруженє ше, порушaне зоз видзвиго-
вaньом „брaнїтеля”, нaмaгa укaзaц яке
доприношенє жени–брaнїтельки у ох-
ранєбней войни. По терaз жени нє спмо-
нaни як учaшнїки войни, aнї зоз оружи-

йом, aнї без нього. Шицки госци Округ-
лого столa ше зложели у тим же женa
по терaз цaлком нє мaлa зaслужене и
припознaте место у охрaни суверенитету
РГ без огляду же єй зоз тим стaтусом
припaдли зaконски правa.
Мр сц. Зорaн Комaр у своїм виклaдaню
подцагнул же нa подручу городу Bуко-
вaру єст коло 400 реґистровaних брa-
нїтелькох, a нa подручу цaлей РГ коло
1500, a тиж тaк нaглaшел же женох
брaнїтелькох єст ище вше и же вше ве-
цей уходзa до Оружaних моцох РГ.

Пaноцец (фрa) Aнте Перкович хтори
под чaс войни бул директни учaшнїк
чежких збувaньох нa териториї городу,
у своїм виклaдaню нaглaшує же под
чaс войни „женa” булa мaц, виховaтель-
кa, хрaнїтелькa, болничaркa, женa, пa-
йтaшкa, шестрa, дзивкa и конєчно брa-
нїтелькa хторa плєцо попри плєцу зоз
брaнїтелями ношелa пушку. По шицких
злох у тих стрaшних моментох жени
ище мaли порозуменя и крaсни словa

потримовки и охрaбровaня зa шицких
котрим то требaло, a було вельо хлопох
хтори трaцели нaдию, моц, волю, сa-
модовирє, бо нїхто нє видзел виходу
зоз безнaдїйних обстaвинох. Женa му-
шелa буц нaймоцнєйшa и кед стрaцелa
блїзку, aбо нєзнaну особу коло себе.
Верицa Мaрунчек и Лaрисa Йaничев–
Стоянович винєсли свойо искуствия
зоз Отечественей войни и нaглaшели
же женa войовaлa 1991. року и єй войнa
ище нє зaконченa; вонa ше предлужує
бориц зоз пошлїдкaми войни попри шиц-
ких єй обовязкох як жени, мaцери и
виховaтельки.
Темa Округлого стола велїх погнaлa нa
роздумовaнє, a Здруженє достaло фа-
хово особи зоз хторимa предлужи сот-
руднїцтво и виглєдовaнє. О жени у
войни и по войни пририхтую ше нови
инфопрмaциї зa нaступни Округли стол.

Иренa Дюдяр 
(нa руски преложелa Верa Пaвлович)
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Bерицa Мaрунчек и Лaрисa Яничев– Стоянович

проф. др сц. Aнте Нaзор

мр. сц. Зорaн Комaр пaноцец Aнте Перкович

проф. др. мр. сц. Йосип Юрчевич



Прогрaмa тогорочного
ознaчовaня Дня здо-
гaдовaня на жертву

Вуковaрa 1991. року мaлa
нaзву „Шмели людзе”, a нa
сaм дзень Вуковaрскей Гол-
готи 18. новемберa 2011. року
зaпочaлa як и скорейших ро-
кох у круґу Вуковрaского об-
щого шпиталю. У крaткей
прогрaми 
Учaствовaлa клaпa Горвaт-
скей воєней морнaрици Св.
Юря, познaтa шпивaчкa Ґaби
Новaк и ґлумец Дaрко Милaс. 
Попри нєобчековaно вель-
кого числa грaждaнох зоз
цaлей Републики Горвaтскей,
хтори до Вуковaру сциговaли
цaлей ноци и цеком рaнa, на
шветочним сходу присуство-
вaли шицки политични, цер-

ковни и воєни еминентни осо-
би нa чолє зоз предсидaте-
льом РГ Ивом Йосиповичом,
предсидaтельом Горвaтского
Собору Луком Бебичом и
предсидaтельку Влaди Яд-
ронку Косор. Медзи числе-
нима церковнима предстa-
вителями, медзи иншимa, бул
и Осєцко дяковски нaдбискуп
Мaрин Срaкич вєдно зоз 16
другима горвaтскима биску-

пами, a святу Службу Божу
нa Мемориялним теметове
предводзел босaнски бискуп
Винко Пулїч. Делеґaциї чис-
лених воєних и стрaдaлацких
здруженьох и орґaнизaцийох
вицеклих зоз Отечественей
войни, предстaвителє городу
Вуковaру, Вуковaрско–срим-
скей жупaниї и других гор-
вaтских жупaнийох, предaс-
тaвителє вуковaрских при-

ятельских городох Дубров-
нику, Шибенику, Троґиру и
Синю, як и члени числених
политичних стрaнкох зоз
жеми и предстaвителє чис-
лених aкaдемских зборох
aкредитовaних у Републики
Горвaтскей попри велького
числа новинaрох зоз шицких
медийох тиж тaк були у ко-
лони длугокей дaскельо ки-
лометери. 
Колону здогaдовaня през
улїчки Вуковaру до пейц и
пол километри удaлєного Ме-
мориялного теметовa пред-
водзели припaднїки 204. ву-
ковaрскей бриґaди, a у ко-

лони ше того року перши рaз
ношели 144 зaстaви горвaт-
ских воєних формaцийох. Нa
Мемориялним теметове при
центрaлним пaмятнїку шиц-
ким жертвом у Отечественей
войни положени венци и зa-
пaлєни швички, a вец одслу-
женa шветочнa Службa
Божa. Молитву зa шицки по-
гинутих и нєстaтих у Отечес-
твеней войни модлєл нaдбис-
куп Мaрин Срaкич, a святу
Службу Божу предводзел
верхбосaнски нaдбискуп и
кaрдинaл Винко Пулїч. 
У своїм нaкозовaню кaрди-
нaл Вико Пулїч ище рaз нa-
глaшел чежину вуковaрскей
жертвей чийо хто знa хторе
по шоре препaтрaнє знїмкох
и сликох вше виволує боль
и слизи хтори нaс вше врa-
цaю єдинственей любови ґу
Горвaтскей и свойому нaро-
ду, a тотa любов мa глїбоки
и моцни коренї у рaнєтим бa-
рокним шерцу Вуковaрa хто-
ри зaслужує шветлєйшу судь-
бу по зaконченю мирней ре-
интеґрaциї и обнaвяня бу-
динкох зоз хторих млaди пре
безперспективносц помaли
зaш одходзa дaлєко од ро-
димого дому и горвaтского
Подунaвя.

Верa Пaвлович
Фото: Лидия Пaвлович

76/2011 Нова Думка

DRUŠTVO I POLITIKA – ДРУЖТВО И ПОЛИТИКA – СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА

Коло 50.000 люДзох у КолоНи 
зДогоДaвaНя Нa вуКовaр 1991.

З лїва на право: предсидателька Влади РГ Ядранка
Косор, предсидатель Републики Горватскей Иво 
Йосипович и городоначалнїк Вуковару Желько Сабо

На уходу до Мемориялного теметова вуковарски мажорет-
кинї розширели вельку заставу Републики Горватскей

Ознaченa 20 рочнїцa од страдaня Вуковaру 1991. року

Члени єдней зоз числених историйних горватских воєних
єдинкох у колони здогадованя
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Unedjelju 4. prosinca
održani su parlamentarni
izbori za zastupnika u

Hrvatski sabor. Po podacima
Državnoga izbornog povjeren-
stva, u deset izbornih jedinica
na teritoriju Republike Hrvatske
pravo glasa imalo je 3.841.272
građana, a odazvalo se
2.378.969 građana, što znači
da se na izbore nije odazvalo
čak 1.462.303 građana. U XI.
izbornoj jedinici glasala je hrvat-
ska dijaspora, a u XII. izbornoj
jedinici omogućeno je pravo za
izbor osam pripadnika autoh-
tonih nacionalnih manjina u Re-
publici Hrvatskoj. Tu također
spadaju ukrajinska i rusinska
nacionalna manjina, u sklopu
12-oročlane skupine koja ukup-
no broji 13.163 birača.U toj naj-
izraženijoj multietničkoj skupini
austrijske, bugarske, njemačke,
poljske, romske, rumunjske, ru-
sinske, ruske, turske, ukrajin-
ske, vlaške i židovske nacio-
nalne manjine, glasovalo je
4.635 birača odnosno 35,21%.
To je do sada bio najveći odaziv
birača u kojemu su pripadnici
romske nacionalne manjine
imali čak 14od 23 kandidata, a
među njima Veljko Kajtazios-
vojio je 863 glasa nakon čega
je izabran u Hrvatski sabor.
Tim činom postao je saborski
zastupnik 12 nacionalnih ma-
njina u našoj skupini. Sljedeći
po broju dobivenih glasova bili
su Željko Balog sa 839 glasova
i Nazif Memedi (ujedno pret-
hodni saborski zastupnik naše
skupine) sa 544 glasa. Nave-
dena tri kandidata osvojila su
zasebno više od 10% glasova,
dok je ostalih 20 kandidata bilo
ispod tog postotka ili je imalo
bitno manji broj glasova.
Pripadnici ukrajinske i rusinske
nacionalne manjine imali su 4
kandidata za Hrvatski sabor:
Slavko Burda (Ukrajinac, 60
glasova, 15. mjesto), Viktor Fi-
lima (Ukrajinac, 177 glasova,
8. mjesto), Zvonko Kostelnik
(Rusin, 132 glasa, 11. mjesto)
i Mijo Šajtoš (Rusin, 134 glasa,
10. mjesto). Kandidati su pred-
loženi na izbornu listu od strane

udruga, ali i političkih stranaka,
što do sada nije bio česti slučaj
kada su u pitanju ukrajinska i
rusinska nacionalna manjina.
To se i očekivalo s obzirom da
je odaziv birača najbrojnije rom-
ske nacionalne manjine u pret-
hodnim parlamentarnim izbo-
rima bio kontinuirano malen, i
za saborsko mjesto moglo se
optimistično parirati u sklopu
promocije među pripadnicima
brojčano pet puta manje uk-
rajinske ili rusinske nacionalne
manjine. Na prethodnim parla-
mentarnim izborima, gdje je
pripadnik romske nacionalne
manjine Nazif Memedi po prvi
puta osvojio više glasova od
kandidata svih drugih nacio-
nalnih manjina u 12-oročlanoj
skupini, očekivali su se u prvom
redu stranački kandidati koji će
u svojim programima djelovati
i tražiti potporu među svih 12
nacionalnih manjina u našoj iz-
bornoj skupini. S obzirom na
nesrazmjeran broj pripadnika
romske nacionalne manjine i
drugih manjina u našoj biračkoj
skupini, isti su kandidati vjerovali
da je stranačka kandidatura i
djelovanje prema svih 12 na-
cionalnih manjina optimalan
način da se poluči pobjednički
razultat. Naravno, kao i sklopu
svake predizoborne kampanje
takvi se postupci mogu dvos-
misleno interpretirati, a birači
su ti koji na kraju procijenjuju
utemeljenost takvih postupaka
i daju konačnu odluku.
U samom predizbornom i iz-
bornom procesu nije bilo većih
nepravilnosti kada je u pitanju

XII. izborna jedinica odnosno
naša 12-oročlana skupina. Ako
se izuzmu lobiranja koja u sebi
često nose i nemoralan karakter
(takozvana prljava izborna kam-
panjau kojoj se kandidat ne-
dostatkom vlastitog programa
pokušava nadograditi pred bi-
račima ocrnjujućijavnusliku ili
program svog najizglednijeg
političkog suparnika), najveće
primjedbe primjećene su kod
pripadnika romske nacionalne
manjine što također govori o
njihovoj povećanoj političkoj an-
gažiranosti na posljednjim par-
lamentarnim izborima. U konk-
retnom slučaju, zabilježena je
primjedba kandidata Željka Ba-
loga koji je tražio poništenje iz-
bornih rezultata na biračkim
mjestima u Sitnicama kod Mur-
skog Središća i u romskom na-
selju Kuršancu kod Čakovca.
Balog navodi da je imao dokaze
da se mještane kojima su
obećane kobasice i pivo u kom-
bijima dovozilo na biračka mj-
esta. Time je kaže izgubio naj-
manje 150 glasova i mjesto sa-
borskog zastupnika. Taj je pri-
govor odbijen od strane Držav-
nog izbornog povjerenstva Re-
publike Hrvatske 7. prosinca
2011 odnosno dan nakon što
je podneseno službeno izvješće
o rezultatima za izbor zastup-
nika u Hrvatski sabor.
Odbacivanjem izmjena takoz-
vanog manjinskog zakona u
srpnju 2011. godine, pripadnici
manjina i dalje će imati svoju
zasebnu izbornu jedinicu. Dak-
le, neće biti moguće dvostruko
glasanje, nego će svi pripadnici

manjina, kao i do sada, od-
lučivati hoće li glasati za svog
manjinskog ili takozvanog
građanskog predstavnika.Ova
odluka u različitim omjerima
pogađa svaku nacionalnu ma-
njinu pa tako i pripadnike uk-
rajinske i rusinske nacionalne
manjine koji se iz političkih, so-
cijalnih i drugih razloga sve ri-
jeđe odlučuju za glasovanje u
XII. izbornoj jedinici. Dodatna
predstavnička neusklađenost
vezana za našu 12-oročlanu
skupinujest broj pripadnika rom-
ske nacionalne manjine koji
višestruko nadmašuje sve os-
tale manjine i u konstantnom
je porastu. Uz tu činjenicu, pri-
padnici romske nacionalne ma-
njine imaju daleko veće i dru-
gačije probleme od pripadnika
ostalih 11 nacionalnih manjina
što dovodi do marginalzacije
njihovih problema. Saborski
kandidati iste skupine u svojim
javnim nastupima gotovo su
jednosložno podržali odijeljiva-
nje romske od ostalih 11 na-
cionalnih manjina na sljedećim
parlamentarnim izborima, nakon
čega bi u Hrvatskom saboru
sjedila dva zasebna kandida-
ta.Novi saborski zastupnik Ve-
ljko Kajtazi u svom mandatu
imat će posla na pretek kada
je u pitanju romska nacionalna
manjina, a ono najmanje što
može učiniti za svih ostalih 11
manjina je da pokrene pitanje
odijeljivanja romske nacionalne
manjine kada je u pitanju izbor
za saborskog zastupnika. U
suprutnom, Ukrajinci i Rusini
više neće imati svog zastupnika
u Hrvatskom saboru, niti će
imati šansu prilikom izbornog
natjecanja. Takva situacija će
biti evidentno neizbježna bez
obzira budu li kandidati pred-
loženi ispred svojih udruga ili
političkih stranaka, obraćali se
vlastitoj nacionalnoj manjini ili
svim manjinama u skupini. 

Čestitke našem 
novoizabranom saborskom
zastupniku Veljku Kajtaziju!

Sergej Burda

PaRLaMENTaRNI IZBORI 2011.



Днї од святого Миколaя
по Трокрaлї нaисце
нaйкрaсшa чaсц рокa,

як зa стaрших, тaк можебуц
ище вецей зa дзеци. Дaрунки
приноши святи Миколaй, a
нєодлугa ту и Вилїя – шпи-
вaнє, дорaз по Вилїї сцигує
Дїдо Мрaз; склaдaю ше дa-
рунок до дaрункa, a дзеци
ше дaрунком вше рaдовaли
як нєшкa тaк и у прешлосци,
рaдосци нєт концa. Ми стaр-
ши ше нa тот способ уж нє
можеме рaдовaц, aлє ше мо-
жеме у думкох врaциц нa
свойо дзецинство, нa чaси
кед зме ше вечaр пред швето
святого Миколaя нaмагaли
очухaц свойо чижми и ципели
же би ше aж блїщaли обче-
куюци ноцну нaщиву святого
Миколaя нaшому обисцу бо
зме ше намaгaли буц добри
през рок, a кед зме можебуц
дaкеди и нє були приклaд
послухносци того зме вечaра
цaлком зaбувaли нa тото
прешвечени же нaс Миколaй
нє зaобидзе и же нaм дaцо

принєше до чижмох. Ноц булa
длугокa и нaшо чекaнє швид-
ко прешло до сна хтори зa-
пaновaл нaд нaшима возбуд-
зенима дзецинскима глaвкa-
ми. Рaно кед бизме постa-
вaли, перше зме бежали зa-
кукнуц до облaкa чи у обуї
нєт пруцик, кромпля, лєбо
цибуля, бо тaке дaцо достa-
вaли нaисце нєдобри дзеци,
a знaли зме и сaми же ше
нaших нєдобротох нє дaй
Боже могол здогaднуц святи
Миколaй, окреме кед ше роз-
питaл при нaших родичох.
Кед зме пренaшли дaрунки,
рaдосци нє було концa.
Вилїя тиж тaк у чловекови
будзи приємни чувствa нa
прешли чaси и рaдосц кед
зме з торбичкaми ишли до
блїжей и дaльшей родзини,
до сушедох и пaйтaшох шпи-
вaц коляди и винчовaц им
Крaчун. Нє було лєгко ходзиц
пешо по жими и шнїгу з концa
нa конєц вaлaлa, aлє зме
тоту чежину нє чувствовaли
у понaгляню же бизме шиц-

ких пообиходзели и дaкого
нєнaроком зaбули. През вa-
лaл ше чули дзецински глaси,
винчовaнки и коляди тaк по-
весц пред кaждим облaком.
Окремнa чесц булa пойсц до
блїзких нинох и кумових хто-
ри нє лєм же поволaли нукa,
aлє мaли порихтaни векши и
богaтши дaрунки. У школи
ше по Вилїї по 4–5 днї роз-
прaвляло медзи пaйтaшaми
хто цо зaшпивaл. Пред сaми
Нови рок зме обчековaли
ище єдного дїдочкa з дaрун-
кaми. Бул то Дїдо Мрaз зa
чий приход зме aж и у школи
учели рецитовaц писньочки
же би ше чувствовaл цо при-
ємнєйше у нaс, бо и вон нaм
дaцо приношел.
Нaспрaвди, були то крaсни
чaси котри кaждому з нaс
оствaю у крaсним пaметaню.
Децембер дзецом приношел
вельо рaдосци, a мaцером
вельо роботи бо шицко тре-
бaло порихтaц, од дaрункох
и смaчних єдлох як цо кaпу-
щaнїшки, бобaльки и числени

фaйти дробних колaчох и ве-
льо того другого. 
Нєшкa у чaсу модерней тех-
нолоґиї и потрошaцкого мен-
тaлитету шицко тото нє мa
тaке знaченє як дaкеди, aлє
дзеци ше и терaз рaдую тим
збувaньом нa свой способ
єднaк як ше и ми теди рaдо-
вaли нa свой способ. Нєшкa
ше з aвтaми швидко пооби-
ходзи родзинa, нєт гурчaня
дзецинских глaсох под об-
лaкaми и шицко ше покончи
же би було чим скорей готове
же би ше дзеци могли врaциц
своїм компютерским бaвис-
ком хтори нa крaтку хвильку
претaргли и „зaмaрзли” пре
Вилїю.

Чaси ше меняю, a нaм остaвa
же бизме ше тому шицкому
рaдовaли тaк як знaме и мо-
жеме нє зaбувaюци свойо
дзецинство и рaдосц хтору
нaм приношели жимски шве-
тa.

Томислaв Рaц

Штредком октобрa ме-
шaцa грекокaтолїки
у нaшей держaви до-

стaли ище єдного пaноцa. Свя-
ту тaйну священствa 15. ок-
тобрa приял Руснaк мр Влa-
димир Симунович зоз Крижев-
цох. Пошвецел го у церкви
Святого Тройствa у Крижевцох
влaдика крижевского влaди-
чествa кир Николa Кекич нa
Святей Служби Божей у при-
сустве велького числa вирнїкох
и священїкох восточного и рим-
ского обряду. Вельке число
госцох було зоз Руского Ке-
рестурa и Мaкедониї aлє тиж
тaк и зоз Риєки, Пули, Микло-
шевцох и Петровцох.
Влaдимир Симунович нaрод-
зени 28. октобрa 1983. року у
Вербаше, од оцa пaноцa Ми-
хaйлa и мaцери Геленки нa-
родзеней Киш зоз Руского Ке-
рестурa. Основну школу и ґим-
нaзию зaкончел 2002. року у
Крижевцох пре оцову св. служ-
бу. Истого року у Риме уписaл

филозофско теолоґийни студиї
хтори зaкончел 2008. року. По-
тим уписaл постдимпломски
студиї восточного церковного
прaвa и того 2011. року мaґис-
тровaл. У юнию мешaцу оже-
нєл ше зоз Божaну Сирaчову
зоз Мaкедониї  хтору упознaл
под чaс студираня  теолоґиї
кед булa у нaщиви свойому
брaтови ,тиж тaк грекaктолїц-
кому богослову. Зa дяконa є

пошвецени 31. aвґустa того
року, a святу тaйну священствa
приял вєшенї.
Поволaнє ґу священству чув-
ствоaло ше помaлючки, ище
през штредню школу у хторей
го цикaвели теолоґия и фило-
зофия. Нa духовне поволaнє
млaдого чловекa влaдикa кир
Слaвомир Микловш реaґовaл
зоз посилaньом Влaдимирa Си-
муновичового до римскей се-

минaриї. Нa тот способ фaме-
лия Симунович достaлa тре-
цого руского пaноцa.
Новопошвецени пaноцец Влa-
димир Симунович служел уж
вецей Служби Божо у нaших
пaрохийох, у Петровцох, Мик-
лошевцох и Вуковaре з нaгоди
кирбaйох (пaрохиялних шве-
тох),  a служел и першу Святу
Службу Божу у Руским Керес-
туре одкaль цaгaю його фa-
мелиярни коренї.
Вирнїки Приморско–ґорaнскей
жупaниї зоз млaдим пaноцом
стретли ше перши рaз 26. но-
вембрa у црекви св. Себaс-
тиянa з нaгоди служеня святей
Служби Божей и пaнaхиди зa
жертви Голодомору у Укрaїни
1932.–33. року.
Цaлa нaшa ґрекокaтолїцкa и
ширшa зaєднїцa жaдa млaдому
рускому пaноцови «Многaя и
блaгaя лїт»!

Влaдимир Провчи
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IZ CRKVENOG ŽIVOTA - ЗОЗ цеРКОВнОгО ЖИВОТA - ІЗ цеРКОВнОгО ЖИТТЯ

ЖИМСКИ шВЕТA

СВЯТУ ТAЙНУ СВЯщЕНСТВA ПРИЯЛ РУСНAК

Паноцец Владимир Симунович у штредку пред иконостасом
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HОLODOmOR - гОЛОДОмОР

Усуботу, 26 листопада
2011 р., у День пам'яті
жертв Голодомору все

світове українство вшанову-
вало пам'ять жертв геноциду
українського народу - Голо-
домору 1932-33 р., найбільш
масового та найбільш жор-
стокого злочину тоталітар-
ного радянського режиму
проти України та україн-
ського народу. Сімдесят ві-
сім років тому, намагаючись
упокорити наш народ та
вбити його національний дух,
радянська влада брутально
знищила мільйони ні в чому
не винних українців та зав-
дала непоправної шкоди
його соціальним основам, ду-
ховній культурі та етнічній
самобутності.
У зв’язку з 78-ми рокови-
нами Голодомору 1932-33 рр.
СКУ закликає всю україн-
ську діаспору до глибокого
осмислення цих трагічних по-
дій та до проведення 26 лис-
топада 2011 р. скорботних
панахид, громадських траур-
них мітингів та інших пам’ят-
них заходів. СКУ також за-
кликає кожну українську
родину запалити в цей день

у вікні своєї будівлі поми-
нальну свічку та цим самим
приєднатися до загальнона-
ціональної акції світового
масштабу “Запали свічку
пам’яті”. “Щоб не допустити
відродження тоталітарних
режимів і повторення таких

жахливих подій, СКУ закли-
кає всі українські громади
світу продовжувати широку
просвітницьку діяльність та
активно сприяти визнанню
Голодомору геноцидом укра-
їнського народу на рівні дер-
жав свого проживання,” – за-
явив президент СКУ Евген
Чолій.
25 листопада ц.р. дипломати
Посольства України в Рес-

публіці Хорватія взяли
участь у відзначенні Дня
пам’яті жертв Голодомору в
Україні 1932-1933 років, яке
відбулося в м. Рієка спільно
з культурно-освітнім това-
риством русинів і українців
«Рушняк». На Вечорі пам’яті

до присутніх звернулися
представники Матиці Хор-
ватської м.Рієка, заступник
голови ЄКУ Славко Бурда,
хорватська письменниця Лю-
біца Коларіч-Думіч. З лек-
цією на тему «Історичний
контекст Голодомору в Ук-
раїні» виступив колишній По-
сол Республіки Хорватія в
Україні Джуро Відмарович.
Відбувся перегляд докумен-
тального кінофільму «Хлібна
гільйотина». В продовження
вшанування пам’яті загину-
лих у роки Голодомору на-
ступного дня, 26 листопада
ц.р., в ряді греко-католиць-
ких церков у Хорватії відбу-
лися поминальні служби.
У неділю, 4 грудня у греко-
католицькій церкві св. Ки-
рила і Мефодія у м.Загребі
відбулася служба та пана-
хида в пам’ять про жертв Го-
лодомору 1932-1933 рр. в
Україні. Службу провів отець
П. Рибчин, а до представни-
ків численної української гро-
мади звернувся зі словом
Посол України в Республіці
Хорватія Олександр Лев-
ченко, який згадав про тра-
гічні події Голодомору в Ук-
раїні 1932-1933 років, а
також про заходи Україн-
ської держави по вшану-
ванню пам’яті невинно за-
гиблих.
У Будапешті також пройшов
День пам’яті жертв Голодо-
мору. Захід влаштували Цен-

тральний орган національ-
ного самоврядування Угор-
щини (ДОСУУ), національне
самоврядування Ференцва-
роша (ІХ район Будапешта),
Товариство української куль-
тури в Угорщині (ТУКУ),
Центр української культури,
освіти й документації за під-
тримки Міжнародного інсти-
туту освіти, культури та
зв’язків з діаспорою Націо-
нального університету
«Львівська політехніка».
Учасники вшанування взяли
участь у Святій літургії, яку
відправив панотець Ласло
Пушкаш у греко-католиць-
кому храмі Св.Флоріана в
Буді. Службу Божу доповнив
спів солістів Закарпатського
народного хору, які підготу-
вали чудовий концерт-рек-
вієм.
Представники української
громади та українські дипло-
мати у Польщі у Варшаві та-
кож вшанували пам'ять
жертв Голодомору в Україні.
Відбулася панахида у пра-
вославному храмі та покла-
дення квітів до пам'ятника
жертвам Голодомору на
Вольському цвинтарі у Вар-
шаві, а також акція "Запали
свічку"."Тотальне винищення
мільйонів українських хлібо-
робів штучним голодом
стало свідомою терористич-
ною акцією політичної сис-
теми сталінізму", - зазначило
українське диппредставниц-
тво в спеціальному повідом-
лені для ЗМІ.
У суботу, в День пам'яті
жертв голодоморів, всі чо-
тири президенти України ра-
зом брали участь у пам'ятних
заходах. Віктор Янукович,
Леонід Кравчук, Леонід
Кучма та Віктор Ющенко
взяли участь у церемонії на
території Національного му-
зею "Меморіал пам'яті жертв
голодоморів" у Києві. Також
були присутні прем'єр Ми-
кола Азаров, голова Київ-
ської міської держадмініс-
трації Олександр Попов,
члени уряду, представники
дипломатичного корпусу та
громадськості.

Підготував Сергій Бурда

ДеНь пам'яті жертв голоДомору

Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор
Янукович на території Національного музею "Меморіал
пам'яті жертв голодоморів" у Києві

Українські священики відправили Службу Божу за всіх
жертв голодомору
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HОLODOmOR - гОЛОДОмОР

Шесте визнaчовaнє смутней роч-
нїци зa укрaїнски нaрод у Риєки
тирвaло двa днї нa двох локa-

цийох гоч плaн и змист обдумовaни рок
скорей у Укрaїни у Ужгородзе, дзе пре-
бувaл предсидaтель дружтвa «Рушняк»
Влaдимир Провчи.
Визнaчовaнє Голодомору збуло ше 25.
и 26. новембрa 2011. року у Риєцким
тетaру Филодрaмaтикa дзе зa вельке
число нaщивительох пририхтaне пре-
подaвaнє зоз прикaзовaньом потресного
филму зоз Укрaїни «Ґильотинa хлєбa».
О розмиру и историйних пошлїдкох Го-
лодомору хтори ше ище чувствую у ук-
рaїнским нaродзе.
У Риєки ше з тей нaгоди зявели еми-

нентни менa вязaни зa руски и укрaїн-
ски ентитет у РГ, у першим шоре його
екселенция aмбaсaдор Укрaїни у РГ
Олексaндaр Левченко, подпредсидa-
тель Европского конґресу Укрaїнцох
Слaвко Бурдa, перши aмбaсaдор Гор-
вaтскей у Укрaїни Дюрa Видмaрович и
велї други.
У церкви св. Себaстиянa у Риєки 26.
новембрa отримaнa грекокaтолїцкa свя-
тa Службa Божa зоз пaнaхиду зa шицки
умaрли жертви од глaду, a преценює

ше же их число медзи 6 и 10 милиони.
Святу Службу Божу предводзел ново-
положени пaноцец зоз Крижевцох Влa-
димир Симунович у присутносци фрa-
нєвцох зоз церкву Пречистей Дїви Мaриї
зоз Трсaту.
Метa кaждорочного  визнaчовaня Го-
лодомору осудзовaнє тaкого ґеноцид-
ного дїлa хторе новшa людскa история
нє зaписaлa по уровню його суровосци.

Влaдимир Провчи

Шести рaз у риєКи озНaчеНa рочНїцa 
голоДомору (1932–1933) у уКрaїНи

Салвко Бурда и предсидатель Дружтва Рушняк Владимир Провчи

Часц публики хтора зацикавено провадзела збуванє

Дюро Видмарович перши горватски
амбасадор у самостойней України



Скільки разів у своєму
житті ми бачили різні
ікони? Безліч. Окрім

того в нас, католиків візантій-
ського обряду, особливе став-
лення до ікон. Вже змалку ми
звикли бачити їх на наших іко-
ностасах, можливо, маємо якусь
старовинну ікону (спадок від
бабці) вдома, або бодай гарну
репродукцію якоїсь відомої іко-
ни у своєму молитовнику. 
       У час, коли Син Божий зно-
ву втілюється у наших серцях,
у час, коли ангел Божий прого-
лошує славу Божу на небі, а на
землі спасіння людей, пропоную
вам поглянути на ікону Різдва
Христового. Погляньте на ікону,
щоб вона поглянула на вас...
Ні-ні, це не простий незграбний
малюнок непросвічених людей
Середньовіччя! Це Слово Боже,
Священне Писання, написане
фарбами. Не відводьте відразу
погляд і ви побачите, як ікона
почне діяти. 

       У центрі, на тлі темної пе-
чери світиться немовля. Це не
сентиментальна історія народ-
ження малятка, це «зображення
приходу на світ Сонця правди,
яке просвітлює всю вселенну»
(Яків Креховецький). Ясла та
Ісусові пеленки нагадують нам
похорон та мерця в гробниці. І
це - не випадковість. Христос
приходить на цей світ, щоб сво-
єю смертю перемогти смерть і
гріх. Він не чинить це само-
вільно - у спасінні людини бере
участь ціла Пресвята Трійця. З
любові до людства, спасаючи
світ, Бог посилає свого Єдино-
родного Сина. Вгорі на іконі
зображено небесний півкруг,
звідки в печеру сходить у про-
менях (символ Святого Духа)
зірка, яку провіщав сотні років
тому Валаам: «Бачу його, та не
під теперішню пору; дивлюся
на нього, та не зблизька. Зійде
бо зірка з Якова, здійметься
берло з Ізраїля...» (Чис. 24, 17)

       На оксамитовому ложі,
одягнена в червоний плащ ле-
жить Матір Царя всесвіту –
Пресвята Богородиця. Її обличчя
відображає глибоку задуму, бо
ж у своєму серці вона зберігає
Божі тайни. Святий Йосип си-
дить здаля і підпирає рукою
підборіддя. Його мучить сумнів.
До нього у вигляді старого па-
стуха наблизився спокусник і
бентежить його. Однак Йосип
залишається вірним. 
Ангели оспівують цю незви-
чайну подію і схиляють голови
перед Божим Словом у людській
природі. Пастухи та мудреці
символізують всіх людей, всі
народи, які повірили у прихід
Христа на цей світ. Навіть віл
та осел впізнали свого Творця:
«Віл знає господаря свого, а
осел – ясла пана свого.» ( Іс.
1,3).
       Праворуч унизу видно жі-
нок, які купають новонародже-
ного Христа. Це – символ при-
родного народження, а також
прообраз хрещення. Ліворуч
над Йосипом росте дерево, яке
нагадує нам слова Ісаї, що Месія
буде «паростком із пня Єссея»,
тобто, що Христос буде нащад-

ком царя Давида. А також воно
пророкує майбутнє відкуплення
людства на дереві хреста.
       Отож, ікона Різдва Хрис-
тового вводить нас у свій ду-
ховний світ, промовляє до нас
своїми таємничими знаками і
розповідає історію спасіння.
Центром кожної  ікони є той,
хто стоїть перед нею, - моліль-
ник. Вона спонукає нас до ме-
дитації і духовного об’єднання
з Христом. В ці дні Церква кли-
че:

Вертепе, гарно прикрасися, бо

приходить Агничка, що носить

Христа.

Ясла, підійміть того, хто сло-

вом звільнив нас, землян, від не-

розумних учинків! Пастирі, на

сопілках приграваючи, свідчіть

предивне чудо!

а ви, мудреці перські, принесіть

Цареві золото, ладан і смирну,

бо появився Бог з Діви Матері.

Благословенних різдвяних
свят

і 
щасливого Нового року

бажають ВАМ 
сс. Василіянки
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IZ CRKVENOG ŽIVOTA - ЗОЗ цеРКОВнОгО ЖИВОТA - ІЗ цеРКОВнОгО ЖИТТЯ

«Слава на виСотах Богу й на землі мир 
людям його вподоБання!»
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нАшО ИКОнОСТАСИ  - нАшІ ІКОнОСТАСИ

Иконостас у Райовим Селу заду-
мани яґод остатнї у шлїду упоз-
наваня зоз иконостасами по на-

ших грекокатолїцких церквох заходного
Сриму и Славониї. Но так як цо у Єван-
гелиї писане, же остатнї будзе перши,
а перши остатнї (Мт 20,16), иконостас
зоз „Раю“ котри у нашим шлїду остатнї,
заправо перше уметнїцке остваренє у
погляду будованя иконостасох – пер-
венєц – иконописательки вуковарчанки
з Нового Саду панї Мариї Йозанов на-
родзеней Канюх. Панї Мария о котрей
уж раз було слова у нашим прилогу о
вуковарским иконостасу, а о єй умет-
нїцким опусу писане и у чишлє 29/2011.
Руского слова, проєктовала тот ико-
ностас у сотруднїцтве зоз о. Владими-
ром Маґочом, котри теди як и нєшка
управя зоз парохию Райово Село.
Цикаве же сама парохиялна споменїца
– хронїка – котра зачувана од самого
снованя парохиї, о иконостасу нє гутори
нїч. По словох о. Владимира Маґоча у
Райовим Селу скорей практично анї
нє було иконостасу. То було лєм єдно
скромне преградзенє зоз двома ико-
нами: Христа и пресв. Богородици ма-
льованих у технїки олєй на платну 50х30
цм, репродукциї без векшей уметнїцкей
вредносци. Наместо царских и диякон-
ских дзверкох були лєм плахти яґод
фиронґли. У олтаре була єдна надосц
зачарнєна слика св. Йозафата котрому
Раєвоселска церква пошвецена. 
У 2008. року зоз инициятиву о. Маґоча
приступело ше, у рамикох обнавяня и
ушорйованя церкви, глєданя лєпшого
ришеня за олтар. У сотруднїцтве зоз
панї Марию Йозанов вибудовани су-
часни иконостас древеней конструкциї
зоз писанима иконами на древе.
Иконостас робени як и векшина новших
иконостасох у греческим стилу будованя
лєм зоз єдним шором иконох. Беруци
до уваги же сама церквочка уска, су-
верени шор творя икони: Благовищенє

на царских дзверкох, Христос Цар,
Пресв. Богородица, св. Штефан и ар-
хангел Михайло на двох дияконских
дзверкох. Икона защитнїка церкви, як
и икона св. Миколая котри найчастейше
стоя на углох иконостасу у нашим слу-
чаю нє мали места. Прето у олтаре
над Пристолом стої икона священому-
ченїка Йозафата, патрона церкви и па-
рохиї. 
На иконох препознатлїви неовизантийни
стил иконописаня як и у Вуковаре. Ико-
ни виполнєни з цеплоту женскей ще-
точки, на нїх мож замерковац чувство
за деталї самого иконописателя и схоп-
носц у пропорцийох приказованя по-
добох.
У дачим перши, у дачим остатнї Райо-
воселски иконостас єдна красна заок-
ружена и церквочки адекватна умет-

нїцка цалосц авторки хотра малює як
сама за себе гуторела „з вельку дзеку“. 

мр сц. Владимир Седлак, паноцец
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Грекокaтолїцкa церквa св. Йозaфa-
тa у Рaйовим Селу визнaчує свойо
швето нa сaм дзень святого Йоз-

фaтa, 12. новембрa.
Шветочну Службу Божу нa Кирбaй слу-
жел пaноцец Влaдимир Мaґоч, вуко-
вaрски пaрох, хтори зaдлужени зa Рaйо-
во Село, a помогол му и церковне тор-

жество звелїчaл млaди пaноцец Влa-
димир Еделински, нови Беркaсовски и
Бикичански пaрох, зоз походзеньом з
Руского Керестурa. Службa Божа булa
шветочнa и шпивaнa, и нaщивело ю
коло трицец вирнїкох, медзи хторимa
було и красне число дзецох. По зaкон-
ченю Служби Божей пaноцове мaли

шветочни полудзенок у обисце рaйов-
ского дзвонaрa Леонa Джунї, a тиж так
нaщивели и обсце Звонкa Грубеньового,
предсидaтеля КУД Русинох и Укрaїнцох
„Цвелферия” у Рaйовим Селу

Звонко Грубеня

иКоНостас у райовим селу

У Рaйовим Селу шветочно преслaвени Кирбaй



Braćo i sestre u Isusu Kris-
tu! Ovih dana su oči uprte
prema mjestu Betlehemu,

najmanjem među kneževstvima
Judinim jer u njemu se rodio
vladar novog Izraela, naroda
Božjega (usp.  Mih 5,1). Dođos-
mo iz svojih stanova, iz svojih
obiteljskih kuća u svoju crkvu
da bi smo tu, u našem zajed-
ničkom,  duhovnom Betlehemu
bili nazočni rođenju djeteta čije
rođenje ljudima davno navijesti
prorok Izaija:“Djevica će začeti
i roditi sina i nadjenut će mu
ime Emanuel, što znači S nama
Bog!“   (Iz. 7, 14; Mt. 1, 23).
Tom našem emanuelu iz sveg
srca svoga, iz sve duše svoje
kličemo i pjevamo „Roždestvo
tvoje, Hriste bože naš…“On,
„Bog predvječni“, već na počet-
ku vjekova to je obećavao lju-
dima, jer On je uvijek ostao
Emanuel – S nama Bog. Čovje-
ka, sliku svoju na zemlji ljubi i
za njega će sve učiniti da ga
vrati u prvotno stanje milosti.
Svjesni te blagodati božje otvorit
ćemo mu ovih dana svoje srce
i slaviti ga i klanjati mu se i za-
hvaljivati mu što je tako na
vidljiv način htio biti među nama
grješnicima da bi nas ponovno
uzdigao na razinu djece Božje.
Nije se htio roditi u carskim pa-
lačama iako je On car nad ca-
revima i kralj nad kraljevima.
Za svoju carsku palaču izabrao
je špilju  na poljanama betle-
hemskim. Umjesto ugodne i
tople kolijevke htio je da bude
položen na slamu poput naj-
većeg siromaha, poput sluge.
Kakve li Božje poniznosti! On,
najuzvišeniji, Svevišnji, stvoritelj
svega, u jaslama!
Anđeoski korovi siđoše nad

Betlehem i zapjevaše Bogu
svome:„Slava Bogu na visina-
ma!“Radujte se narodi i veselite
se, jer novo doba sad počinje.
Anđeoska pjesma probudi pa-
stire koji brže bolje uzeše najlj-
epše janje , pođoše do obližnje
špilje i pokloniše se svome Pa-
stiru i Janjetu Božjem pokloniše
svoje izabrano janje. Ali vijest
o rođenju novoga Kralja u Bet-
lehemu proču se na daleki Istok.
Trojica umnika, mudraca zva-
nih, osedlaše svoje deve, uzeše
darove koji priliče Kralju i pohi-
taše vođeni neobičnom zvijez-
dom na nebu u Betlehem. I
nađoše novorođenoga Kralja,
duboko se njemu pokloniše i
svoje dare predadoše: zlato
kao Kralju, tamjan  kao Svećeni-
ku, smirnu kao Pomazaniku.
Marija i josip svu svoju sirotinju
na brzinu skupiše, uzeše dijete
Isusa i bježi iz Betlehema u
zemlju egipatsku, jer krvoločni
kralj židovski Herod ruku svoju
podiže htijući ubiti novoga Kra-
lja. No još nije došlo vrijeme
za žrtvu. Trebat će prema
Božjem promisli proći još tri-
desetak godina da bi taj isti
Isus rođen u Betlehemu, Ja-
ganjac Božji, dragovoljno pri-
hvatio žrtvu koju mu je nebeski
Otac radi nas i radi našega
spasenja. „Uistinu, Bog je tako
ljubio svijet da je dao svoga
Sina Jedinorođenca da nijedan
koji u njega vjeruje ne propad-
ne, nego da im aživot vječni.“
(Iv. 2, 16)Eto, u tome je sve! U
Božjoj ljubavi prema čovjeku. I
upravo to ovih božićnih dana
slavimo.
Međutim, svede li se naš Božić
na lijepe običaje, na bogatiji
stol, na okićenost naših stano-

va, kuća, ulica, trgova i trgovina,
na vanjsko blještavilo onda smo
sasma krivo shvatili poruku
Božića. Svi smo mi pozvani da
kao oni anđeli, pastiri i mudraci,
radosna srca pristupimo Isusu
kao što to čine bezazlena djeca,
jer On sam reče: „ako se ne
obratite i ne postanete kao dje-
ca, nećete ući u Kraljevstvo
nebesko“ (Mt. 18, 3). O ob-
raćenju je, dakle, riječ. Obratiti
se znači promijeniti svoj grješni
način života, ropsku vezanost
za ovozemaljske stvari kao da
Boga nema. Naši svakidašnji
razgovori  često se svode samo
na dnevnu politiku, na poskup-
ljenja, na klimu, na kritiziranje
svojih bližnjih i na druge, često
ovozemaljske stvari. A s tim u
vezi Isus reče: „Nemojte zabri-
nuto govoriti: 'Što ćemo jesti?
Ili Što ćemo piti? Ili U što ćemo
se obući? ' Ta sve to i pogani
ištu. Zna Otac vaš nebeski da
vam je sve to potrebno. Tražite
stoga najprije Kraljevstvo ne-
besko i pravednost njegovu, a
sve ostalo nadodat će vam se“
(Mt 6, 31-33).Dakle , nama
kršćanima na prvom mjestu u
životu mora biti molitva bilo
osobna, bilo zajednička u obi-
telji, nedjeljom i blagdanom poći
u svoju grkokatoličku crkvu i u
zajedništvu s ostalim župljanima
po svom obredu boga slaviti,
povremeno ili kad to traži savj-
est pristupiti Isusu i kroz svetu
tajnu ispovjedi od njega op-
roštenje grijeha zamoliti, u bo-
lesti svećenika pozvati da moli
za ozdravljenje, štititi i zalagati
se za život čovjeka od njegova
začeća, bližnjemu od srca op-
rostiti i od njega oproštenje
tražiti, u životu samo istinu go-

voriti i za istinu svjedočiti, ne
popustiti napasti, tuđe prisvojiti,
držati do svoga osobnog do-
stojanstva i do svoje časti, ali
isto tak i do dostojanstva i časti
svakoga čovjeka: muškarca i
žene. „To čini i živjet ćeš!“ (Lk
10, 289- kaže Isus. Zašto sebi
ne bismo omogućili  jedan novi,
kvalitetniji život, zašto ne bismo
bili sretniji i radosniji u životu?
Sve nam je od Boga  ponuđeno,
sve nam je dano „kao na dlanu“,
no taj nezasluženi dar treba
uzeti. U tome je, draga  moja
braćo i sestre u Kristu, sva fi-
lozofija našega života. Ali Isus
poduku obično završavao ri-
ječima:“Tko ima uši da čuje,
neka čuje!“ (Mk 4,9). Moleći
Isusa Krista, jedinorođenoga
Sina božjega, za nas u Betle-
hemu rođena, da nam svima u
ovoj godini velikoga jubileja,
proslave 400. obljetnice crkve-
nog zajedništva s Rimskom
Stolicom, otvori uši da čujemo
njegovu Radosnu vijest. Neka
nam svima otvori oči da ga
gledamo licem u lice i tako i mi
postanemo lice Božje, da nam
svima otvori srce kako bismo
imali srce za njega i za svakoga
čovjeka, želim sa svima vama
podijeliti radost Božića. Neka
naše srce bude kolijevka ma-
loga Isusa, Božića našega!
Amin.
Božić, 2011. 
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BOŽIĆNa POSLaNICa KRIŽEVaČKOG
VLaDIKE NIKOLE KEKIĆa

Slava vo višnih Bogu i na zemlji mir! DneS vaS primlajet vitlejem SjeDjaščago priSno S
otcem. DanaS angeli mlaDenca rožDenago Blagoljepno SlavoSlovjat: Slava vo višnih Bogu

i na zemli mir vo čelovjecjeh Blagovolenije!

Slava Bogu na viSini i na zemlji mir! DanaS Betlehem prima onoga koji uvijek SjeDi S ocem.
DanaS anđeli rođeno Djetešce kao Boga Slave kličući:Slava Bogu na viSinama i na zemlji

mir ljuDima DoBre volje!

* * * * * *
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NOVE KNjIGE – нОВИ КнїЖКИ

Зоз друку вишла ище
єдна кнїжка хторей ви-
даватель Союз Руси-

нох и Українцох Републики
Горватскей. То сликовнїца
авторки Агнетки Костелник
Балатинац з Осиєку и ноши
назву “Їжик Мижик”. У нєй
ше находза єденац писньоч-
ки за дзеци. Попод кажду
писньочку през цали бок ци-
кави илустрациї хтори нама-
льовала Бранкица Батакович
з Миклошевцох. Сликовнїца
ма двацец седем боки и ище
три празни за гевтих шмелих
хтори ше сцу сами опробовац
у технїкох писаня або рисо-

ваня. Найзаступенша тема
писньочкох одноши ше на
животиньски швет хтори ма-
лим дзецом барз блїзки и ин-
тересантни. Ту пренайдземе
дримацу мачичку, медвед-
зика Меду, видуману ґовлю
и славного Їжика Мижика.
Тиж так читаюци можеме ви-
дзиц яки то бачи зоз Амери-
ки, вец писньочки о мацери,
Вилїї, валалских жимских ра-
досцох, першей любови...
Насправди треба похвалїц
тоту кнїжку и подзековац
шицким хтори участвовали
у тим же би тот проєкт бул
реализовани. Велька то буд-

зе радосц тим наймладшим
хторим то будзе перша кнїж-
ка у рукох, а и гевтим стар-
шим док ше можебуц буду
здогадовац свойого дзецин-
ства и подобних кнїжкох на
нємацеринским язику.
Редакторка кнїжки профе-
сорка Вера Павлович. Дру-
кованє помогнул Совит за
национални меншини Репуб-
лики Горватскей. 
Кед же сце ище нє набавели
тоту кнїжку вшелїяк ю на-
бавце и читайце своїм най-
мадшим. 

Любица Гаргай

ЇЖИК МИЖИК

Тей єшенї миклошевски
учитель и хронїчар
Дюра Лїкар видал осму

кнїжку под назву „Колїше ше
жито класате–ґаздованє мик-
лошевских Руснацох“. Автор
у уводним слове назначел
же тота кнїжка написана на-
сапредз на дарунок вредним
миклошевским парастом з
цильом же би їх робота и ус-
пихи були овиковичени и же
би остала на памятку наиход-
зацим ґенерацийом.
През єденац поглавя чита-
тель ше годзен упознац зоз
велїма податками о Микло-
шевцох и їх жителями през
длугоки 160–рочни период.
Автор документовано навод-

зи дзе 70. и 80. роки преш-
лого сторочя були за Микло-
шевчаньох найуспишнєйши
кед зме у тим нашим валалє
у польопривредней и стат-
карскей продукциї мали дас-
келїх рекордерох аж и на
союзним уровню. Праве тоти
позарядово успихи допринєс-
ли розвою животного стан-
дарда.
О кнїжки у рецензиї дипл.
инґ. Звонимир Ерделї медзи
иншим наглашел:
–Мнє ше окреме пачи наслов
кнїжки „Колїше ше жито кла-
сате“, хтори найлєпше гутори
яке було ґаздованє Руснацох
од приселєня пред 160 ро-
ками. Пришли пре тото жито,
пре хлєб насушни, пре еґзис-
тенцию. После велїх рокох
тото жито постало класате,
значи постало богатство.
Таке класате дало моцни за-
родок, хтори виключкал и за
160 роки од Миклошевцох
створел валал почитовани у
предходней держави, а и те-
раз як валал достаточних и
вредних людзох, людзох хто-
ри ценєли и почитовали
свойо, алє тиж так и шицких
гевтих зоз хторима жили.
Тота назва кнїжки ме асоци-
рала на шведски филм о Рус-

нацох, хтори ше волал „Народ
хторому нє требаю героє“–
значи цали народ герой. Так
и тото класате жито уствари
метафора за Миклошевча-
ньох. 
Схопно комбинуюци и преп-
лєтаюци богату доступну му
документацию зоз здогадо-
ванями велїх Миклошевча-
ньох з хторима мал нагоду
бешедовац и як длугорочни
дописователь „Руского слова“
та и на основи власних при-
значкох и паметаня зоз
свойого богатого живота у
хторим шведочел, так по-
весц, половки описаного пе-
риоду, Дюра Лїкар нєжадаю-
ци давац историйни оцени
(тото очиглядно зохабел фа-
ховцом) указал як нашо люд-
зе од худобних наднїчарох
зґаздовали красни маєтки,
постали почитовани як вред-
ни, схопни и поштени людзе,
а Миклошевци синоним ус-
пишного и богатого валалу.
После траґичних збуваньох
у Оцовщинскей войни и не-
ґативних процесох през хтори
преходзи векшина валалох
у Горватскей, Миклошевци
ище нє врацели славу з най-
лєпших часох, алє ше треба
наздавац же нашо вредни

людзе враца ю им у нових
дружтвених обставинох.
Кнїжка „Колїше ше жито кла-
сате“ останє памятнїк шицким
спомнутим и нєспомнутим
миклошевским Руснацом, а
будуцим ґенерацийом нє лєм
здогаднїк на їх предкох, алє
и драгоказ як любиц и зачу-
вац свойо почитуюци цудзе,
остац свой на своїм и у чим
тайна обставаня и виталнос-
ци малого руского острова
„стред бурного океана“.

Ксения Лїкар

ПРЕД НАМИ ИЩЕ ЄДНА КНЇЖКА

Дюра Лїкар, автор кнїжки на
єй промоциї у Новим Садзе
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Єдна ґаздиня з валалу була по
якейшик роботи у варошу. Кед
преходзела коло єдного дутяну 

хтошка скричал: „Марйо!“, а понеже ше
вона праве так волала вец ше махи-
нално обрацела. Медзитим, по мену ю
нє поволовал нїхто од єй познатих осо-
бох, алє єден папаґай з авзлоґу тарґо-
вини! Тот папаґай по цали Божи дзень
кричал на преходнїкох койдзеяки мена,
лаца и подобне, а кед ше дахто обра-
цал у напяму гласа,  папаґай ше наглас
шмеял пре ище єдну його спреводзку.
Медзитим, нашей ґаздинї Марї барз ше
попачело же ю дахто вола по мену, та
на концу купела того папаґая-вешеляка
у клїтки и привлєкла го дому. Змесцела
го до дньовней хижи, коло облака
котри патрел на двор. Медзитим, па-
паґайови уж после дасельо днї було до-
пито на валалє, понеже ше у городзе
каждодньово припатрал на вельке
число людзох котри одходзели на ро-
боту, або ше лєм шпацирали по улїчки,
а ту на валалє могол видзиц лєм ґаз-
диню, котра вше мала вельо роботи и
нєпреривно понагляла, а за папаґая и
нє мала вельо шлєбодного часу.
И вец папаґай здумал як ше кельо-те-
льо забави! Кед попод облак на дворе
преходзела даяка польска миша вон

би замявкал, а миша би вец злєкнуто
сцекла, кед по дворе преходзели кур-
чата вон би скричал „Иш!“ а вони би
ше, думаюци же то на нїх кричи ґаз-
диня, розбежали на шицки боки... Па-
паґай би ше на концу шмеял од уха по
ухо после ище єдней успишней спре-
водзки!
Баюсати Мико, кандур котри вше бул
озбильни и нїґда ше нє шмеял, тиж бул
жертва папаґайових „нєсланих“ фран-
тох и чувствовал ше барз повредзено.
Мико ше самопреглашел за краля
улїчки и доокола бешедовал же ше нї-
кого и нїчого нє бої, а вец „дал петом
витра“ и випендрал ше на верх першого
древа после лєм єдного папаґайово
„Гав!“. Пре тото „нєщесце“ бул му на-
грижени угляд у улїчки и прето папаґая
преґлашел за „нєприятеля число 1“ и
одлучел ше му ошвециц. Нє мушел
длуго чекац. Єдного дня, док ше папа-
ґай през отворени облак припатрал на
двор и глєдал нову жертву за свойо
франти, ґаздїньова дзивочка пришла
очисциц папаґайову клїтку и доляц
води. Медзитим, на концу цалей тей
роботи була нєосторожна и забула оз-
нова заврец дзверка клїтки. Шицко
тото провадзел кандур Мико котри по-
сле одходу ґаздиньовей дзивочки

схопно прескочел отворени облак и ус-
кочел до дньовней хижи! Док зацаговал
свою лабку до папаґайовей клїтки
перши раз ше у живоце нашмеял.

ПОУКА: Хто ше остатнї шмеє – 
найсладше ше шмеє!

Ганча Папандриш Гаргаї

ВЕСЕЛИ ПАПАҐАЙ И НАХМУРЕНИ КАНДУР

Уобисцу вредного ґазди
барз добре зродзело
жито, овес, кукурица

и други селянски продукти.
На концу лєдво пренайдзене
место у обисце же би ше
шицко на час и у цалосци
змесцело. Богату жатву, мед-
зитим, напахали миши и па-
тканї зоз сушедства и без
страху ше приключели у „гос-
ценю“ з домашнїма мишами
и патканями, насампредз
прето же ґаздов пес и мачка
уж були стари и тлусти, без
дзеки за гоч яку „акцию“.
Же би од чкодлївцох зачувал
плоди зоз поля, ґазда пошол
до городу и накуповал векше
число мишолапачкох! То
престрашело домашнї миши,

котри вецей нє були бизовни
у власним доме, та прето по-
чали ходзиц и поносовац ше
доокола. 

– Бидни ми, од тераз будземе
мушиц буц барз осторожни,
же бизме случайно нє на-
страдали! – попоносовала ше
найменша миша куром на
дворе. Медзитим, куром нє
було барз бриґа за мишово
проблеми и почежкосци и во-
обще ше нє солидовали.

– Ми, кури, нє сцеме ше ми-
шац до одношеньох ґазди
обисца и вас, мишох! – гва-
рела найстарша кура у мено
шицких курох.
Таке справованє курох барз

розчаровало мишу. Потим по-
шла до хлїва же би голєм
там достала потримовку.
Алє...

– Ми, крави, яловки и буяци,
у одличних одношеньох зоз
ґаздом обисца котри нас нєп-
реривно карми, чеше и ви-
чисцує спод нас, та нам во-
обще нє ясна тота ваша нїби
загроженосц! Видзи ше ми
же проблем у вас, мишох! –
гварела яловка. 
Пошла миша и до кармику,
алє и тамтейше праше по-
добнє думало як и яловка!
После таких анї кус солидар-
но/дипломатских одвитох
миша ше потулєно врацела
до своєй дзири. Медзитим,

ґазда обисца ше нєсподзи-
вано похорел та ґаздиня за
початок „спораєла“ два кури,
нїби же би уварела юшку од
котрей и мертви ставаю! На-
жаль, юшка нє барз помогла
и ґазда нєодлуга умар! За
пририхтованє велького обеду
медзи першима „надрапали“
и праше и яловка! И так, на
концу нїби загрожени миши
остали живи и здрави, а нїби
бизовни кури, яловка и праше
нєплановано скончали!

ПОУКА: Нє скончи гевтот
котри одредзени за скон-
чиц, алє гевтот котрому

судзене!

Ганча Папандриш Гаргаї

МИшИ, КУРИ, ПРАшЕ И ЯЛОВКА

w БАСНИ ЗА МЛАДЕЖ И ОДРОСНУТИХ 
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вечари русКей и уКраїНсКей литератури

На дзень виберанкох,
внєдзелю, 04.12.2011.
року, зоз початком на

18 годзин, у малей сали ри-
єцкей Филодраматики швар-
ти рок за шором отримани
Вечари русинскей и україн-
скей литератури. 
Того року тема вечера була
«Тарас Шевченко и його дї-
ялносц як маляра». Госц ве-
чара було Дружтво за укра-
їнску културу зоз Загребу и
Алекса Павлешин. Його 40 -
минутове викладанє облапе-
ло биоґрафию Тараса Шев-

ченка, дїялносц як маляра и
технїки хтори хасновал у сво-
їм виражованю уметносци,
збуваня, подиї, особи и умет-
нїки хтори го инспировали
як и приказ його вельочис-
лених малюнкох, ґрафикох
и бакрорезох.

Новосц того року то
преширена музична часц ма-
нифестациї зоз госцованьом
дружтвох зоз хторима Калїна
длугши час зазначує успишне
сотруднїцтво: шпивацка ґрупа
Словенка, Матици словацкей
и з Аленом Поличом зоз Риє-

ки, а домашнї – ансамбл Ка-
лїна – знова нєсподзивал
публику зоз новима, моцнима
писнями, хтори освоєли при-
сутну публику.
Назва Вечари рускей и ук-
раїнскей литератури прерас-
таю, зоз правом, до Вечарох
рускей и українскей култури!
Дзеведзешат минутова про-
грама з боку публики прила-
пена зоз одушевийом, а мала
сала Филодраматики того ве-
чара була премала за заин-

тересованих хтори ю попол-
нєли до остатнього места, а
єдна часц публики провад-
зела програму на стояцо. Ве-
лепосланїк України Олек-
сандр Левченко зоз Загребу
послал свою винчованку и
поздрави шицким учашнїком
манифестациї и свойо жада-
ня за дальши успишни розвой
того малого дружтва зоз Риє-
ки!

Славица Дудаш

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

Члени Дружтва „Калїна“ пред свою публику

Предсидателька Дружтва Славица Дудаш представя
збуванє

Алекса Павлешин толкує проєкциї шевченкових
подобових роботох



Всоботу, 03. децембра, дзень ско-
рей виберанкох за Собор РГ, у
Осиєку у ткв. „Шечеранским

доме“, отримани 7. „Дравски габи“,
стретнуце хорох и шпивацких ґрупох
Руснацох РГ, а котри члени Союзу Ру-
синох и Українцох РГ.
Перши раз того року на „Дравских

габох“ наступело и Дружтво „Руснак“
зоз Петровцох котре нє член Союзу
Русинох и Українцох, алє Шветового
Конґресу Русинох, Руснацох, Лемкох.
Манифестация ревиялного характеру
та кажде дружтво указує гевто най-
лєпше цо научело. Розтерховани од
треми же як их оценї фахови жири, з

ошмихом шпиваю научене,
а добре розположенє па-
трачох и моцне кляпканє
ґаранция же одшпиване
було на уровню.

По привитних словох пред-
сидательки КУД
Руснацох Осиєк
Дубравки Рашля-
нин, присутних при-
витал и городона-
чалнїк Осиєку Кре-
шимир Бубало, на-
глашуюци мултикул-
туралносц городу и
отворене шерцо
шицких национал-
них меншинох єд-
них спрам других
як и самого век-
шинского народу.
Медзи иншим, по-
хвалєл добре сот-
руднїцтво Друж-
тва зоз городски-

ма структурами и пожадал
же би богатство рускей кул-
тури було ище длуги роки
уткане до кревоцеку городу
Осиєку.
Манифестацию отворело до-
машнє дружтво зоз традицийну при-
витну писню свойому городу „Мой
Осиєк“ цо источашнє и єдина шпиванка
котра ше шпива по горватски на тей

манифестациї. Предлу-
жели зоз хлопску шпи-
вацку ґрупу и шпиванку
„Ей, дзивчата“, а вец ви-
ведли два нови шпи-
ванки котри под руко-
водзеньом Ани Бучко
увежбали праве за тоту
нагоду – „Чарна горо“ и
„А дзе идзеш Геленко“.
Провадзел их тамбуро-
ви оркестер под руко-
водзеньом Рудолфа Ер-
ґотича.
Числено мале алє ком-
пактне дружтво „Цвел-
ферия“ зоз Райового
Села источашнє и шпи-

ваю
и граю, та зоз своїм виртуозним вивод-
зеньом єдней од найатрактивнєйших
шпиванкох за публику „Дай нам Боже
добри час“, виволали спонтане ритмичне
кляпканє у сали.

КУД Руснацох ма добре сотруднїцтво

DRAmSKI VALOVI - ДРАВСКИ гАБИ 

КУД „Осиф Костелник“ Вуковар

Матица Словацка Осиєк

Женска жридлова ґрупа 

„КУД-а„Яким Ґовля“ Миклошевци

КД Руснацох Цвелферия Райово Село

КУД Руснацох Осиєк
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w 7. „ДРАвСкИ гАБИ“ – СТРЕТНУцЕ ХОРОХ И шпИвАцкИХ ґРУпОХ РУСНАцОХ гОРвАТСкЕй

ДаруНоК гороДу, раДосц русНацом
з НагоДи ДНя гороДу осиєКу, КуД русНацох

осиєК уж сеДми раз орґаНизує маНифестацию
„ДравсКи габи“, стретНуце хорох и ШпивацКих

ґрупох русНацох.
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DRAmSKI VALOVI - ДРАВСКИ гАБИ 

зоз
Матицу Словацку зоз Осиєку и вше су
мили госци на „Дравских габох“. По-
добносц їх шпиванкох зоз рускима шпи-
ванками ище баржей вяже тоти два
дружтва та дзекеди Руснаци зашпиваю
вєдно зоз Словацами исту шпиванку
лєм єдни по руски, а други по словацки
алє мелодия иста.
Потим ше шоровали нашо дружтва зоз

Вуковару, Миклошевцох, Винковцох и
Петровцох. КУД „Осиф Костелник“ зоз

Вуковару под дириґентску

палїчку Агнети Тимко одшпи-
вали прекрасни шпиванки
„Премили краю мой“, „Швиц
ти мой мешачку“ и „Ой под
мостом“ а КД Руснацох и
Українцох зоз Винковцох
„Мила моя дзе ши була вче-
ра“, „Пред нашима дзверми“
и „Ша ми тадзи преходзе-
ли“. Руководитель Зоран
Циковац, а провадзел их
власни оркестер.
Женска жридлова ґрупа
КУД-а „Яким Ґовля“ зоз
Миклошевцох свой сцен-
ски наступ вше прикраши
зоз кратку хореоґрафию

хтора складно провадзи
шпиванє, та патрачом тим инте-
ресантнєйши їх наступ. Награда,
ритмичне кляпканє патрачох, а
часто и заєднїцке шпиванє пуб-
лики и Дружтва. Того року од-
шивали „Мили мой мужочку“ и
„Ей, як себе зашпивам“. Каждого
року Осєчаньом и їх госцом по-
дарую и єдну крачунску шпиван-

ку, а так було и того року.
Зоз коляду „Цо за радосц“
здогадли присутних на
приблїжованє Крачуна и
як то дакеди було кед ше
колядовало по наших мес-
тох. 
Дружтво „Руснак“ зоз Пет-
ровцох представело ше
зоз шпиванками „Нє пий
коню воду“ и „Явор, явор“,
а фахови руководитель-
ки Дружтва Ана Бучко и
Наталия Гнатко.
Уж други рок за шором
на „Дравски габи“ при-
ходзи и РКУД „др Гав-
риїл Костельник“ зоз
Кули зоз Войводини кот-

ри под фаховим руководзеньом
Еуфемиї Планкош одшпивали
шпиванки „Чийо то дзивчатко“, „А

на полю три тополї“ и „Вежнї зайду
и я зайду“. Конферансу водзели
Ива Мудри и Мария Ґреґич.
У другей часци манифестациї от-
римане стретнуце котре ма за за-
дачу предлужиц пестованє рускей
шпиванки и прешириц приятельства
медзи Руснацами зоз рижних крайох
Горватскей, же би ше и на тот спо-
соб очувало културни скарб. 
Попри смачней вечери и добрих гу-
дацох котри ше зменьовали на бини,
вецей як 200 госцох и патрачох,
медзи котрима були и член Совиту
за национални меншини РГ Звонко

Кос-
телник, Представителька рускей на-
ционалней меншини Осєцко –барань-
скей жупаниї Агнетка Балатинац, як и
священїк грекокатолїцкей парохиї зоз
Осиєку о. Любомир Стурко, у добрим
розположеню вихасновали час котри
мали на розполаганю у „Шечеранским
доме“ по остатню секунду.
Манифестация „Дравски габи“ отримує
ше зоз финансийну потримовку Совиту
за национални меншини РГ и городу
Осиєку, а у орґанизациї КУД Руснацох
Осиєк. 

Агнетка Балатинац
Фото: А.Балатинац

  

   

  

Друженє и забава

Предсидателька КУД РуснацохОсиєк Дубравка Рашлянин и городо-началнїк Осиєку Крешимир Бубало

КД Руснацох и Українцох Винковци
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Дружтво „Руснак“  Петровци

Конферансу водзели Мария Ґреґич и Ива Мудри

РКУД „др.Гавриїл Костельник“ Кула



ДЗенЬ РУСнАцОХ У ЗАҐРеБе
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w РУСНАцИ У ЗАґРЕБЕ пРЕЗ пИСНю И ТАНєц ОБНОвЕЛИ пРИяТЕЛЬСТвА И ЗДОБУЛИ НОвИ

Янко Чордаш и Ириней Мудри Квартет КУД „Яким Ґовля“

Розтанцовани госци на балуКУД „Яким Ґовля“ 

кУЛТУРНО-ЗАБАвНИ вЕЧАР И ДЗЕНЬ РУСНАцОХ У ЗАґРЕБЕ
представитель рускей националней меншини городу Заґребу предлужел зоз започату роботу, а други мандат котри

му Руснаци городу Заґребу зверели на виберанкох, дава му подстрек же би ше ище вецей закладал за Руснацох.

УЗаґребе, 19. новембра
2011. Року, у орґани-
зациї Представителя

рускей националней менши-
ни городу Заґребу, мр.сц.
Иринея Мудрого, у ресторану
„Казабланка“ отримани Кул-
турни вечар Руснацох – бал
и Дзень Руснацох Републики
Горватскей.
Як наглашел у своїм привит-
ним слове, мр сц. Ириней
Мудри, вжал себе за задаток
позберац цо вецей Руснацох
котри жию на подрчю городу
Заґребу и з єдного боку их
поинформовац о Уставних
правох котри маю як при-
паднїки националней менши-
ни, а з другого оможлївиц
им же би ше стретли и упоз-
нали медзи собу. 
Дзепоєдни з нїх уж покус по-

забували свой мацерински
язик, ридко можу чуц руски
шпиванки, а затанцовац ище
ридше. Прето таки стретнуца
за нїх барз значни. 
Руски шпиванки и танци пре-
зентовало КУД „Яким Ґовля“
зоз Миклошевцох, а госцох
на културним вечару забавял
оркестер Янка Чордаша.
Медзи госцами котри мали
нагоду упознац часц рускей
култури були и визначни осо-
би зоз дружтвено -
политичного живота Заґребу,
медзи котрима бул Желько
Занинович, водитель оддзе-
лєня за национални меншини
Городу Заґребу, як и пред-
сидателє Радох мадярскей,
македонскей и бошняцкей
националней меншини Горо-
ду Заґребу. Спред руских по-

литичних институцийох були:
заменїк предсидателя Ради
рускей националней менши-
ни ВСЖ Борис Бучко, та
представнїца Руснацох Осєц-
ко – бараньскей жупаниї Аг-
нетка Балатинац, як и член
Совиту за национални мен-
шини влади РГ Звонко Кос-
телник, а спред културних
предсидатель КУД „Яким
Ґовля“ зоз Миклошевцох, Ми-
рослав Гайдук, представнїца
дружтва Руснак зоз Петров-
цох, Наталия Гнатко и пред-
ставнїк Дружтва за українску
културу зоз Заґребу, Алекса
Павлешин.
На културним вечаре була
промовирана и кнїжка доає-
на нашей музичней творчос-
ци Янка Чордаша, „Крачун-
ски и руски шпиванки“, а ви-

даватель праве Представи-
тель рускей националней
меншини Городу Заґребу.
У добрим розположеню и
коло богато порихтаного сто-
ла зоз єдзеньом и пицом, по-
дий за танєц бул нєпреривно
полни, а гудаци старших на-
щивительох здогадовали на
писнї з їх дзецинства, док
младшим указовали дражки
по котрих най би ходзели.
В.д. тайомнїк Союзу Русинох
и Українцох Звонко Костел-
ник з тей нагоди зоз собу
принєсол и найновше число
Новей думки, як и даскельо
прикладнїки сликовнїци Аг-
нетки Балатинац, та ше на
тот способ присутни мали
нагоду упознац и зоз вида-
вательну дїялносцу Союзу. 

Агнетка Балатинац
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STARI ZANATI – СТAРИ РемеСЛA

w СТaРИ РЕМЕСЛa 

кОвaЛє

Змодернизацию и з тех-
нолоґийним способом
живота людзе ше нa-

мaгaю у цо крaтшим чaше
вицaгнуц цо векши хaсен зоз
шицкого, а зоз цо меншим
уклaдaньом пенєжу. З тaку
тенденцию трaци ше смисел
стaрих ремеселнїкох бо ше
їх продукти вирaбяли длужей
и були прецизнєйши, ручно
продуковaни, a нє фaбрични,
серийски, вельочислени. Ре-
меселнїки були уметнїки
свойого чaсу и простору тaк
же кaждa їх роботa мaлa
вредносц уникaтa, цо би у
нєшкaйших обстaвинох було
и досц дрaге.

Ковaлє мaли знaчну улогу у
пaрaстским живоце; їх роботa
облaпялa широки обсяг пред-
метох котри ше хaсновaли у
кaждим обисце. То мaйстро-
ве хтори од желєзa вирaбяли
рижни aлaти, подкови зa
конї, aлaти зa других реме-
селнїкох, колєсa нa древених
кочох, ковaни кaпури, плуги,
дeрлячи, мотики, aшови, ло-

пaти, коси, шерпи, видли,
ножи, гвозди, шекери, млaт-
ки... Глaвни aлaт зоз хторим
ковaль робел то млaток, ко-
вадло, ковaльски огень, и
„мех” зоз хторим ше огень
розпaльовaл нa цо висшу
темперaтуру. Ту ище клїщи,
мaль, ресельов, бурґиї, пилки
зa желєзо. Роботa булa бaр
чежкa, вше при огню и зоз
чежким желєзом. Роботи
було вельо, требaло досц
чaсу же би ше виковaл плуг
aбо дерлячa, чи дaцо подоб-
не. Прето кaжди ковaль му-
шел мaц свойого помоцнїкa
лєбо шеґертa хтори му по-
мaгaл. Дaєaден ковaль мaл
и по двох трох шеґертох хто-
ри, окрем же помaгaли мaйс-
трови, учели ремесло же би
и сaми єдного дня постaли
мaйстрове.

Желєзо ше зогривaло нa бaрз
високу темперaтуру же би
одмекло и постaло одвитую-
це зa формованє жaдaного
предмету, потим ше з млaт-
ком по нїм било, обрaбяло

ше, потим хлaдзело у води.
Хaсновaли ше и други фaйти
обробку же би продукти були
тирвaци.
Окрем прaвеня нових пред-
метох ковaлє чaсто и опрa-
вяли aлaтки–плуги, коси, ош-
трели ножи, шекери, моти-
ки...

Нaжaль, у Петровцох як и у
велїх других вaлaлох нєт ко-
вaльох уж рокaми. Фaбричкa

продукция aлaтох зaгaшелa
ковaльске ремесло; вельке
увоженє рижних мaшинох и
чaсцох зa їх отримовaнє уп-
лївовaло нa знїщовaнє и того
ремеслa. Знaме бaрз добре
же тоти увежени продукти
нє мaю тaки квaлитет як гев-
ти хтори мaли кед их ковaль
дaрaз нaпрaвел.

Тaня Гaрди

Главни ковальски алат

Часц ковальских продуктох

Єден зоз ридких ковальох нєшка



У крачунским числу Новей
Думки бешедуєме зоз пaно-
цом мр сц. Влaдимиром Сед-
лaком, управительом греко-
кaтолїцкей пaрохиї „Покрову
Пресвятей Богородици” у
Петровцох.

Христос раждаєтся, пано-
цец. Будзце любезни по-
весц даскельо слова о
себе, о своїх кореньох?

– Славите єго! Як уж горе
спомнуте мено ми Владимир
Седлак, народзел сом ше у
Суботици (Войводина – Р.
Сербия) 14.07.1983. року од
оца Стевана и мацери Єлени
Мудровей (Минаровей). Ко-
ренї моїх предкох, кед би ше
патрело у ширшей линиї, за-
лапюю подручє бувшей
Австро Угорскей, бо предкох
було од вшадзи, од Словац-
кей по Бачку и од Бечу по
Миклошевци у Сриме, як цо
то и було звичайне у тедиш-
нїх часох и при других фаме-
лийох. У узшшим смислу, по
моєй мацери и єй мацери ко-
ренї ми зоз Коцура, мацеров
оцец пок. о. Кирил Мудри
миклошевчань зоз Минаро-
вей фамелиї, а по оцови и
другому дїдови Седлаково
зоз Суботици, а оцова мац
народзена у Будапешту. 

Поведзце нам даскельо
слова о вашим школованю
и формациї за священїка.

– Основне школованє и кла-
сичну ґимназию при малей
семинариї закончел сом у
родним варошу. Року 2002.
бул сом медзи першима бо-
гословами суботицкого вла-
дичества котри по Отечес-
твеней войни ознова поси-
лани до Дякова на школова-
нє, бо пре войну од початку
90 их шицки богослове поси-
лани або до Загребу, або до
иножемства. Од 2004. року
посилани сом на дальши тео-
лоґийни студиї до Риму на

Папски Универзитет „Grego-
riana“ дзе сом на факултету
за теолоґию дипломовал
2007. року. У своїх римских
часох мал сом чесц буц сту-
дентом єдней з найстарших
римских колеґийох то „Ponti-
ficium Collegium Germanicum
et Hungaricum“ дзе под час
свойого школованя пребувал,
тераз уж блажени владика
Теодор Ромжа, у истих часох
кеди и блажени кардинал
Алойз Степинац и велї други
визначени церковни особи з
нашого подручя. У чаше до-
дипломских студийох мали
зме можлївосц специялизо-
вац страни язики. У тей на-
годи сом зробел цертифика-
ти за италиянски язик у
Риме, а специялизацию нє-
мецкого язика робел сом при
Goethe Institut-у у Берлину.
По оконченю дипломских
студийох сучасно Кодексу
церковного права 2007.–
2008. одслужел сом цивилну
службу у матичней держави
у форми роботи у єдней су-
ботицкей основней школи, а
источасно сом кончел и свой
пасторални рок як други пре-
фект у Малей семинариї у
Суботици.

Зоз хторей облaсци теоло-
ґиї и нa хтору тему сце мa-
ґистровaли ?

– Вєшенї 2008. року врацел
сом ше до Риму и предлужел
свойо студиї на горе спомну-
тим универзитету, а 2010.
року сом закончел специя-
лизацию зоз подручя: доґма-
тика, зоз окремним нагла-
шеньом на еклезиолоґию и
сакраменталну теолоґию.
Тему котру сом пробовал об-
робиц була: „Помесна церква
ягод место остварйованя
Христовей Церкви“ намагаю-
ци ше похопиц принципи тео-
лоґиї заєднїцтва Ј.М.R. Til-
lard-а. Ментор тези бул проф.
др Дарио Витали. 

Дзе и од кого сце пошве-
цени зa пaноцa?

– Под час постдипломских
студийох бул сом прияти од
покойного владики кир Сла-
вомира за богослова крижев-
ского владичества. Рихтаюци
ше на св. тайну священства
перше сом ше оженєл зоз
Ивану родз. Бошняк и вец
сом бул рукоположени шором
за подиякона, диякона и свя-
щенїка-презвитера. Пошве-
цал ме терашнї крижевски
владика кир Никола Нино
Кекич, а пошвецаня були: по-
дияконске у Сошицох на
Жумберку, дияконске у за-
ґребацкей катедрали Успе-
ния пресв. Богородици при
гробу бл. Алойзия Степинца,
а за паноца сом рукополо-
жени у Коцуре у церкви Ус-
пения пресв. Богородици
17.07.2010. дзе сом такой

ютредзень отримал свою
першу Службу Божу, а потим
о тидзень тиж так сом слу-
жел Службу Божу и у своїм
родним варошу Суботици при
Марийовей пещери на Води-
ци за вирнїкох парохиї у кот-
рей сом роснул и духовно ше
рихтал за святу тайну свя-
щенства.

Хто, aбо цо нaйбержей уп-
лївовaло нa Вaшу одлуку
же бисце живот пошвецели
духовному поволaню и по-
стaли пaноцец?

– Щиро поведзене, найвекши
уплїв на мойо роздумованє
о духовним поволаню мал
мой покойни дїдо о. Кирил
Мудри. Паметал сом го яґод
хлапец як служел. Любел
сом зоз нїм и зоз бабу исц на
каждодньово Служби Божо
под час ферйох.
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Паноцец Владимир Седлак зоз фамелию
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Други котри мал уплїв на мнє
то бул мой бачи паноцец др
сц. Владимир Мудри зоз Ка-
нади. Кед дїдо умар, у шиц-
ких важнєйших духовних по-
радох питал сом ше му вше
за совит, або за його думанє
и помоц. 
У самей формациї духовного
профилу уплїв мали духов-
нїки у семинарийох, алє и до-
машнї парох парохиї у котрей
сом вироснул. То бул монс.
др. Андрия Копилович. Вон
нас богословох котрих нас
було 6 активирал у парохи-
ялним живоце праве у тим
цо нам найлєпше лєжало. Я
мал подручє роботи зоз
швичкарами и зоз рихтаньом
самих служеньох окреме кед
ше рихтало за векши швета.
Римска колеґия у котрей сом
бул вельо укладала на ду-
ховну глїбину у формациї,
праве на тото цо у шерцу
єден священїк ноши. Буц па-
ноцец то нє лєм робота, то
животне поволанє котре пита
и жертву и одреканє и зато
ше вельо укладало на „роз-
лучованє духох“ котри кан-
дидата цагали у напряме свя-
щенства як то сам св. Игня-
тий зоз Лойоли наглашовал.

У Петровцох сце од
12.09.2010. Як сце зaдумaли
врaцaнє людзох до церкви
понеже зме шведкове оси-
повaня млaдих, алє и
стреднєй ґенерациї у ак-
тивним живоце наших па-
рохийох и превaгу других
интересох понаособ меди-
йох хтори их прицaгую?

– Думаня сом же слово „вра-
цанє“ погришне слово, бар-
жей бим повед же би праве
питанє було: цо би петровска
парохия мала за понукнуц
младим котри глєдаю свойо
место у нєй. Думам же медиї
нє нужно нєприятелє, алє да-
кеди и добри сотруднїк кед
ше хасную як спада. Праве
и сам Facebook у велїм олєг-
чує комуникацию медзи
младшима. Уверени сом же
би кажда парохиялна заєд-
нїца мушела свой идентитет
будовац на Христови, а нє
на парохови. Парох ту лєм

координатор и модератор же
би сами намаганя вирних
ишли у добрим напряме. Пре-
то ше и чита слово Боже и
роздумує о нїм на каждей
Служби Божей, або молит-
веним стретнуцу. Парохия нє
Червени криж, Културно -
уметнїцке дружтво, або дая-
ки клуб членох, вона жива
заєднїца у хторей кажди ма
свойо место без огляду на
його преференциї. Думам же
кажди змист муши буц ау-
тентични и на своїм месце
же би бул прицаглїви. З дру-
гого боку идеал Церкви вше
бул нависцовац Слово, дзве-
ри церкви отворени каждому
и кажда конструктивна ини-
циятива добрепришла.

Зоз Вaшим зaклaдaньом
петровскa омладинска
шпивaцкa ґрупa зaвжaлa
друге место нa суботицким
фестивaлу духовней музи-
ки Хосaнa фесту. Можеце
повесц даскельо слова о
тим проєкту?

–У горе спомнутим контексту
петровска омладина була
инициятор же би ше порушал
даяки проєкт, а моя улога
була лєм модерирац и зоз
нїма вєдно розвивац тото цо
ше зоз Божу помоцу пору-
шало у їх главох, резултат
нашого ентузиязму бул при-
познати од других учашнїкох
и стручного жирию так же
зме освоєли по числу бодох
друге место за нашу писню
„Христове ято“.

Того року пaрохия и церквa
у Петровцох визнaчую знaч-
ни ювилей – 175. рочнїцу
од свого сновaня. Яки aк-
тивносци и збувaня у пa-
рохиялним живоце провaд-
зa тото визнaчовaнє?

– Активносци и збуваня у па-
рохиялним живоце рижни.
На Кирбай владика кир Дюра
Джуджар отворел наш юви-
лейни рок. Задумане же би
ше активносци парохиї у тим
року ширели у даскельо на-
прямох: духовним, медийним,
културним и будовательним.
У духовним напряме акцент

кладземе на обнавянє швич-
карскей ґрупи хлапцох, на-
ступ петровскей младежскей
шпивацкей групи, одняц од
забуца духовних великанох
петровскей парохиї. У ме-
дийним напряме робиме ве-
цей на присуству нашей па-
рохиї нє лєм у наших руских
часописох и емисийох, алє и
ширше на уровню локалней
и державней телевизиї, на
радию, у новинкох церков-
ного и шветового формату.
У културним напряме сцели
бизме по инициятиви дзецох
ожиц обичай шпиваня по ца-
лим валалє, пробовац зробиц
даяки округли стол, кнїжовни
вечар, трибину и подобне. 
У будовательним контексту
того року покус зме почали
обнавяц Петровску церкву,
а капитални проєкт то будо-
ванє нового парохиялного
дому котри источасно заду-
мани и яґод пасторални цен-
тар за стретнуца рижних па-
рохиялних ґрупох.

Оженєти сце чловек, од нє-
давна достали сце и сина.
Коло шицких активносцох
єдного паноца кельо часу
наисце остава за фаме-
лию?

– Фамелия у живоце оженє-
того паноца вше у першим
шоре духовна, психична и
социялна потримовка свя-
щенїкови. У каждодньових
активносцох панїматка яґод
предлужена паноцова рука
може кончиц шицко тото цо
нє спада стриктно на ньго и
зоз тим у його одсутносци у
велїм помогнуц подаєдним
каждодньовим потребом па-
рохиянох. Зоз другого боку,
супруга як и у каждей фа-
мелиї особа котра ше намага
похопиц свойого чловека,
дзелїц зоз нїм радосни и чеж-
ки часи його поволаня.
Мали Мартин моя найвекша
радосц и дзечно ше зоз нїм
бавим кед придзем дому. До-
казане же дзеци найлєпши
лїк процив каждодньового
стресу.
Тиж так панїматка особа кот-
ра ма свойо интереси и фа-
хове школованє, у нашим

случаю вельо хасновите, бо
ми супруга студент будова-
тельства, а наш парохиялни
дом праве у будованю. Вельо
того цо о будованю, мате-
риялох и конструкцийох єден
паноцец нє може сам знац,
а фахова особа може ту до-
помогнуц, же би на схадзки
зоз проєктантами, або ви-
воднїком роботох паноцец
пошол порихтани. У тим єй
вельо дзекуєм.

Сотруднїк сце и нaшого чa-
сопису „Новa думкa” у хто-
рим ше по перши рaз, дзе-
куюци Вaшому aнґaжовa-
ню, нaшли тексти о ико-
ностaсох у грекокaтолїцких
церквох зоз Сриму и Сла-
вониї. Чи тaкa фaйтa пре-
ширйовaня духовней кул-
тури прилaплївa, понеже
стил муши буц поєдностa-
вени и цо бисце ище жaдa-
ли читaц у «Новей думки»,
цо бисце могли писaц зa
нaш чaсопис?

– Вельки шветови фаховци
визначовали же єдноставноц
у виражованю, початок каж-
дей глїбокей думки нє по-
ровнуюци єдноставносц зоз
поверхносцу у виражованю.
Зоз другого боку у писаню о
иконостасох сотрудзованє
парохох, або людзох зоз ва-
лалох часто було пресудне
у зазберованю ждрилох же
би ше о иконостасох могло
интересантно писац. Добре
сотруднїцтво и добри ждрила
початок каждого доброго
проєкту.
Як сотруднїк часопису, волєл
бим питанє о жаданих темох
препущиц читательом. У ис-
тим напряме бим любел до-
стац feedback читательох о
жаданих темох за рубрику
котру уредзуєм.

Дзекуєме Вам оче на роз-
гварки и вашим представя-
ню. Вам и Вашей парохиял-
ней заєднїци жадаме щешлї-
ви Крачун и благословени
Нови рок!

Христос Рождaєтся - Слaви-
ме єго!

Верa Пaвлович



Конєчно сцигол час и за од-
ход. Наш собешеднїк гвари
же бул дакус возбудзени. Нє
так то єдноставно. Шеднуц
до авиона, лєциц и лєциц
дзешка на конєц лєбо на
верх швета. Стретнуц ше зоз
людзми иншакого ментали-
тету, иншакей култури, зоз
иншаким ґеоґрафским поло-
женьом, климу, зоз роботу
тамтейших жительох. Знал
же то за ньго будзе єдно
вельке и значне животне ис-
куство. И так, кед уж напу-
щели домашнє нєбо думки
му були раз на єдним, раз на
другим краю швета, алє ше
вше дзешка становяли у За-
ґребе коло Сави на Яруну,
чи на прекрасних попатрун-
кох спрам Медведници. Хто
зна кельо би вон длуго у дум-
кох путовал по швеце кед
би го нє претаргли весели
гласи його сопутнїкох, насам-
предз Лани и Весни, хтори
уж даскельо раз „обишли
швет“. Знал же за нїх тото
путешествиє мож поровнац
як кед, на приклад, дахто
путує на гайзибану од Вуко-
вару по Заґреб. Цалком зви-
чайне и нормалне. Франта
за франту и час преходзел,
а у авиону, ша Боже мой, як
у єдним вельким ресторану...
Силвестер знал цо му будзе

задача док сцигню на пла-
новане место. Знал же зоз
опрему, хтору ма на розпо-
лаганю, годзен роботу окон-
чиц на обще задовольство,
алє заш лєм себе поставял
питаня. Чи то будзе праве
тото цо ше од нього глєда?
– Зоз панї Дубравку сом ско-
рей путованя вецей раз бе-
шедовал. План знїманя зме
вецей раз розрабяли и бул
сом у цалосци прешвечени
же тото нашо путешествиє
нє ма пустоловни характер,
алє же основни циль бул при-
нєсц цо вецей податки у фор-
ми сликох прейґ хторих ше
годно вельо того дознац о
шицких аспектох живота там-
тейших жительох, природи...
Путованє од Заґребу прейґ
Бечу по Делхи (Индия) тир-
вало длуго, алє нам швидко
прешло, драгом нас провад-
зела музика, розвага, дакус
зме и дримали, а вец досц
вистати сцигли зме до Кат-
хмандуа, городу хтори нам
бул остатня авионска станї-
ца. “
Кед ше авион спущел на жем
и кед ше отворели дзвери,
Силвестер почувствовал
цошка нєзвичайне. На самим
початку нє могол себе по-
толковац. Попатрел на своїх
сопутнїкох. И вони були дакус
нєсподзивани.
– Злєцели зме на жем – здо-
гадує ше Силвестер, хтора

була на 3700 метери надмор-
скей висини. Там воздух рид-
ки, нє мож ше надихац и пер-
ше цо ми пришло на розум
було тото же „як тоти старо-
бивателє ту „дихаю“? Чи на

уста, чи на нос? Нєпреривно
сом чувствовал же ми плюца
празни. Медзи нами шицкима
пановала якашик нєлагода,
алє кед ґу нам пришол „до-
машнї“ цо бул за нас задлу-
жени (тот цо нас водзел) и
кед нам дакус потолковал
шицки зме ше змирели. Гва-
рел нам же тото зявенє цал-
ком нормалне и же за дас-
кельо днї забудземе на пер-
шодньово почежкосци. Тиж
нам гварел же єст случаї же

ше дзепоєдни туристи похо-
ря, достаню висинску хороту.
Док зме ше пририхтовали за
тото путешествиє у Заґребе
зме дознали же на Тибету
вше жимно, алє кед зме злє-
цели було релативно цепло.
Пошедали зме до превозки
и рушели. Циль нам бул город
Лхаси од аеродрома одда-
лєни даяки 80 километри.
Драгом ше оглядам на шицки
боки. Озда сом анї раз нє
клїпнул и так занєшени нє
обачел сом же вожач поот-
верал шицки облаки. Накеди
зме сцигли до Лхаси почув-
ствовал сом ище векшу терху
и чежину при диханю. Оштри
воздух ме „пререзал“ и сциг-
ло ме цошка нєобчековане.“
Гварели сце нам же подруче
кадзи сце преходзели досц

празне и пусте, поведло би
ше же цивилизация подобна
нашей, европскей, на тоту
часц ище нє крочела без ог-
ляду же ше и Тибет находзи
часово патрене на початку
21. сторочя. Чи и попри шиц-
кого єст даяки пременки вя-
зани за, на приклад, польоп-
ривреду?
– Без огляду же зме ше на-
ходзели на велькей надмор-
скей висини збачел сом же,
вшадзи дзе то було можлїве,
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далєка драга, алє Було цо видзиц (2)

w ДвАцЕцДНЬОвЕ пРЕБУвАНє НА ТИБЕТУ

Силвестер за камеру и
(у другим планє) його

асистент Йорди

Старобивателє зоз хторима ше Силвестер часто
стретал–Тибетанци

Тибет широка бреговита реґия на югу Гималайского
масиву у централней Азиї, политично припада НР
Кини, а официйна му назва Автономне подруче
Тибет. Пресцера ше на поверхносци од коло 2,5 ми-
лиони километри квадратни, а просекова надморйова
висина виноши коло 4,5 тисячи метери. На тим по-
дручу жиє коло 14 милиони людзох од чого 4,5 ми-
лиони автохтоних Тибетанцох и 7,5 милиони Китайцох.
Официйни язики–тибетански и китайски. Доминантна
релиґия–ламаизам наволана по вождови Далай Лами. 
Екомомия Тибета заснована на польопривреди, там
дзе то можлїве, а пре нєвигодну климу урожаї барз
нїзки. У Тибету ше находза богати находзиска злата,
стрибла, цинку и иншого. Дзекуюци богатому кул-
турному нашлїдству и природним красотом у остатнїм
чаше приходзи до велького розвою туризма. 



менши и дакус векши повер-
хносци були култивирани, алє
то нє значи же так по цалим
Тибету. Релєф барз розлич-
ни, желєнїдла даґдзе вообще
нєт. Кед слово о польоприв-
реди можем повесц же є на
барз нїзким, примитивним
уровню. О даякей механиза-
циї на тих подручох вообще
ше нє може бешедовац. Жи-
телє обрабяци поверхносци
ору зоз древенима плугами,
хтори цагаю єден лєбо два
воли. Видзел сом узрети
ярец, хтори жителє кошели
зоз шерпами, а дознал сом
же у нїзших подручох жителє
пестую и кромплї. Їх ше жем
у одношеню на нашу барз
розликує и там класичного
чарножему нєт. У велькей
мири жем жовта, блядочер-
вена и писковита. У городох
и векших населєньох дзе-
куюци Китаю наука барз на-
предовала, подобнє як и у
нас, алє на каждим ше кро-
чаю мож стретац зоз тради-
цийнима звичаями.“

У кнїжки „20 днї на Тибету“,
хтору Силвестер видал вєдно
зоз Дубравку (у нєй обявени
108 фотоґрафиї и кратки
дньовнїк активносцох того
путешествия) находзиме,
медзи иншим, же ше дньово,
ноцни и ранши температури
барз розликую. Вчас рано
зна буц коло 7–8 ступнї. Вец
до вчасних пополадньових
годзинох температура на-
рошнє и до 25 ступнї, же би
ше вец през ноц поступнє
спущовала по наведзени ми-
нимум. Под час жими темпе-
ратура спаднє и спод –10
ступнї, a даґдзе и нїжей. Ка-
рактеристични факт же ту
дую моцни витри скоро през
цали рок и зоз шицких на-
прямох. Єст подруча дзе
дижджу спаднє барз вельо,
а даґдзе през рок скоро нїч.
Там панує вична суша як на
приклад у африцкей Сахари
и других пустиньох.
О историї Тибету ше у наших
школох барз мало учи и його
прешлосц по 10. сторочє но-

вей ери була преткана зоз
рижнима леґендами хтори
приповедани и записовани
на рижни способи... Тераз
кед зме ше голєм з часци
упознали зоз Тибетом, по-
ведзце нам хтори бул основ-
ни циль вашей експедициї? 
– Прешлосц Тибету барз бо-
гата и цали його розвой вя-
зани за релиґию–будизам.
Дзекуюци праве тому факту
Тибет уж вецей роки прица-
гує вельке число туристох,
виглєдовачох и историчарох
зоз цалого швета. През тот
длугоки период вибудовани
велї характеристични святи
здания–храми, хтори малюю
рижнородносци тей часци
швета. Окреме вони упечат-
лїви у Лхаси дзе вибудована
и кральова палата познєйше
позната як Потала. Мойо со-
путнїци, дакус им завидзим,
шицко могли видзиц зоз „про-
стим оком“, а я док знїмал,
чи на камеру чи зоз фотоа-
паратом, лєм през обєктив.
Цалком розлични дожица,
алє сом знал же док ше вра-
циме дому шицки тоти слики
и документарни филм будзем
вецей раз препатрац з на-
дпомнуцом же нам преход
Дролма Ла на паломнїцтву
коло святей гори Каилас на
своїх 5630 метери бул най-
висша точка над морйом.
Значи, намира нам була на-
щивиц найшветлєйши места
тибетского будизма, окреме
озеро Манасаровар и гору
Каилас, єдно з найшветлєй-
ших местох у Азиї вообще,
єднак святе будистом, хин-
дуистом и дїнистом, а коло
того зоз фотоапаратом и ка-

меру овиковичиц нашо путе-
шествиє. Задумки и жаданя
нам ше остварели. Задоволь-
ни сом, аж и одушевени.“
Спомли сце камеру, слики,
документарни филм. После
врацаня зоз Тибету сце ор-
ґанизовали презентацию ва-
шей 20 дньовей роботи. О
чим ше роби?
– Мал сом даскельо вистави
108 сликох зоз нашого путе-
шествия, а вец вєдно зоз
мою сотруднїцу Дубравку ви-
дали зме кнїжку „20 днї на
Тибету“. То кнїжка скорей
шицкого попатрунок фотоґ-
рафа и знїмателя без даяких
обсяжнєйших коментарох.
Уводни текст Дубравки Ма-
нола читателя уводзи на дис-
кретни способ до тематики,
хтора го обчекує у главней
часци кнїжки. 
З оглядом же сом зоз собу
мал и камеру можем повесц
же ми при самим концу при-
рихтованє документарного
филму, хтори би требал тир-
вац коло 70 минути. Може и
вецей, алє увидзиме–закон-
чел наш собешеднїк Силвес-
тер.
Нам нє преостало нїч вецей
окрем виповедзених подзе-
ковних словох же нам Сил-
вестер оможлївел, голєм
прейґ сликох, уживац у велї-
чезним Монт Евересту лєбо
Каиласу, почувствовац бу-
дистичне поняце пражнїни,
слики беганя и виграваня
дзивих коньох як кед би тре-
пецели у безконєчней пис-
ковитей позадини.  

(законченє)
Дюра Лїкар
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Процесия коло храму
Пред єдним од вецейчислених манастиром у 
Лхаси–перши з лїва Силвестер Колбас

Силвестер и Дубравка, авторе кнїжки „20 днї на 
Тибету“
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Друга шветова война при-
нєсла нови дзелїдби рус-
кей жеми. Почала 1. сеп-

тембра 1939. року зоз медзи-
собну догварку Гитлера и Ста-
лїна о дзелїдби Польскей медзи
фашистичну Нємецку и СССР.
Векша часц Галичини приклю-
чена ґу Українскей ССР и такой
ушлїдзело „запровадзованє со-
вєтского порядку“ на завжатей
териториї. У европских зложе-
них политично-привредних об-
ставинох Сталїн верел Гитлеро-
ви, лєм цо нє аж потамаль док
Гитлер з воєну аґресию юния
мешаца 1941. року нє завжал
цалу України, алє ше, вельо роки
познєйше, нємилосердно ви-
мсцел українскому народу за
„сотруднїцтво“ з Нємцами.
У сотруднїцтве зоз Нємецку була
и Мадярска, та у новей дзелїдби
вона видзела виправянє гранїцох
Трианонскей Мадярскей. Уж
1938. року з потримпвку Гитлера
вона забера часц виходней Сло-
вацкей и Подкарпатскей Руси, а
1939. року з воєну аґресию и
Карпатску Україну, а априла ме-
шаца 1941. и Бачку у Войводини
и єдну часц Баранї. На тот спо-
соб у составе фашистичней Ма-
дярскей було лєм цо нє скоро
шицка руска жем Австро-Угор-
скей монархиї. Кед слово о Бачки
и о нас, тот штиророчни период
принєсол вельке воєне страданє:
гарештованя родолюбох, рацию
у Шайкашскей, дарованє Руси-
нох (грекокатолїкох) Нємцом до
рабства 1943. року, страданє Рус-
нацох у составе мадярского войс-
ка на Дону, мадяризованє школ-
ства и застановйованє културних
активносцох. На Подкарпатскей
Руси обставини нїч нє лєпши
як у Бачки, з тоту розлику же
на тим подручу „оживює“ рус-
ко-мадярски дух, снує Наукове
дружтво, („Подкарпатскoе Об-
щество Наукь“), дошлєбодзує
културна активносц грекокато-
лїцкей младежи, („КАЛОТ“),
видаваю календари, кнїжки и
новини, шицко з цильом же би
ше змогло народне довириє и
прихильносц ґу мадярскей дер-
жави ─ после войни самодзечнє
приключованє „Подкарпатскей
Руси“ як автономиї ґу Мадяр-
скей.
Война закончена з побиду при-
цивфашистичней коалициї 1945.
року. Як фронт з востоку на-
предовал так ошлєбодзовани
восточни европски держави, Со-
вєтски союз, Україна, Мадярска,
Румуния, Сербия-Югославия,
Чехословацка, Польска... У вон-
кашнєй политики ше медзисобу

обєдинєли до союзу и процив-
ставели другим капиталустич-
ним жемом. Обєдинєни зоз Со-
вєтским Союзом були новоос-
нована Восточна Нємецка, вец
Польска, Чехословацка, Мадяр-
ска, Югославия, Румуния, Бол-
гарска.
Подкарпатска Рус ше на обще-
народним референдуме вияшнює
за приключенє ґу Совєтскей Ук-
раїни. Партийни и державни ру-
ководства ошлєбодзених дер-
жавпх ше догваряю о медзидер-
жавней добродзечней черанки
„свойого“ меншинского житель-
ства у иснуюцих державних гра-
нїцох ─ Русинох (Українцох и
Лемкох) зоз Словацкей, Мадяр-
скей, Польскей до України, По-
лякох зоз Босней (Югославиї) и
України до Польскей, Чехосло-
вакох зоз України до Чехосло-
вацкей итд. Найвецей, коло 480
тисячи Русини зоз Польскей „до-
бродзечнє“ преселюю до вецей
обласцох України. Тоти цо нє
сцели зоз Польскей преселїц до
України, коло 140 тисячи, 1947.
року у Операциї „Висла“ при-
мушуюцо зоз войском розселєни
по сиверней и заходней Польскей
з цильом же би ше асимилова-
ли.
По Другей шветовей войни жеми
у союзу зоз СССР запровадзую,
такповесц лєм цо нє єдинствену
политику спрам руськей (укра-
їнскей) националней меншини.
Подкарпатска Рус, односно Кар-
патска Україна постава Закар-
патска обласц у составе України
и єй Русини (Лемки, Бойки, Гу-
цули) „постали“ Українци, дер-
жавни язик постал українски,
запровадзена настава у школох
по українски... У Мадярскей Ру-
сини уж були Мадяре по бешеди,
алє було добродзечного пресе-
льованя до України. Польска
держава „висцерала“ руське (ук-
раїнске) жительство у Лемко-
вини и Галичини и аж о вецей
дзешецрочя оживює українски
и лемковски културни нацио-
нални живот. У Словацкей, у
Прешове такой по войни марца
1945. року основана Українска
народна рада Пряшовщини
(УНРП), замерковани єй успихи
у обєдиньованю українского жи-
тельства, школстве, орґанизова-
ню културного живота. Медзи-
тим, после 1950. року приходзи
до новей державней национал-
ней политики, ликвидованя Гре-
кокатолїцкей церкви, наглого,
нєпредуманого, место поступ-
ного, запровадзованя українского
язика до школох, цо мало нєви-
годни вплїв на дальши културни

и национални розвой. З адми-
нистративну реформу 1960. року
створена Восточнословацка об-
ласц и виостало старанє о на-
ционалних меншинох, цо ше од-
ражело на зменшованє школох,
поспишело асимилацию. У на-
иходзацим чаше, а окреме после
1968. року и уходзеня совєтских
танкох словацка держава обви-
нює и українску националну
меншину пре спомнути подїї,
вишлидзує и виключує з роботи
вельке число напредней инте-
лиґенциї и знєважує национални
розвой українскей меншини. Ок-
реме запоставене школство,
зменшує ше число стреднїх и
основних школох на українским
язику, зменшана материялна по-
тримовка професийним и ама-
терским културним дружтвом и
манифестацийом. 
При нас у Югославиї национал-
ни и културни живот после Дру-
гей шветовей войни ма тиж нє-
уєдначени цеки. Такой по войни
основана Руска матка зоз своїма
одборами по местох, основани
културно-просвитни дружтва,
отримує ше настава скоро у шиц-
ких местох дзе жию Руснаци на
своїм мацеринским язику, у Ке-
рестуре основана Нїзша ґимна-
зия, иснує Новинско-видаватель-
не подриємство „Руске слово“,
виходза новини „Руске слово“,
часопис за дзеци „Пионирска
заградка“, часопис за културу
„Шветлосц“, календари, кнїжки,
Радио Н. Сад пририхтує емисиї
и на руским язику... З вельким
ентузиязмом и полєтом предлу-
жени народни препород шлїд-
заци предвойнову активносц
РНПД, з тоту розлику же Церква
одвоєна од держави и образова-
ня, а орґанизованє национално-
културних активносцох запро-
вадзую шветовни особи, вибрани
представителє зоз шицких рус-
ких местох Сербиї и Горватскей.
Нажаль, уж после даскельо рокох
утаргнута Руска матка и старосц
о националним розвитку прев-
жал на себе Социялистични
союз, односно Секция за нацио-
нални меншини и виостала по-
литична и материялна потри-
мовка рускей националней за-
єднїци, зменшане число школох,
оддзелєньох и школярох з на-
ставу на мацеринским язику,
престали з роботу дзепоєдни
културни дружтва, зменшана ви-
давательна дїялносц, новини ви-
ходза на штирох бокох и 1954.
року престали и информативни
емисиї на руским язику. У ис-
нуюцей системи нє було єдно
орґанизацийне националне цело,

Руснаци/Русини остали без ма-
териялней потримовки дружтва
и мали скапац.
Зоз таким станом нє могла ше
помириц руска младеж, роботни
людзе и напредна интелиґенция
и предлужена аматерска култур-
на активносц. Уж 1962. року ор-
ґанизована културна манифес-
тация „Червена ружа“, котра по-
ступнє преросла до Фестивала
култури Руснацох и Українцох
Югославиї. Активована и теат-
рална дїялносц и отримовани
Мемориял ПР „Дядї“, а 1970.
року основане Дружтво за руски
язик и културу. Од 1966. року
запровадзую ше и информативни
емисиї на Радио Н. Саду. З Ус-
тавом Войводини, Руснаци/Ру-
сини поставаю народносц и ви-
єдначени су зоз другима народ-
носцами у Войводини – Мадя-
рами, Словаками, Румунами и
сербским народом.
Пре нєдостаточно стабилну при-
вредну и политичну ситуацию
у дружтве як цалосци з часу на
час приходзи и до националних
девияцийох при Руснацох. Ок-
реме у таких нагодох виразни
справованя дзепоєдних кариє-
ристох, котри явно виступаю у
мено народу лєбо ґрупи и за-
кладаю ше за пременку исную-
цого националного стану при
Руснацох. Перше ше НВУ „Руске
слово“ обвинює пре словакиза-
цию, з тенденцую на векше и
тирвацше опредзелєнє на Ук-
раїну, а о даскельо роки други
особи, односно нови кариєристи,
знова обвинюю роботу НВУ
„Руске слово“ же прейґ своїх
обявених текстох и видаватель-
ней дїялносци „українизую“ Рус-
нацох. Медзитим, тоти нацио-
нално-културни „нацагованя“ нє
спричинєли траґични пошлїдки
за Руснацох у Войводини як у
Чехословацкей после 1968. року.
У Републики Горватскей, про-
цивно становиску политичного
руководства АП Войводини, од
1968. року оможлївене, такво-
лане националне вертикалне ор-
ґанизованє и основани Союз Ру-
синох-Українцох Горватскей. На
тот способ з єдного центра омож-
лївене розвивац и унапрямовац
културни и национални розвой
Руснацох и Українцох у Горват-
скей. 

найновШи дзелїдБи и
Щезованє...

До найновших дзелїдбох медзи
нашим народом приходзи под
час „перестройки“ у Совєтским
Союзу, политичного, економско-

горнїца, мена, дзелїдБи, СелїдБи... (6)
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го и воєного ошлєбодзеня, „роз-
формйованя Варшавского па-
кту“. Запановал демократични
дух у Польскей, Мадярскей, Че-
xословацкей, Закарпатскей об-
ласци України, Румуниї и 1991.
року зоз стваряньом Нєзависней
України, по народней дзеки з
явним висловом на референдуме
«Так». Вєдно з тим приходзи до
їx векшого обрацаня и операня
на Европу, Европску Унию и
прилапйованя вше векшиx де-
мократичниx правох и нацио-
налниx шлєбодох. 
Медзи Русинами у даєдних ев-
ропских жемох после 1989. року
приходзи до такволаного Русин-
ского руху, односно «национал-
ного препороду» єдного числа
Українцох и їх врацаня на давне
мено Русини и нєприпознаваня
нїяких националних кореньох з
нєшкайшима Українцами и дер-
жаву Україну. Себе преглашую
за штварти восточнославянски
народ. Русински рух достал по-
литичну потримовку, односно
Русини припознати як окремни
народ у Словацкей, Польскей,
Мадярскей, Ческей, Румуниї,
алє нє и адекватну розвойну ма-
териялну помоц. Україна трима
Русинох як субетнос, односно
свой народ зоз першобутним ме-
ном. 
Оценьовало ше же у европских
жемох єст вецей од милиона Ру-
синох, найвецей у Закарпатскей
обласци. Медзитим два пописи
жительства 1991. и 2001. року
указую же Русинох єст менєй
од 5О тисячи, кед ше причишля
и шицки Руснаци/Русини у Сер-
биї и Горватскей. Найвецей ви-
яшнєтих за Русинох єст у Сло-
вацкей, у Закарпатскей обласци
України 11.000, Мадярскей 1.100,
Румуниї 100 особи, Лемкох у
Польскей єст 6.000, (алє ше єдни
з нїх тримаю за Українцох). У
каждей держави основани „пред-
ставительни“ орґанизациї Руси-
нох и уєдинєни су до Шветового
Конґреса. У Сербиї од 1990.
року єст два основани «нацио-
нални» орґанизациї – Союз Ру-
синох-Українцох и друга Руска
матка. По найменєй два „нацио-
нални“ орґанизациї єст и у дру-
гих жемох, бо ше лєм єдна мен-
ша часц Українцох препородзела. 
Русински рух розбил слабучку
єдносц руского жительства на
нашей Горнїци. Русини констан-
тно угрожовани, пресельовани
су зоз Словацкей до України,
розсельовани су по Польскей,
нєоможлївйоване им националне
образованє, виостала национална
свидомосц... Наприклад у По-
льскей 1947. у операциї „Висла“
розселєни коло 140 тисячи Ук-
раїнци и Лемки, а по попису
зоз 2003. року було их лєм 40
тисячи од чого 6 тисячи Лемки
обєдинєних у трох орґанизаци-
йох: українскей и двох лемков-

ских – єдна представя Лемкох
Українцох, а друга Лемкох Ру-
синох. У Словацкей обставини
ище траґичнєйши. За остатнї
сто роки у Словацкей 156 валали
з руским жительством послали
словацки. У 1919. року Восточ-
ней Словацкей було 135 тисячи
Русинох, а на попису 2001. року
вєдно лєм 35 тисячи Русинох-
Українцох и Русинох. Число Рус-
нацох и Українцох у Горватскей
обачлїво зменшане пре Отечес-
твену войну, розсельованє и аси-
милацию. Од 1970. року число
Руснацох/Русинох у Сербиї пре
зменшани наталитет, висельо-
ванє до жемох Европи, Австра-
лиї и Канади, як и асимилацию
ше з попису на попис зменшує
за коло тисяч особи.

*
У 1990. року у СФРЮгославиї
основана вертикална национална
орґанизация Союз Русинох и
Українцох СФРЮгославиї, за-
думани як єдинствена орґани-
зация котра облапя и обєдинює
Русинох и Українцох у Сербиї,
Горватскей, Босни и Герцеґови-
ни, односно тедишнєй цалей
Югославиї. Истого року вжиме,
як реакция на снованє Союзу,
под идейним вплївом Русинского
препороду у Закарпатю и Сло-
вацкей, основана псеудо лєбо
друга „Руска матка“, як пред-
ставительна орґанизация Рус-
нацох/Русинох, алє процивста-
вена Союзу нїби защитнїк Рус-
нацтва/Русинства од грожацей
українизациї з боку Союзу. Друга
Руска матка ше идеолоґийно вя-
зала за Конґрес Русинох, пре-
породну орґанизацию Русинох,
антиукраїнцох, а Русинох ви-
дзела як окремни восточно сла-
вянски народ, за котри вимагала
официйне политичне припозна-
ванє у евроских жемох дзе од
иснуюцих Українцох настали
Русини. 
Руснаци/Руснаки/Русини у Сер-
биї и Горватскей нє маю нїяку
идейну и правдиву вязу зоз пре-
породним Русинским рухом у
других европских жемох. Рус-
нацом/Русином Югославия нє
надрилєла мено Українци, нє
учело ше у школох по українски,
нє видавало ше новини и нє бе-
шедовало на радию и ТВ по ук-
раїнски. Нє знїчтожели зме свой
кодификовани язик, алє зме у
духу политики „братства-єдин-
ства“, пре власну свою громаду
були у Союзу зоз Українцами.
Нашо предки прилапели свойо
припаданє ґу українскому на-
роду, та од 1919. року маме тра-
сировану свою културну драгу
нє одрекаюци ше власних коре-
ньох. 
Културну и националну поли-
тику Руснацох/Русинох у Сербиї
од 2002. року запровадзує На-
ционални совит як найвисше
политичне и державне предста-

вительне цело, а творя го ви-
брани представителє на нацио-
налних виберанкох. У Войво-
дини (Сербиї) нєшка кажда мен-
шинска заєднїца ма свой На-
ционални совит.
Обидва нашо национални орґа-
низациї маю свойо членство и
дїйствую у мено свойого член-
ства, а нїх национална ориєнта-
ция и анґажованє здобува свою
«законїтосц» аж прейґ одлукох
Националного совиту як леґи-
тимного народного представи-
тельного цела. У Горватскей об-
ставини подобни. У Петровцох
основане дружтво «Руснак», кот-
ре на платформи „Рускей матки
два“ з Войводини, иснує и Союз
Русинох и Українцох Горватскей,
алє и представительне цело рус-
кей народносци ─ Коодинация,
як и реґионални и особни пред-
ставителє рускей народносци у
местох Заґреб и Осиєк, а вецей
народносци маю и свойого єд-
ного заступнїка у Собору Гор-
ватскей. 
У СФРЮ при Українцох нє було
медзисобни дзелїдби, бо исную-
ци Українци припознати од 1971.
року и у векших местох Войво-
дини, Горватскей и Босни мали
можлївосц жиц зоз своїм обра-
зовним и културним национал-
ним животом. До дзелїдбох и
роздвойованя пришло поступнє,
медзитим, у Союзу Русинох и
Українцох у Горватскей од сно-
ваня нєзависней України, з фор-
мованьом своєй националней
орґанизациї, котра ушлїдзела
спрам можлївосцох и предпи-
саньох Европскей Униї и Гаґ-
ского паперу о правох и мате-
риялней потримовки меншин-
ских заєдницох у витворйованю
правох на своїм мацеринским
язику. Исте ше повторело и у
Войводини и Українци маю
свойо адекватни национални ин-
ституциї як и Русини/Руснаци. 

ЗАКЛЮЧЕНЄ:
За єден народ нє найважнєйше
його мено алє коренї, национал-
на свидомосц и националне при-
паданє. Велї народи свойо мена
меняли, обєдиньовали ше и моц-
нєли лєбо пре пременку мена
ше дзелєли медзи собу, розєди-
ньовали, ослабйовали и щезо-
вали. З Русинами Києвскей Руси
подобне зявенє. Кед мали єдну
свою державу були єдни, а по
розєдиньованю и „дзелїдби“ до
трох державох постали розлич-
ни. У Галицко-волинским кня-
зовстве по 1340. рок под Поля-
ками и Габзбурґами нашо предки
остали Рутхени/Русини, у Би-
лоруси постали Били Русини, а
у Русиї (Москалє, Русски, Вель-
коруси). Заберанє Галицко-Во-
линского кральовства и князов-
ства, виковне материялне и ду-
ховне рабство нашого народу
под Поляками, Австриянцами,

Мадярами, Русиянами, Румуна-
ми на Горнїци спричинєло ме-
нянє менох, селїдби, траценє
свидомосци о своїм припаданю
лєбо свидоме одреканє од своїх
кореньох пре рижни цилї. Анї
єдна державна власц нє велїчала
свидомосц цудзинцох, алє гар-
тушела, а привилеґовала одрод-
нїкох-зраднїкох, ренегатох свойо-
го народу. „Потурки“ були горши
од Туркох, констатує история.
Одродзєни Русини здобули
власц, чесц, угляд, положенє и
почитованє у Польскей, Габ-
збурґскей лєбо Австроугорскей,
Русиї, Чехословацкей, Словац-
кей, Маярскей, Сербиї... 
Остатня дзелїдба українского
народу у вецей европских жемох
и Закарпатскей обласци України,
виволана зоз Русинским рухом
1990. року, помага пошвидшане
асимилованє и щезованє руского
народу як цалосци. У сущосци
„политичне русинство“ розбило,
нє лєм иснуюцу єдносц руськей
(українскей) меншини на два
громадки, алє векшину свойого
жительства унапрямело и аси-
милує до державотворного на-
роду.

мирон Жирош
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Велї дзеци ище у мла-
досци роздумую о сво-
єй будучносци, шнїю

о роботним месце, о тим же
як постаню хасновити своєй
фамелиї, заєднїци, а на по-
цешенє своїх родичох. Часто
тоти сни постаню стварносц,
алє єст и таки случаї дзе сни
пре обєктивни лєбо субєк-
тивни причини остали лєм
сни, а реалносц и живот тот
наш каждодньови вплївовал
же би ше робело цошка нєп-
редвидзене. Живот таки, а
наша нєшкайша собешеднїца
Лела Дїткова з Вуковару здо-
гадує ше часох кед була ище
школярка основней школи:
– У основней школи була сом
одлична школярка. Окреме
сом любела ґрупу природних
предметох, а насампредз ма-
тематику. У своєй подсви-
домосци сом себе видзела
як учительку математики.
Класа, з єдного боку школя-
ре, з другого я. Була сом уж
теди свидома же математика
„баук“ за велїх школярох, же
треба уложиц досц усилов-
носци и реализовац тото цо
плановане. Тиж так сом зна-
лала же учитель воспитач и
педаґоґ и особа, хтора свойо
знаня и искуство преноши

на младши ґенерациї, же их
пририхтує за живот.

Осемдзешати роки остали
у тирвацих памяткох

Кед би у Вуковаре нє исновал
Веслацки клуб школованє у
штреднєй школи вироятнє
би єй прешло, так, нєзамер-
ковано. Алє було иншак. Були
то златни Лелово роки, бо
вєдно зоз дзепоєднима па-
йташками ище у осмей класи
основней школи постала
член спомнутого клуба, вред-
но одходзела на тренинґи,
велї днї препровадзела на
Дунаю. Нашвидко „врацела
филм“ за 30 роки назадок:

– Почала сом тренирац у ос-
мей класи основней школи
и ту сом була активна по ко-
нєц штреднєй школи док зме
ше нє порозходзели на фа-
култети. Тренер ми бул Йо-
сип Томич–Йоза. У чамцу зоз
штирома веслачками зо мну
веслали: Єлена Ковачевич,
Мария Мартич, Дюрдїца Чер-
кез, а кормиларка була Ґе-
новева Вранчич. Перше зма-
ганє зме мали дома, а у ра-
микох Подунайского купа.
Тих хвилькох ше барз добре
здогадуєм, бул лєтни час.
Кед зме рушели на старт
дзвигла ше велька буря и
почал падац каменєц. Без
огляду же була така велька
нєпогода змаганє приведзене
ґу концу. А вец шлїдзели зма-
ганя у рамикох истого Купа
у: Осиєку, на Паличу (Вой-
водина), Смедереву и Беоґ-
раду. Ище зме ше змагали у
Медулину, Затону, Сплиту,
Яйцу... Участвовали зме и
на вецей змаганьох у ино-
жемстве. У памятки ми ос-
тало тото у Ческей у Пєшта-
нох дзе зме освоєли штварте
место. Конкуренция була
барз моцна, а ище наступели
змагательки зоз Австриї, Ма-
дярскей, Ческей и Нємецкей. 
Року 1979. зме були перши у
Горватскей, а други у Югос-
лавиї. Шлїдуюци два роки,
1980. и 1981. були нашо. Моя
екипа була найлєпша у Гор-
ватскей и у Югославиї. Пер-
ши места зме заберали на
вецей змаганьох и през тот
час зме освоєли понад 20
златни медалї.“
Час швидко преходзел. За
пейц роки Лелова екипа на
каждим змаганю важела за
фаворита, а ми себе можеме
лєм задумац яки ше чувства

роєли през главки найлєпших
веслачкох у держави, окреме
теди кед им одвичательни
додзельовали златни медалї,
лєбо кед прейґ розгласу чули
свойо мена и тото: „Перше
место у дзивоцкей конкурен-
циї–чамец зоз штирома вес-
лачками зоз кормиларом–ос-
воєли веслачки зоз Вукова-
ру!“
Вец пришли студиї, нови обо-
вязки и диплома з Економ-
ского факултету у Осиєку.

Роки страданя и отлуканя

Войново часи велїм претар-
гли сни, каждодньову роботу
и по законченю ше мушело
од початку. Дахто мал щесца
та ше му поспишело у крат-
ким чаше стануц на „здрави
ноги“. Ти зоз своїма найблїз-
шима наисце тоти роки пре-
церпела, була ши далєко од
Вуковару, од Дунаю.
– Гей, збуваня на тих про-
сторох мнє, супруга Мирос-
лава и штирирочного сина
Мирона одогнали зоз Вуко-
вару, та зме ше перше нашли
у Македониї. Дзекуюци па-
ноцови Якимови Дудашови
пошли зме до Нємецкей дзе
зме остали по 1997. рок. Були
то роки блуканя, отлуканя и
преживйованя. Робели зме
вшелїяки роботи лєм же биз-
ме заробели за нови дом док
ше врациме до Горватскей.
У медзичаше фамелия нам
ше звекшала, народзел нам
ше син Микола. Кед зме ше
врацели перше зме скоро
єден рок були змесцени у
Примоштену, а вец зме ше
врацели до нашей Славониї,
до Вуковару. 
На початку 1999. року за-
пошлєла сом ше у Вупик–у.

златНи осемДзеШати роКи

Лела Дїтко народзена Пап
(1963. року) основну школу
закончела у родимим Ву-
коваре. У Вуковаре нє мала
вельки вибор, та помедзи
других, уписала ше до
Штреднєй економскей шко-
ли. Була одлична школярка
и на концу каждого школ-
ского рока своїх родичох и
найблїзших зрадовала зоз
одличнима оценами. 
Штири роки швидко преш-
ли, як з витром, а вец после
менших роздумованьох упи-
сала ше на Економски фа-
култет у Осиєку. Того року
ше наполнєло 25 роки як
дипломовала, у порядним
чаше, 1986. року. Хлєб тот
каждодньови мала у рукох,
лєм го требало заробиц. По
септембер 1991. робела у
„СДК“, а вец у „Алфа ко-
мерцу“ як шеф рахунковод-
ства. Алє нєодлуга загир-
мели чежки дзела и збуло
ше тото вельке нєщесце...
Нєшка роби як професорка
у Штреднєй економскей
школи у Вуковаре.

w НАшО МЛАДИ ФАХОвцИ НА ДЇЛУ

Лела Дїтко
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Теди ище цала управа була
у Заґребе и у фирми обста-
вини були барз чежки, та
сом одлучела глєдац нове
роботне место. Так сом у
септембру истого року до-
стала роботу у Штреднєй
економскей школи у Вуко-
варе. Робота ше ми попачела
и вецей сом нїґда нє подума-
ла врациц ше до привреди.
Же бим могла преподавац
на Економскей школи, на Пе-
даґоґийним факултету у Осє-
ку положела сом дополнюю-
ци испити педаґоґийно–пси-
холоґийного напряму и нєод-
луга сом положела державни

испит у Заґребе.
Главни предмети ми ґаздов-
ство и руководзенє зоз фир-
му од першей по штварту
класу, а под час прешлих ро-
кох преподавала сом скоро
шицки предмети вязани за
економию. Спомнути два
предмети цикави и динамич-
ни, симулираю роботу у пра-
вих 
фирмох, повязую научене
зоз других предметох, а я
им помагам дзекуюци моїм
роботним искуством. Поряд-
нє школярох рихтам за зма-
ганя „Совершени економист“
и „Млади поднїмач“ на хторих

зме вецей раз були на дер-
жавним уровню. Можем по-
весц же робота у школи крас-
на за гевтого хто ю люби.
Шицки ше ми стретаме зоз
каждодньовима почежкос-
цами, медзитим хто сце буц
добри професор муши найсц
способ як вибудує свой ав-
торитет медзи школярами.
То нєшка цалком иншак у
одношеню на скорейши часи,
бо дзеци вельо отворенши,
иншак су одховани и маю
барз вельо шлєбоди. Муши
их ше придобиц зоз своїм
фахом, робиц на иншаки спо-
соб и зоз модернима мето-

дами. А же би ше то посцигло
потребна каждодньова еду-
кация, фахово усовершова-
ня, прилапйованя нових тех-
нолоґийох у настави. Най-
милше ми кед после даскелїх
рокох стретнєм моїх бувших
школярох, хтори успишни на
Економским лєбо на даєдним
другим факултету. Видзим
же моя робота нє була да-
ремна.“
Коло своєй роботи наша со-
бешеднїца найдзе шлєбод-
ного часу за роботу у КУД
Руснацох у Осєку, а влєце
започала треци мандат як
предсидателька Ради рускей
националней меншини городу
Вуковар. Кажди початок
чежки, та так було и перших
рокох у Ради, алє дзекуюци
Леловей витирвалосци и шиц-
ких єй членох успихи нєви-
оставаю. Їх Рада видава бил-
тен, орґанизує театрални
представи и шицко гевто цо
вязане за розвиванє любови
ґу свойому, а найважнєйши
факт же людзе препознали
їх роботу.
На розходзе Лели зме пожа-
дали же би и у наступним
периодзе єй робота була за-
меркована, як у школи так и
у шлєбодним чаше.

Дюра Лїкар

6/2011 Нова Думка

Красни роки у Веслацким клубу Вуковар (Лела Дїтко перша з лїва)

Живот пошвецени роботи у школи Кед ше роби щиро и з любову сцигую и припознаня
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Русийски гумористи и са-
тиричаре Ильф и Пет-
ров у єдней своєй гу-

морески описую як єден нє-
талантирани поета цалу свою
животну активносц зведол
на писанє (за добри гонора-
ри!) пригодних стихох з на-
годи означованя державних
рочнїцох. Медзитим, з єдней
нагоди погришно вираховал
кельо роки прешли од, ду-
мам, Октоберскей револуциї
и вец настали проблеми. Тоту
гумореску пречитал сом пред
вецей як 30 роки, детальох
ше вецей нєбарз здогадуєм,
алє паметам же ше ми тота
приповедка теди барз попа-
чела. Теди сом анї нє могол
подумац же би ше и мнє дацо
таке подобне могло случиц! 
Шицко почало даґдзе 1995.
року, кед ''Чвор'' з Бєловару
почал ознова видавац ''На-
родни календар'' на горват-
ским язику, за подруче
штреднєй Горватскей, а ре-
дакторка, котра ме познала
од скорей, замодлєла ме же
бим написал пригодну кра-
чунску приповедку. Я то зро-
бел, а вона була задовольна
з моїм текстом и добре за-
плацела, та сом зоз пригод-
нима крачунскима приповед-
ками предлужел и идуцих
рокох. Шицко закончело ско-
рей даяки штири роки, а було
то даяк так: Початком сеп-
тембра мешаца, такой по за-
конченю сезони рочних од-
почивкох, наволала ме ре-
дакторка того календара и
ознова наручела пригодну
крачунску приповедку.
– Най будзе як и звичайно?
– опитал сом ше.
– Гей, як и звичайно, а то
значи же у приповедки муши
буц заступена горватска на-
родна и вирска традиция,
муши буц даяка поука и щеш-
лїви конєц, алє меркуйце же
би нє було патетики и кичу,
а у приповедки обовязково
муши буц заступени сучасни
горватски гумор, ша ми, Гор-
вати, праве по тим познати
у цалим швеце! – гварела.
У тей хвильки сом нє знал
як шицки задани елементи
уключим до нарученей при-
поведки, а же би иста мала
главу и хвост. Медзитим, при-
стал сом на шицко, понеже
редакторка вше добре и на

час плацела. Алє чувствовал
сом же ми тераз будзе вельо
чежше як прешлих рокох,
прето же ми понєставало ин-
спирациї. Роби ше о тим же
сом за тот календар на гор-
ватским язику потераз на-
писал шлїдуюци прикладни
крачунски приповедки: ''Кра-
чун у вибеженстве'', ''Крачун
у поваляней церкви'', ''Крачун
у обновеней школи'', ''Крачун
у фамелиї котра ше врацела
зоз вибеженства'', ''Крачун
на дзецинским оддзелєню у
шпиталю'', ''Крачун на вала-
лє'' и ''Крачун у городзе''! Ос-
тала ми ище лєм приповедка
''Крачун у дзецинскей оводи''
и зоз тим ше моя крачунска
серия приповедкох дефини-
тивно закончи (нє мож бес-
конєчно круциц єдно исте
доокола!), як и мойо гонора-
ри. 
Зоз випринтану приповедку
у рукох зявел сом ше у ре-
дакторскей канцелариї за
даяки мешац днї. Медзитим,
у єй фотелї тераз шедзел
якиш, мнє нєпознати, чловек. 
– Кед же сце, панє, принєсли
приповедку за наш ''Народни
календар'', вец шлєбодно
крочце напредок и зоз при-
поведку на слунко! – гварел
нови редактор. 
На перши попатрунок бул ми
симпатични и видзело ше ми
же бим и з нїм могол добре
сотрудзовац. Приповедка ше
му барз попачела, насам-
предз прето же Горвати при-
казани як барз побожни люд-
зе, як мудри, културни и гу-
мани особи заходноевроп-
ских звикнуцох, у котрей гор-
ватски чловек и горватска
мац, вєдно зоз своїма гор-
ватскима дзецми, у каждей
хвильки знаю хто су и цо су,
цо робя и кадзи иду, а шицко
начишлєне писане так же би
нє преходзело до нєснмаку
и патетики. Було и благого
гумору. 
– Крашнє, крашнє, винчуєм!
– гварел редактор, а я такой
похопел же слово о доброму
чловекови и велькому лите-
ратурному фаховцови. – У
тото мено могли бизме и на-
здрaвиц, чи нє?! – доложел
вон.
– Га, нє знам, нє сцел бим
вас затримовац, а попри того
мам якейшик важней роботи

– бул сом збунєни и нєсиґур-
ни.
– Но, но, и мнє ше понагля,
прето нє будземе длуго, лєм
тельо же бизме дакус доро-
бели тоту вашу приповедку!
– Модлїм, з мою приповедку
дацо нє у порядку? – бул
сом нєсподзивани.
– Будзце без бриґи, слово о
лєм двох-трох дробнїцох! –
гварел. – Видзице, як цо у
математики и физики постоя
стаємни формули, а у каж-
дим язику ґраматика и пра-
вопис, таки койяки звичаї
постоя и у кнїжовносци и на
филму – доложел. 
– Нaсправди нє розумим цо
ми сцеце повесц – гварел я.
– Як перше, нєшка нєт кнїжки
або филму, без борби добра
и зла... – гварел редактор.
– Алє, пан редактор, у моєй
приповедки того єст! Мали
Иван украднул сендвич зоз
кухнї, потим го осторожна
кухарка сцигла, влапела и
отримала му моцну моралну
и християнску критику, после
котрей ше вон покаял и пре-
бачел, врацел сендвич и вец
таки предуховени обецал же
вецей нїґда нїч нє украднє!
– Добре, може прейсц! Мед-
зитим, у вашей приповедки
вообще нєт сексу! Знаце за
даяку кнїжку або филм, у
котрей нєт сексу? – гварел.
– Aлє, редактор, приповедка
ше одвива у дзецинскей ово-
ди!
– Та цо вец?! У каждей дзе-
цинскей оводи робя домар,
хижни майстор и вожач на
єдним боку, односно кухарки,
пораячки и виховательки на
другим боку. Ви ту нє видзице
нїяки можлївосци за даяки
секс? – бул упарти нови ре-
дактор.
– Нє! Вони то робя дома, у
шлєбодним чаше, зоз своїма
супружнїками, а нє у дзецин-
скей оводи! – протестовал
я. 
– Попри того, у приповедки
нєт физичних обрахункох, а
добре познате же секс и фи-
зични розрахованя, най нє
повем битки, предаваю кнїж-
ки! – гварел.
– Грожим ше физичних об-
рахункох, окреме кед дзе-
цинска овода у питаню, и
даяке таке дополнєнє при-
поведки нє приходзи до ог-

ляду! Овода у першим шоре
установа за вихов дзецох, а
нє место физичних обрахун-
кох и ґрупного сексу! – про-
тестовал я.
– У шоре, панє, як сцеце,
алє думам же гришице! Мед-
зитим, же би приповедка до-
стала на динамики и акциї
предкладам же бисце зоз
приповедки вируцели малого
Ивана, можеце и шицки дзе-
ци, а приповедка ше вообще
нє муши збувац у дзецинскей
оводи, алє даґде индзей! И
требали бисце вецей поробиц
на одношеньох кухарка – до-
мар – пораячка! – гварел
вон.
– Довидзеня! – гварел я, ста-
нул зоз карсцеля и рушел ґу
дзвером.
– Особнє бим приповедку
пременовал до ''Голи кухар,
домар и пораячка у акциї!''
То би прицагло нових чита-
тельох, односно календар би
ше бизовно лєпше предавал!
– бул упарти редактор.
– Зaкончели зме, збогом! –
гварел я и завар дзвери за
собу. Барз сом ше цешел зоз
тим же сом ше пред редак-
тором указал як морални,
безкомпромисни, принципи-
єлни и чесни чловек, алє кед
ми нєодлуга потим похибело
пенєжу, на концу сом поба-
новал же сом з редактором
нє зробел даяки компромис.
Алє, хто цо роби – себе роби!
У остатнї час вельо розду-
муєм о писаню пригодних
писньох, подобнє поетови у
гуморески Ильфа и Петрова,
понеже сом чул же ше то
добре плаци. Медзитим, нє
сиґурни сом кельо роки преш-
ли од приселєня Руснацох
до наших крайох, або кеди
точно почала Отечествена
война. Прето ми писанє
хвильково нє барз идзе, по-
тераз сом написал лєм єден
стищок, алє ше цешим же
кажди початок чежки. Мед-
зитим, кед же ми пошвидко
придзе инспирация и войд-
зем до рутини у писаню при-
годних писньох, вец їх бизов-
но надосц того напишем –
за кажде державне швето,
койдзеяки рочнїци и кажду
другу прикладну нагоду!

Яким Пушкаш

гУмОРеСКА

краЧун у дзецинСкей оводи
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ЛИСТ ДІДA ПAнAСA БеЗДОЛЬнОгО

Д
орогі, дороші та до

того - найдороші мої

краяни!

А то є вотак: їдне село в

наші файні Хорватскі, шо не-

далеко Славонского Брода,

називає сі Каніжа. Про него

свого часу богато сі вогорило,

булькало, мелькало, хляпало,

а деколи бовтало, найбільше

тому, шо там, як і  до Босни,

потрафили бідолахи з Гали-

чини, понад сто з чимсь років

тому, а називали їх всіляко,

дайминато  - «prljavim Gali-

cijanima», само не українця-

ми!  Але  байка над байками

-  нині сі там  майже ніхто  не

називає таков назвов. Майже

всі вони мают «модерне« на-

звиско!

А мені, (г)рабови Божому,

відомо ше єнше. (Читайте, як

сі вам хоче, от тут, недалеко

вашого достойного носика,

про все, шо я запропонував

вам сказати.)

До сего селища моя парсуна

зволила зайти на початку сім-

десятих років минулого сто-

літє та гостити в отченька на-

шого духовного. І аж почили

мене кольки колоти, коли в

першу неґілю коло церкви

люди не балакали нашим єзи-

ком; і коли нігде не було чути

таке файне «Славайсу!«; і

коли всі жіночки були закутані

в одіж чорної фарби; і не було

молитви «Богородице Діво«,

але «Zdravo, Marija!“ А коли

надходив вечір, а було се в

лікі, ціле село димило-смер-

діло  димами. Тому, шо тут

так було богато комарів, які

сі котили в бридкі  ярузі, шо

єї засмерділи сотки гусок, а

мала вона нагадувати сілске

возеро.

Було се дуже просто: всі,

хто мав шось спалювати, ви-

носив сесе перед свойов або

сусідовов хатов, та робив

димний «зід-сціну« від «про-

клєтих комарихів« (Для тих,

шо сі не визнают на комарах,

даю до відома, шо само ко-

марі-жіночки висисают нашу

кров!) Мої нащадки, шо були

тут зо мнов, від уколів кома-

рихів аж запухли, бо вони,

кровососи, нанюхали свіжу

українску кров з Босни, яка

краще смакувала від місцевої,

вже у великі мірі неукраїн-

скої!

А я не був бим тим проклє-

тим паперолюбом, якби не

почив у домі вотченька шу-

кати за ружними папірцєми

та книшками. Виявилоси, шо

в парафіяльні бібліотекі, крім

церковних книг,  нігде нема

рідної книшки, бо тут так часто

мінялисі вотченьки духовні,

що куждий з них, якшо її лю-

бив , забрав зо  собов. Тому

си позволив  єдно свинство

– вилізти на під (горище) па-

рафіялного дому.

Насамперед розігнавєм

«автохтоних обивателів« з до-

вгими фостиками та такими

самими вусиками, а тогди по-

чив сі порпати по купі ружних

паперів. Всі вони «пахли« так

само, як і на поді в меншім,

«резервнім«,  домі парохіял-

ного будинку в Баналівці, по-

руч єкого я мешкав з «ласки«

місцевого вотченька. Тутечки

знайшов, як і в Баня Лівці,

стародавні українскі брошур-

ки. Правда ж, у Каніжі троха

менше та не було, крім ми-

шами непожертої Історії Ук-

раїни о. Михайла Фірака, шо

«цапнути«. Були там ше ружні

накази «уряду« НДХ, шоби

молитисі за ту «державу«, за-

лишені на «милісць« згада-

ним тваринкам, бо такі, доку-

менти, не мали місцє в архіві

парафиї в часі комуністів.

Такий довгий вступ до го-

ловної частини сего листа

був (не)потрібний, бо хотів

єм згадати факт, шо не знаю

єким дивом сі залишила ску-

пенька-бідненька хроніка па-

рафії Каніжа, яку вели (і не

вели) попередні вотченьки

духовні. Вже не пам`єтаю, чи

до неї «заліз« мій ніс, чи я за

ню забув…

Але – нараз, мов грім з

неба – теперішні вотченько

(розімієтсі –духовні) у Каніжі,

а їх чесне ім`є – о. декан Ми-

кола Ступ`як,  видали моног-

рафію з приводу 100-ліття

парафії Української Греко-Ка-

толицької Парафії в Каніжі, -

«Naše stoljeće…Župa Kaniža

od 1908. do 2008. godine,“

ясно – хорватсков мовов, бо

нашов  не було б кому читати.

А вийшло так, шо єї і так не

читає богато людей. А при-

чина в тім, шо єї презинтациї,

кілько мені відомо, не було.

Не було тому, шо там напи-

сана правда, а хто правду

нинька любит? А саме тому,

що о. Сиґизмунд Слиж у хро-

ніці парафії занотували такі

події, шо коли і тепер їх чи-

таємо, стає волосє дибом!

Не смію, і не маю позволеннє

про всьо згадувати, та тому

само скажу, шо сесю книжку

прилюдно нігде не згадано.

Чому, бо з написаного в ній

деяким вонукам і правонукам

нинішніх нащадків  наїжуютсі

волоски на голові, навіт і тим,

шо полисіли!

А там є написано, шо саме

у валикі мірі до ворогів нашої

Церкви, до вотченька духов-

ного, до свого народу та його

пропаданє, причинилисі свої

«партийоти«, шо шукали єкус

користь, вигоди…А до того

прилучилисі й вотченько  ду-

ховні латинского обряду, єкі

за рецептом, шо навіт не впав

свого часу в голову єзуїтам у

Україні, пропонували нашим

темним людєм залишити гре-

ко-католицкий обряд, перейти

на православ`є, а тогди –

дуже просто: на римо-като-

лицизм, бо таке було дуже

бажаним…

Тому сі не дивуйте, шо

нинька в сім селі – валика

«купа« греко-католиків, єких

було і понад сто років тому, а

«смердючих« таких, ям ми з

вами, до чорта (лисого, не

такого, чи єкого хочете), нема!

А ше сі тут у КМТ ім. Тараса

Шевченка (!) танцют наші тан-

ці…поки бідна держава дає

«копійки«, жеби на ружних

імпрезах народ собі добре

«хлепнув і погамцяв!«

А видана книжка – тільки

частина хроніки сего села, бо

деякі вотченьки духовні, шо

в нас правило, нічого не пи-

сали, а тому в карти добре

грали…І на тому конец, і на

тому амінь, і на тому моє про-

ханє вибачити мені…Але я

се мусів комусь сказати!

Закінчую ше єдного такого

нехарапутного листа бо коли

єго продовжу  писати – не

знаю до чого се може довес-

ти.

Цьом, цьом…Тільки ваш

Дідо Панас Бедздольний

ПРО ЄДНУ КНИшКУ ТА ПРО ТАКЕ …

w ЛИСТ ДіДА пАНАСА БЕЗДОЛЬНОгО
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З ІСТОРИчнОгО КАЛенДАРЯ 

невідомий володимир (павлович) загороднюк

Далекого 29 листопада
1965 року в м. Баня Лука
( Північна Боснія) прой-

шов не задуманий на ті часи
здвиг української -  понад пів-
століття занедбаної різними
урядами  та переслідуваної -
національної меншини. Сталось
так, що нам у цьому краю було
дозволено в ім’я комуністичної
ідеології відновити  свої само-
діяльні культурно-освітні то-
вариства та – диво над дивами!
– заснувати Повітову україн-
ську культурно-освітню раду.
А тому, що друга за комуніс-
тичною спілкою – Союз тру-
дящого народу – не забороня-
ла приймати до своїх рядів і
священиків (!), нам пощастило:
на згадане зібрання прибули
найкращі наші отці. Автор цієї
довідки мав честь від того іс-
торичного дня довгі роки бути
учасником і свідком усього
того, що діялось у Боснії на
нашім ріднім перелозі- протя-
гом кількох років не ораному,
не оброблюваному  нашому
національному полі.
До Баня Луки на працю та на
постійне життя (так думав) я
прибув два роки перед тим.
Був знайомий переважно з ук-
раїнцями, які постійно відвіду-
вали нашу церкву. А з того іс-
торичного дня – з багатьма ін-
шими, між якими був і Микола
Каган, який жив колись у Бел-
граді, а в той час в Баня Луці.
Перед  Другою світовою війною
та після неї він був відомим
діячем на культурній ниві на-
шого національного життя. Про
нього згадаю  ще іншою наго-
дою. Цього разу нагадаю тільки
його зауваження, що коли буду
проходити біля Будинку дер-
жавного книговедення, аби
звернув увагу на дві високі
скільптури, поміщені поруч го-
ловного входу, та прочитав
унизу, хто їх виконав…Я це
зробив: ім`я автора було ви-
карбоване – Володимир Заго-
роднюк.  «Він – українець, і
потрібно, щоб про це знав цей
край, а ми тим гордилися…» -
сказав мені М.Каган.
Згодом через два роки о. Ро-
ман Мизь, перший редактор
українських передач по Радіо
Баня Лука, почав досліджувати
життєвий і творчий шлях В.
Загороднюка. Я обіцяв йому

допомогти, але склалося так,
що на цьому все і залишило-
ся…
Останніми роками нове поко-
ління банялуцьких українців
почали згадувати ім`я Воло-
димира Загороднюка як укра-
їнця, який зробив великий вне-
сок у сербську культуру на те-
риторії Сербії і Боснії та Гер-
цеговини. Тим більше, що його
твір, який сьогодні є одним із
символів Баня Луки, зараз пи-
шається перед Палатою Пре-
зидента Республіки Сербської!
А тоді було потрібно тільки
охоти, часу та впертості, щоб
відшукати основні дані про В.
Загороднюка.
Народився він 1889 р. в Одесі.
Тут закінчив місцеву гімназію
та Школу мистецтв. 1910 - 1913
рр.  студіював живопис і скуль-
птуру в Парижі під керівниц-
твом А. Марсье. А тоді опи-
нився в Першій світовій війні.
Після перемоги більшовиків він
разом з великою частиною вті-
качів  емігрував до Королівства
Сербів, Хорватів і Словінців.
Перша його праця була в м.
Панчево (Сербія), де викладав
предмет малярства в росій-
ській школі. Згодом почав пра-
цювати в белградському На-
родному театрі. Тут проявив
себе як талановитий сценог-
раф і скульптор. У власному
ательє (1927 р.) він присвятив
себе скульптурним роботам у
Белграді, Вал`єво, Опленцю,
Сараєві.

А тоді «загостив« і до славетної
Баня Луки, де протягом 1937
року виконував декорацію бу-
динку Служби державного кни-
говедення. Головний вхід до
банку скульптор характеризу-
вав великими бронзованими
фігурами, які стали одним із
символів міста .Скульптури
представляють собою пару ко-
рінних жителів цього краю -
«Країшника  і Країшницю« -
одягнених у народний стрій,
прикрашений орнаментом
краю Зміян`є. Крім того,
вздовж цілого фасаду було по-
міщено його декоративні між-
віконні барельєфи, які – крім
тих, що над головним входом,
- постраждали в землетрусі
1969 року. На жаль, при від-
новленні будинку вони були

відсторонені.
Ім`я Володимира Загороднюка
в комуністичній Югославії, мож-
ливо, за наказом «старшого
брата» - Москви, не згадували.
Не прийняв він ані югослав-
ського, ані совітського грома-
дянства, ідеологічні вороги при-
мусили його 1950 р. залишити
Югославію та виїхати з роди-
ною до Австралії. Тут він писав
ікони до кінця життя – 1976
року в Сіднеї. Перед депорта-
цією всі свої театральні про-
екти подарував театральному
музею Сербії. 
Стосовно питання, чи В. Заго-
роднюк був українцем. Його
прізвище підтверджує, що так.
Народжений в Одесі, де на
той час не було чути українську
мову (не краще й сьогодні!),
він, як мільйони нашого народу,
був асимільованим. Прибувши
до Сербії разом з росіянами,
не міг проявити себе українцем,
бо тоді, та ще й сьогодні, в
Сербській православній церкві
та в пропаганді  «науковців«
різних мастей існує  для нас
назва «малороси«, та нас не
хочуть «удостоїти« назвати
(велико)москалями! Тому За-
городнюк міг декларуватись
як малорос, якого одразу ж
«перехрещували« на хохла. Ті
емігранти, які втікали від біль-
шовиків, отримували допомогу
уряду та різні привілеї, але
тільки – як росіяни! Навіть ні,
як малороси!
У Белграді була і горстка ук-
раїнців, над якими росіяни зну-
щалися, про що маємо чимало
свідчень. Одне з них -  книга
спогадів Михайла Чигрина з

Австралії, передмову до якої
я мав честь написати. Вище
згаданий М.Каган був членом
української громади в Белграді
та не диво, що згадував В. За-
городнюка як українця, ймо-
вірно такого, що був ним в
душі, але з різних причин це
не міг прилюдно демонстру-
вати. В усіх матеріалах, яких
автор цієї довідки віднайшов,
він згадується як російський
скульптор, сценограф та ма-
ляр. Тому нам, українцям, хоч
як ми того бажали б, нема сен-
су Володимира Загороднюка
зараховувати до нашого наро-
ду. На жаль, це не поодинокий
приклад – до скарбниці росій-
ської культури приключили ти-
сячі діячів з типовими україн-
ськими прізвищами.
Хай усі, хто буде це читати, а
сам не знаю де і коли, проба-
чать мені, що до інформації
про вище згадані скульптури
додам іще одне. В моїм ріднім
селі Дев`ятина (30 км від міста)
виникла така «байка«: всі, хто
вперше, а мова була про дітей,
відвідають це місто, мають
обов`язково поцілувати в за-
док «бабу«, що тут поміщена!
Про «діда« не було мови! Коли
мені було сім років, я був у
Баня  Луці уперше, батько про-
вів мене біля «Діда і Баби«.  Я
мав великий страх, але він,
тримаючи мене за руку, не ка-
зав «цмокнути« її  в згадану
частину тіла... А я подумав:
«Це тільки тому, що мого бать-
ка шанують багато людей, і
через те я не маю виконувати
таку повинність!«

Павло Головчук
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ПеТРОВСКИ БAЛAмУТИ  

w пЕТРОвСкИ БАЛАМУТИ (35) 

паСарайтов
''Руска матка'' у Петровцох,
як и по других местох у Вой-
водини/Сербиї  и Горватскей
дзе жили Руснаци, постояла
лєм три роки – од 1945. по
1948. рок. Понеже КМД ''Яким
Гарди'' оформене 1950. року
вец єден кратши час у валалє
нє було нїякей културней ин-
ституциї, або културно-про-
свитного дружтва. Павзу по-
полнєл ''Пасарайтов'', нєуря-
дове дружтво руских штред-
ньошколцох, студентох и ма-
лочисленей интелиґенциї зоз
Петровцох (алє и з других
местох зоз Горватскей), хторе
свою активносц запровадзало
под час лєтних ферйох.
Хто точно бул инициятор сно-
ваня ''Пасарайтова'', котре
ше найвироятнєйше случело
на Русадля 1948. року, нє зна
ше точно (Андєлка Гарди –
Мишканьова, Любка Сеґеди
– Бадаркова, Йозафат Кол-
бас, Йовґен Колбас, Мирослав
Симунович, Янко Павлович,
Вира Бесерминї...?), алє ше
зна же мено здумала и кума
була Любка Сеґеди (познєйше
одана Будински и Фалц). Чис-
лени члени Пасарайтова рих-
тали и виводзели театрални
фалати (''На силу дохтор'',
''Наймичка'', ''Безталана''...),
котри режировала Вира Бе-
серминї, мали свою гимну,
предсидателя, свойо 10 за-
повиди, оркестер и литера-
турну секцию, учели шпивац
и танцовац, мали фодбалску
екипу, орґанизовали округли
столи и дискусиї о Руснацох,
участовали у дружтвено-по-
литичним живоце Петровцох
и ширше! Року 1949. члени
Пасарайтова у Соколани ор-
ґанизовали сход Руснацох –
школярох зоз шицких местох
дзе Руснаци жили и за тоту
нагоду обилєли и оквицели
Соколану. Внєдзелю допо-
ладня була схадзка, пополад-
ню фодбалске змаганє процив
петровскей Гвизди, а вечар
бул танєц. 
З оглядом же Пасарайтов ак-
тивно робел аж 20 и дацо
роки (!), вец мал надосц чле-
ни, бо старши одходзели, а
на їх место уключовали ше
младши дзивки и леґинє. Чле-

ни були: Йовґен Колбас, Ми-
рослав Симунович, Янко Па-
влович, Юлиян Планчак, Ви-
нко Надь, Мирослав Надь,
Силвестер Сабадош, Влади-
мир Рамач, Андєлка Гарди,
Любка Сеґеди, Сивестер Ду-
даш, Єлена Рускаї, Наташа
Гирйовати, Владо Чакан, Па-
влина Салак, Любица Еде-
лински, Владимир Гаргай,
Вира Бесерминї, Штефан Гу-
дак, Павлина Салак, Леона
Шовш, Любица Рамач, Янко
Надь, Йозафат Колбас, Мария
Колбас, Петро Югас, Юлияна
Югас, Желько Югас, Меланка
Надьордь, Славица Надьордь,
Томислав Бесерминї, Звони-
мир Бесерминї, Єлка Мудри,
Любка Турински, Мирослав
Бурчак, Блаженка Бурчак,
Желько Мудри, Ксения Чакан,
Нада Чакан, Єлка Файфрич,
Силво Ґача, Никодин Жипов-
ски, Симеон Дудаш, Дюра Гар-
гаї, Ганча Папандриш, Кирил
Бурчак, Невенка Бурчак, Ме-
ланка Сабадош, Верунка Бу-
дински, Владо Будински, Ген-
ка Сивч, Агнета Колода, Вла-
дица Мудри, Зденко Мудри,
Петро Канюх, Сенка Дудаш,
Емил Гнатко, Владо Киш,
Янко Пушкаш, Блаженка Муд-
ри, Желько Павлович, Ме-
ланка Павлович итд.
Фодбалски екипи Пасарайто-
ва и петровскей Гвизди од-
бавели надосц змаганя. На
першим змаганю, котре од-
бавене на Русадля 1948. року,
спрам здогадованя Любки
Фалц, Гвиздаше посцигли 15
або 16 ґоли (!), лєм прето же
екипа Пасарайтова цали час
виводзела комендию. Так ґол-
ман мал завязану чарну хус-
точку прейґ очох, а бавяч зоз
числом 10 на хрибце мал
обидва ноги у єдним ґипсу!
Алє, кед нє франтовали вец
фодбалере Пасарайтова ба-
вели цалком добре. Так под
час лєта 1952. року зоз Гвизду
одбавели 4:4 и победзели з
резултатом 4:2, а авґуста ме-
шаца 1957. року тиж побед-
зели, а резултат бул 3:1! Як
хлапчик особнє сом патрел
найменєй єдно змаганє Па-
сарайтова и Гвизди, думам
же єдно було 1965. або 1966.

року, на котрим ше нїби по-
калїчел учитель Мирослав
Надь, бавяч Пасарайтова, та
вец на фурику бул вивежени
зоз терена!
Шицки тоти активносци у ра-
микох Пасарайтова одвивали
ше у чаше кед у Петровцох
нє же нє було телевизора,
алє анї струї! Стретнуца мла-
дих дзивкох и леґиньох були
и нагода за залюбйованє, а я
особнє знам за аж шейсц пари
котри ше познєйше и повин-
чали, алє вшелїяк же их було
вецей. Так ше Славица На-
дьордьова одала за Томис-
лава Бесерминя, Леона Шовш
за Мирослава Надя, Вира Бе-
серминї за Штефана Гудака,
Ганча Папандриш за Дюру
Гаргая, Сенка Дудаш – Се-
манова за Емила Гнатка, а
Блаженка Мудрого за Янка
Пушкаша!
Препатраюци стари числа
тижньовнїка ''Руске слово'' у
Националней и Универзитет-
скей библиотеки у Заґребе,
наишол сом на гумореску Ми-
коли Скубана – Соцкого о
Пасарайтове (''Руске слово''
36/5.9.1952. ''Сваха дїда Ску-
бана зоз Петровцох пише о
''Пасарайтове''...). Автор през
писмо петровскей свахи на
гумористични и симпатични
способ писал о фодбалских
змаганьох Пасарайтова и
Гвизди, як и о вилєту членох
Пасарайтова на ''Орлово ос-
трово'', дзе вони шицко по-
требне за єден таки вилєт
превезли на фурику. Медзи-
тим, гумореска ше нє попа-
чела петровским школяром
и студентом зоз Пасарайтова
(?!), котри вец редакциї того
тижньовнїка на руским язику
написали протестне писмо, а
исте обявене у ''Руским слове''
число 41/10.10.1952. Писмо
подписали Йовґен Колбас,
Юлиян Планчак, Мирослав
Симунович, Винко и Мирослав
Надь, Янко Павлович, Вла-
димир Рамач и Силвестер Са-
бадош. Понеже ми после пер-
шого читаня Скубановей гу-
морески нїяким концом нє
було ясне прецо члени Паса-
райтова вообще протестую,
вец сом гумореску фотоко-

пирал и дома ю ознова пре-
читал ище даскельо раз. Кед
ми анї после того нїч нє було
ясне, вец сом гумореску дал
на читанє дзепоєдним моїм
пайташом – Руснаком, алє нї-
кому з нас нє було найяснєй-
шє прецо ше Пасарайтовчанє
гнїваю! Можебуц думали же
о Пасарайтове на шмишни
способ шму писац лєм члени
Пасарайтова, як цо лєм Циґан
Циґанови шме повесц же є
Циґан?!
Єдно од остатнїх друженьох
дзивкох и леґиньох зоз Па-
сарайтова случело ше даґдзе
влєце 1971. року на салашу
Шпири Павловича – Саболо-
вого, котри ше находзел на
неґославскей драги. Домашнї
тому друженю бул Шпиров
син Желько. Пекло ше праше
на рожню, пило ше домашню
палєнку и вино, шпивало рус-
ки шпиванки и франтовало.
Бул то час кед у валалє уж
було надосц радия и телеви-
зори, а дзепоєдни леґинє мали
авта и одходзели на танци и
розвагу до Вуковару, Борова,
Винковцох и индзей. Надалєй,
млади Петровчанє под час
лєта уж мали звичай одход-
зиц лєтовац на морйо, або
одходзели на таборованя рус-
кей и українскей младежи.
Бул то час и барз плодней
активносци и вельких успихох
КМД ''Яким Гарди'', до чиєй
роботи була уключена век-
шина петровскей младежи.
Тиж так фодбалере петров-
скей Гвизди уж були уключе-
ни до екипного першенства
на подручу општини Вуковар,
а влєце участвовали на тур-
нирох по околних валалох, та
нє було потреби же би млади
руски школяре и студенти
шпивали або бавели фодбал
звонка петровского култур-
но-мистецкого дружтва або
Гвизди, односно же би ше ви-
двойовали од другей валал-
скей младежи. Так Пасарай-
тов сам од себе престал дї-
йствовац як окремне здру-
женє руских школярох, сту-
дентох и интелиґенциї!
Було крашнє док тирвало!

Яким Пушкаш
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перШи раз на мемори-
ялним турниру, а дораз

перШе меСто
У Осиєку, 5.11.2011. року, у орґанизациї
КУД Руснацох Осиєк, отримани мемо-
риялни турнир „Владимир Тимко“ у
столним тенису. Змагали ше: Томислав
Мишир, Златко Гаргай, Владо Еделин-
ски, Зденко Сивч, Мирослав Мудри,
Йоаким Голик, Нада Йованович, Мирко
Рибич, Ромко Гаргай, Янко Чордаш,
Мирослав Дїтко и Оґнєн Здравкович.
Понеже турнир мемориялного харак-
теру, правила прилагодзени обставином
спрам числа бавячох, алє ше взагально
притримує общих правилох бавеня.
Резултати по першим кругу були шлї-
дуюци: Златко Гаргай – Ромко Гаргай
2:0, Зденко Сивч – Мирко Рибич 2:0,
Йоаким Голик – Нада Йованович 2:0,
Владо Еделински – Мирослав Мудри
0:2, Янко Чордаш – Оґнєн Здравкович
2:1, Мирослав Дїтко – Томислав Мишир
1:2.
У другим кругу резултати були шлїдую-
ци: Мирослав Мудри – Томислав Мишир
2:0, Зденко Сивч – Златко Гаргай 0:2,
Янко Чордаш – Йоаким Голик 0:2.
У полуфиналу бавели Златко Гаргай,
Мирослав Мудри и Йоаким Голик. Злат-
ко Гаргай и Мирослав Мудри одбавели
2:0, а Йоаким Голик бавел зоз побид-
нїком. У тим случаю то бул Златко Гар-
гай. Финале Златко Гаргай – Йоаким
Голиик 2:1. Перше место освоєл Златко
Гаргай, друге Йоаким Голик, а треци
бул Мирослав Мудри.
После турниру ушлїдзела окрипа, а вец
ше и зашпивало по руски, та соботове
пополадню, у таким вельким штредку,
котри понука рижни файти активного
препровадзованя часу, понукло тей со-
боти и рекреативни хвильки за Русна-
цох.

Агнетка Балатинац

хх СпортСки БaвиСкa яШи Бaковa

нaйЧиСленШи нaСтуп
нaШих екипох 

потерaз

Ювилейни двaцети спортски бaвискa
Яши Бaковa успишно зaкончени зоз
турниром у столним тенису хтори 17.
децембрa отримaни у Новим Сaдзе, у
прострийох РКПД, популaрней Мaтки.
Нa турниру учaствовaли 7 екипи, a по-
сле одбaвених 7 колох по систему „кaж-
де з кaждим” перше место обчековaно
и прешвечлїво освоєлa екипa з Нового

Сaду хторa победзелa шицких своїх
процивнїкох. Бaвяче СТР „Петровци”
Aндрей Мудри, Млaден Милaнович и
Николa Косaнович тиж тaк обчековaно
освоєли друге место, но муши ше нa-
глaшиц же мaли исте число бодох 8,
як и екипa СТК „Сримец” з Бaрекaсовa,
aлє пре побиду у медзисобним змaгaню
освоєли стриберни медaлї. Конєчни
плaсмaн: 1. Нови Сaд 12, боди 2. СТК
„Петзровци” 8 , 3. СТК „Сримец” (Бер-
кaсово) 8, 4. СТК „Русин (Руски Керес-
тур) 6,  5. Петровaрaдин 6,  6. КУД „Тa-
рaс Шевченко” (Дюрдьов) 2,  7. Бикич
Дол 0 боди.
Турнир у столним тенису бул отримaни
у рaмику ювилейних бaвискох хтори
ношa мено нaйвекшого спортисти и
спотрского педaґоґa медзи Руснaцaми
Яши Бaковa. Нa нїх учaствовaло коло
700 змaгaтельох у рижних спортох од
пионирскей по ветрaнску конкуренцию.
Тоти бaвискa остaню зaпaметaни и по
нaйчисленшим учaствовaню екипох з
нaших местох у Горвaтскей.
Перши бaвели фодбaлере „Петровцох”
хтори нa турниру отримaни у рaмикох
50 „Червеней ружи” 25. и 26. юния у
Руским Керестуре  и oсвоєли 4 место
спозa екипи Руского Керестурa,  Нового
Орaховa и Коцурa;  стрaцели у полу-
финaлу од орaховaцкей „Слaвиї” зоз
1:2 , a у змaгaню зa треце место од ко-
цурскей „Искри” зоз 0:2. 
Дaкус успишнєйши були ветрaнє пет-
ровскей „Гвизди” у мaлим фодбaлу бо
були штвaрти,  aлє од 5 екипох по пе-
кельней горучaви нa горуцим aсфaлту
у Новим Орaхове 12 септембрa.
Нa турнирох у ґуґлaню и штреляцтве
хтори истого дня, 6. новембрa, отримaни
у Вербaше, нaступели aж 3, односно
штири екипи з нaших местох. У ґуґлaню
екупa КУД а Руснaцох з Осиєку булa 4,
Петровчaнє шести, a Миклошевчaнє
дзевяти у конкуренциї 10 екипох. У
штреляцтве першa екипa КУД а Руснa-
цох з Осиєку ,  другa петровскa екипa
зaвжaлa 6 место ,  Миклошевчaнє осме,
другa осєцкa и екипa з Петровцох твaр-
до зaвжaли двa остaтнї позициї 11. и
12.
Нaйлєпши резултaт од нaших предстa-
вительох посцигнул пaр Слaвко Ждиняк
и Мирко Пaпуґa з Миклошевцох хтори
освоєли перше место у пикaду нa тур-
ниру у Коцупе 26. новембрa у конку-
ренциї 14 пaрох.
И зa конєц, єден фaкт зa роздумовaнє.
Векшину турнирох орґaнизовaли кул-
турно–уметнїцки дружтвa зоз руским
предзнaком у Войводини хторим спорт
сиґурно нє примaрнa дїялносц и фун-

кция, вони зa розлику од нaших КУД ох
пренaходзa можлївосци и способи ор-
ґaнизовaц спортски змaгaня з основну
идею же би ше людзе з нaших местох
цо чaстейше сходзели и дружели.

Звонимир Ерделї

Столни тениС

СтолнотениСере 
петровцох Бавя у 

другей лиґи!

После оконченей реорґанизациї стол-
нотениских лиґох у Горватскей, стол-
нотенисере Петровцох од сезони
2011./2012. бавя у висшим ступню зма-
ганя – у Другей лиґи – восток! Потераз
одбавени пейц кола, а Петровчанє за-
значели два побиди (Вуковар '91 – Пет-
ровци 3:4 и Петровци – Аматер Ви-
нковци 6:1) и три пораженя (Локомотива
Винковци – Петровци 6:1, Петровци –
Драґоволяц св. Рок Осиєк 1:6, Д. Миго-
ляц – Петровци 5:2). Хвилькови плас-
ман: Локомотива Винковци 10 боди (5
побиди, 0 пораженя), Драґ. св. Рок
Осєк 8 (3:2), Вуковар '91 (друга екипа)
8 (3:2), Д. Миголяц 8 (3:2), Белище 8
(3:2), Петровци 7 (2:3), Илок 6 (1:4) и
Аматер Винковци 5 (0:5).
За екипу Петровцох у поєдинєчней кон-
куренциї бавели: Ґоран Стеванович (3
побиди, 1 пораженє), Младен Милано-
вич (5:5), Андрей Мудри (3:5), Младен
Косанович (1:5) и Денис Колбас (0:2), а
у парох Миланович/Косанович, Стева-
нович/Косанович и Миланович/Mудри.     
Друга екипа Петровцох, за котру бавели
валалски кадети, завжала друге место
у рамикох Першей жупанийскей лиґи у
столним тенису у сезони 2010./11. рок!
Конєчни пласман випатра так: Вуковар
'91 (треца екипа) 43 боди (21:1), Пет-
ровци (друга екипа) 42 (20:2), Илок 40
(18: 4), Шумаре Винковци 39 (17:5),
Гало '92 Винковци 34 (12:10), Локомо-
тива Винковци (друга екипа) 34 (12:10),
Аматер Винковци (друга екипа) 32
(10:12), Горватска екипа Вуковар 30
(8:12), Школи Илок 27 (5:17), Стари Ян-
ковци (друга екипа) 25 (4:17) и Опатовци
25 (3:19). За другу екипу Петровцох
поєдинєчно бавели:  Младен Миланович
(+37 побиди), Андрей Мудри (+36),
Денис Колбас (+22) и Иґор Тунїч-Лукич
(-3), а у парох Миланович/Мудри и Ми-
ланович/Колбас и зазначели 17 побиди
и 5 пораженя. 

Яким Пушкаш
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Удуху ознaчовaня двa-
цетей рочнїци здогa-
довaня нa жертву Ву-

ковaру 1991. року, припaд-
нїки шицких нaционaлних
меншинох дaли чесц погину-
тим и нєстaтим у Отечестве-
ней войни.
На Мемориялним теметове
жертвом Отечественей вой-
ни у Вуковаре 24. новембра
2011. року делеґация Коор-
динациї националних менши-
нох Вуковарско-сримскей жу-
паниї на чолє зоз Йосипом
Келом, предсидательом Ко-
ординациї, положела венєц
на памятку жертвом Отечес-
твеней войни.
На покладаню венцох при-
суствовала и заменїца горо-
доначалнїци Даниєла Стан-

кович и предсидатель город-
скей ради Томислав Джанак. 
Спред Рускей националней
меншини присуствовали
Звонко Костелник, член Со-
виту за национални меншини
Републики Горватскей, по-
дпредсидатель Ради рускей
националней меншини Вуко-
варско-сримскей жупаниї Бо-
рис Бучко, тайовнїца Ради
рускей националней меншини
Вуковарско-сримскей жупа-
ниї Марияна Джуджар и член
Ради Мария Такач.
З тей нaгоди шицких пред-
стaвительох нaционaлних рa-
дох Вуковaрско–сримскей
жупaниї шветочно приял жу-
пaн Божо Ґaлич.

Звонко Костелник

НAЦОНAЛНИ МЕНшИНИ ВУКОВAРСКО–СРИМСКЕЙ
ЖУПАНИЇ НA МЕМОРИЯЛНИМ ТЕМЕТОВЕ

Члени рускей Ради Вуковарско-сримскей жупаниї

Памятнїк на Мемориялним теметове у Вуковаре

6/2011 Нова Думка

Йосип Кел, предсидатель Координациї националних 
меншинох Вуковарско-сримскей жупаниї

Минута цихосци за погинутих и нєстатих у 
Отечественей войни

Покладанє венцох у знак подзековносци уваги 
за вельку жертву




